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Bestuursverslag 
 
Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het 
‘jaarverslag 2017’, welke tegelijk met deze jaarrekening 
beschikbaar gesteld wordt aan de leden. 
 
Amsterdam, 24 maart 2018 
 
 
 
 

 
Rutger Arisz, voorzitter  
Hélène Fobler, secretaris  
Okke Feenstra, penningmeester 
Chris IJsbrandy, commissaris toproeien 
Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling 
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijden 
Jan Willem Landman, commissaris evenementen en 
internationale betrekkingen 
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Balans per 31 december 2017 2017 2016 
(na verwerking voorstel bestemming saldo van baten en lasten)  EUR 1000   EUR 1000  
     

Activa     
     
Vaste activa     

Materiële vaste activa  4 1.431                    
                   

1.497 
 
Financiële vaste activa  5                      0                       1  

   
 

1.431                   
 

1.498                   

     
Vlottende activa     
 
Vorderingen en overlopende activa  6                216                342 
Liquide middelen  7                    930                    683 

                 1.146                1.025 

     

                  2.577                2.523 

     

Passiva     
     
Eigen vermogen  8   

Algemene reserve   
                   

1.308 
                   

1.149 
Bestemmingsreserves                      312                    155 

                  1.620                1.304 

     
Voorzieningen  9                      72                      72 
     
 
Langlopende schulden  10 303 325 
     
Kortlopende schulden  11                    582                    822 
     

                  2.577                2.523 
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Staat van baten en lasten 2017  
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     

Baten     
Algemeen 13 1.282  1.212  1.242  
Communicatie en sponsoring 14 295  216  224  
Sportparticipatie  15 350  328  372  
Topsport 16 1.679  1.468  1.591  
Organisatie WK 17 7 - 1.963 
     

  3.613  3.224 5.392  

     

Lasten     
Algemeen 19 499  528  465  
Communicatie en sponsoring 20 252  232  213  
Sportparticipatie 21 469  521  521  
Topsport 22 2.077  1.913  2.064  
Organisatie WK 23 -  30 2.063  
       

  3.297  3.224 5.326  

     

Saldo van baten en lasten  316  -  66  

     

     

Bestemming van saldo van baten en lasten    

Onttrekking aan Bestemmingsreserves - - -100 

Dotatie aan Bestemmingsreserve 157 - - 

Onttrekking aan Algemene reserves - - - 

Dotatie aan Algemene reserves 159 - 166 

     

  316 - 66 
 

Toelichting 
 
1. Algemeen 
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (hierna ‘KNRB’) is 
op 21 januari 1917 opgericht met als doel het bevorderen 
van de roeisport. De KNRB is een vereniging met als leden 
in Nederland gevestigde roeiverenigingen en regionale 
roeibonden. De KNRB is statutair gevestigd in Amsterdam, 
maar is feitelijk gevestigd op Bosbaan 10 te Amstelveen. 
 
De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijn voor 
Jaarverslaggeving RJk C1 kleine organisaties zonder 
winststreven’. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de 
begroting 2017 opgenomen in de staat van baten en lasten, 
zoals deze door de algemene ledenvergadering van 19 

november 2016 is goedgekeurd. Op deze begroting is geen 
accountantscontrole toegepast. 

 
 
2. Enkelvoudige jaarrekening 
De KNRB is (mede)oprichter van de ‘Stichting Organisatie 
WK Roeien 2014’. Op grond van de statuten van de 
‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ kan de KNRB drie 
van de vijf bestuursleden benoemen. De KNRB maakt 
gebruik van de vrijstelling tot consolidatie van ‘Stichting 
Organisatie WK Roeien 2014’ vanwege de omvang op 
grond van RJ 217.217. 
 
De activiteiten van de ‘Stichting Organisatie WK Roeien 
2014’ zijn beëindigd en stichting is in 2017 geliquideerd. Als 
gevolg van de liquidatie is er in 2017 een bate gerealiseerd. 
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De activiteiten van het WK roeien 2016 zijn niet 
opgenomen in een aparte entiteit, maar zijn een onderdeel 
van de KNRB. De activiteiten zijn begin 2017 volledig 
afgewikkeld. 
 
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor het 
bepalen van het resultaat 
 
Algemeen 
Zover niet anders wordt vermeld, worden alle activa en 
passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Baten 
en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze 
betrekking hebben en ook aan de pijler waar deze 
betrekking op hebben. 
 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening worden diverse oordelen en 
schattingen gemaakt. De belangrijkste oordelen en 
schattingen zijn: 
• Levensduur vaste activa en daaruit voortvloeiende 

afschrijvingen; 
• Inbaarheid van de vorderingen; 
• Voorzieningen. 
 
Met ingang van 2017 is een schattingswijziging 
doorgevoerd in de afschrijving van de toerboten. De 
termijn is verlengd van 10 naar 20 jaar omdat dat beter 
aansluit bij de werkelijke levensduur van de boten. 

 
Valutaomrekening 
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers 
op transactiedatum. 
 
Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden 
gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 
indien en voor zover een deugdelijk juridisch instrument 
beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het 
stellige voornemen bestaat om het saldo zodanig of beide 
posten simultaan af te wikkelen. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de 
grondslag van de primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost. 
De KNRB heeft geen derivaten. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 
Eventuele ontvangen investeringssubsidies worden in 
mindering gebracht op de investeringen.  

 
Vlottende activa 
De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus 
benodigde voorziening voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de 
tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. 
Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen 
indien zij in feite –zij het eventueel met opoffering van 
rentebaten– ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide 
middelen die langer dan twaalf maanden niet ter 
beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste 
activa gerubriceerd. 
 
Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 
In de jaarrekening wordt een financieel instrument 
geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. 
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een 
(deel van een) financieel instrument worden in de 
jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van 
het financieel instrument als financiële verplichting 
respectievelijk als eigen-vermogensinstrument. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd indien op balansdatum een 
in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft 
waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 
omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de 
voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de 
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs.  
 
Kortlopende schulden 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden 
deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de 
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De 
kortlopende schulden worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is dit 
meestal de nominale waarde. 
 
Omzetbelasting 
Binnen de KNRB wordt per pijler onderscheid gemaakt naar 
de btw toepassing. Voor de pijler Sportparticipatie geldt dat 
deze valt onder de btw sportvrijstelling. Bij de pijler 
Topsport worden de reguliere btw tarieven toegepast. De 
pijlers Algemeen en Communicatie en Sponsoring hanteren 



 

KNRB jaarverslag 2017 - 15 
 

een pro rato tarief dat jaarlijks opnieuw wordt berekend en 
geëvalueerd. Daarnaast zijn met de fiscus aparte afspraken 
gemaakt over de btw toