
 

 

 

 

Notitie voor bondsraad ter goedkeuring 

 

Betreft:  Begroting 2023 en meerjarenraming 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  8 december 2022 

 

 

Bijlagen: Begroting 2023 (ter goedkeuring, in jaarplan) en Meerjarenraming   

                (ter kennisgeving) 

 
 

Toelichting 

 

Algemeen: 

In deze notitie wordt de begroting 2023 nader toegelicht en onderbouwd.  

 

Onderstaand allereerst puntsgewijs een aantal basisprincipes en uitgangspunten op basis 

waarvan de begroting is opgesteld: 

• Het uitgangspunt is dat de geplande activiteiten en wedstrijden zoveel mogelijk 

doorgang kunnen vinden, er is geen rekening gehouden met mogelijke 

beperkingen vanwege corona.  

• Voor de begroting 2023 is de integrale kosten en opbrengsten benadering per 

product gehanteerd, zoals dat de afgelopen jaren ook is gedaan.  

• De basis voor de begroting zijn de producten en diensten uit het basisaanbod 2023 

en de daarbij behorende kosten en opbrengsten.  

• Voor de additionele activiteiten zoals de opvolging van de aanbevelingen uit het 

Verinorm onderzoek zijn externe middelen en de bijbehorende lasten 

meegenomen in de begroting.  

• De personeelskosten zijn toegerekend aan de producten/diensten op basis van 

verwachte inzet.  

• De activiteitenkosten zijn uitgewerkt in werkbegrotingen per product.  

• De toerekening van de overhead en algemene middelen is op dezelfde wijze 

gedaan als de afgelopen jaren, op basis van een verdeelsleutel per klantgroep 
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Onderstaand (als aanvulling op de begroting uit het jaarplan) een vereenvoudigde 

weergave van de begroting 2023: 

  

 
 

Personeel: 

1. De personeelsbegroting is opgebouwd uit 2 componenten  

a. De kernformatie: medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband die 

invulling geven aan de reguliere activiteiten van de KNGU (het 

basisaanbod). 

b. De flexformatie: medewerkers met een tijdelijk dienstverband waarbij de 

financiering (deels) afhankelijk is van externe middelen (subsidies). Dit zijn 

o.a. projectmedewerkers, maar voornamelijk de technische staf van de 

afdeling topsport. 

2. De personeelsbegroting is o.a. gebaseerd op: 

a. Een afname van de kernformatie van 46,06 FTE (begroting 2022) naar 45,57 

FTE.  echter zijn de totale kosten wel hoger voornamelijk door de cao 

indexering van de salarissen (2,5% periodiek en 2% salarisschalen). De 

stijging in de kosten is daardoor  € 50.567. 

b. De functie strategisch adviseur (1,0 FTE) is voor 2023 niet begroot, echter 

staat deze wel in het organogram, voor 2023 is de keuze gemaakt om deze 

functie niet in te vullen, maar wel middelen beschikbaar te houden voor 

externe inzet (€ 20.000). 

c. Meegenomen is de aanpassing van de woon-werkverkeer vergoeding van 

0,19ct naar 0,21ct. 

d. Tevens is de aanpassing van de maximaal aantal kilometers woon-

werkverkeer van 30km naar 40 km verwerkt in de personeelsbegroting. 
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e. De flexformatie voor Topsport is gekoppeld aan de Olympische cyclus en 

wordt o.a. gefinancierd vanuit subsidies en bijdragen. 

f. Er is een post opgenomen in het kader ‘(Verzuim)vervanging’ voor totaal € 

52.500.  

g. Een dotatie aan de voorziening m.b.t. de wettelijk verplichte 

transitievergoedingen is opgenomen in de begroting. Hierbij is rekening 

gehouden met de huidige wet- en regelgeving. 

3. De totaal begrote personeelskosten van de kernformatie zijn € 3.532.838 (2022: € 

3.482.271). Naast de kernformatie is er voor € 1.279.236aan flexformatie begroot  

(2022: € 1.028.290). 

 

Activiteiten: 

1. De basis voor de activiteitenkosten zijn de werkbegrotingen per product en dienst. 

2. Bijzonderheden: 

a. Bij de wedstrijden is voor 2023 rekening gehouden met kosten voor het 

uitzenden van sporters naar internationale evenementen zoals EK’s en WK 

ten aanzien van de niet-topsport disciplines. 

b. In afwijking op de begroting van de afgelopen jaren zijn er geen lasten (en 

baten) opgenomen m.b.t. de zomerkampen (circa 500K) 

c. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de forse kosten stijgingen bij 

leveranciers i.v.m. de hoge inflatie. 

d. De verwachting is dat de verzekeringspremie van de 

aansprakelijkheidsverzekering fors gaat stijgen. Er is rekening gehouden met 

een stijging van 30% (!).  

e. Ook de kosten m.b.t. de muziekrechten en ledenadministratiesystemen 

zullen fors toenemen, er is rekening gehouden met een stijging van 20% (!). 

3. De totaal begrote activiteitenkosten zijn € 3.597.338 (2022: € 4.291,973).  

 

Overhead en algemene middelen: 

1. Er  is een post onvoorzien opgenomen in de begroting ter hoogte van € 10.000. 

2. In 2022 is er € 2.986.516 begroot voor overhead en algemene middelen (2022: € 

2.831.109), de bijzonderheden: 

3. Kosten voor externe inzet van een eventmanager € 35.000 

4. Voor vrijwilligersactiviteiten is een post meegenomen van € 20.000 

5. Voor juridische ondersteuning is in totaal € 62.500 opgenomen in de begroting. 

6. Ook hier is zoveel mogelijk rekening gehouden met de forse kosten stijgingen bij 

leveranciers i.v.m. de hoge inflatie. 

7. De overhead en algemene middelen zijn toegerekend aan de klantgroepen.  

 

Topsport: 

Voor de topsportprogramma’s is een gelijkblijvende bijdrage meegenomen uit de 

contributie inkomsten van € 400.000 per programma (maximaal 20%). 

Dit is exclusief overhead en algemene middelen (net als de afgelopen jaren). 
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Innovatie en ontwikkeling: 

Dit jaar zijn er middelen beschikbaar voor de thema’s uit het jaarplan, maar ook is er 

rekening gehouden met verschillende investeringen zoals de implementatie van CRM en 

huisvesting. 

 

Subsidies: 

1. De subsidies zijn specifiek of naar verhouding toegerekend aan producten, 

diensten en overhead.  

2. De basissubsidie van NOC*NSF is voor 2023 (€ 862.769) gelijk aan 2022 (€ 862.769), 

de aanvraag en toekenning volgen nog. 

3. De volgende specifieke (project) subsidies zijn voor 2023 begroot: 

a. Opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek van Verinorm € 

297.405. 

b. Vervolg van de pedagogische visie € 40.000. 

c. Topsport voor zowel turnen Heren als turnen Dames € 960.764.  

 

Bijdragen: 

1. Betreft o.a. ledenbijdragen voor wedstrijden, opleidingen etc., waar mogelijk zijn de 

tarieven geïndexeerd.  

2. Daarnaast kaartverkoop evenementen en wedstrijden, omzet shop, turnhal.  

3. Verder bijdragen uit contracten (NOS, Provincies, CTO’s (topsport) etc.). 

 

Sponsoring: 

1. Er is slechts voor € 40.000 aan sponsorinkomsten begroot. 

 

Contributies: 

1. De contributietarieven per kwartaal zijn geïndexeerd met 8%. Echter wanneer er 

rekening gehouden wordt met de huidige ontwikkelingen binnen de cao (4,5%) en 

meest recente CPI index (14,3%) zou de indexering zelfs uitkomen op 10% (!).   

2. De structurele daling is voor 2023 begroot op -3,5%.  

3. Op basis van de huidige prognose worden de contributie inkomsten 2022 circa € 

4.740.000. Op basis van deze inschatting zijn, rekening houdend met de daling in 

het aantal leden en de indexatie van de contributietarieven, de totaal contributie 

inkomsten 2023 begroot op € 5.039.188 (2022: 4.740.000, 2021: 4.738.065 en 2020: € 

5.011.200). 

 

Resultaat 2023: 

De begroting 2023 heeft een resultaat van € 0.  

 

Risico’s en onzekerheden: 

Onderstaand de belangrijkste risico’s en onzekerheden m.b.t. de begroting 2023.  

 

1. De afwikkeling van de tegemoetkomingsregeling: In totaal zijn er 168 aanvragen 

binnengekomen. Er is rekening gehouden met 100 toekenningen, dit betekent dat 

er circa 65 extra toekenningen moeten worden uitbetaald. Dit is een kostenpost 
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van € 325.000, waarvan reeds € 150.000 is meegenomen in 2022. De eerste 

gesprekken met NOC*NSF zijn niet hoopgevend m.b.t. een bijdrage vanuit 

NOC*NSF. Dit betekent mogelijk dat ook de overige € 175.000 door de KNGU moet 

worden betaald. Dit is momenteel niet meegenomen in de begroting, omdat het 

nog niet bekend hoeveel aanvragen er daadwerkelijk worden goedgekeurd, maar 

ook is de discussie met NOC*NSF nog niet volledig afgerond en geëscaleerd naar 

het bestuur en tot slot zal er zoveel mogelijk worden geprobeerd de afrekening van 

de tegemoetkomingsregeling in 2022 te verwerken.  

2. De invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen is groot zowel op de lasten 

(hoge inflatie: 14,3%), maar ook de baten (daling koopkracht: dalend aantal leden, 

minder wedstrijddeelname e.d.). 

 

Dit alles maakt dat we ook komend jaar financieel kort op de bal zullen zitten, net zoals we 

de afgelopen jaren hebben gedaan.  

 

Meerjarenraming 2023-2026: 

Op basis van de Begroting 2023 is voor de jaren 2023-2026 een raming opgesteld op basis 

van de volgende parameters: 

1. index contributie tarief (+2,6%: 2022: 8%) 

2. factor jaarlijkse ledenterugloop (-3%; vanaf 2025 3,1%) 

3. indexatie bijdragen (+2%) 

4. andere verdienmodellen en kosten efficiency (+3%) 

5. index subsidies (+0,0%; vanaf 2025 -0,5%) 

6. index personele kosten (+2%) 

7. index activiteiten- en materiële kosten (+0,8%) 

Bij de herijking van de meerjarenstrategie zal ook veel aandacht uitgaan naar o.a. het 

leden- en contributiebeleid en overige zaken die de parameters beïnvloeden. 
 

 

Vraag aan bondsraad: 

• De bondsraad wordt gevraagd de begroting 2023 goed te keuren.  

• De bondsraad wordt gevraagd een contributieverhoging van 8% goed te keuren.   

 

De meerjarenraming is ter kennisgeving gedeeld met de bondsraad. 

 


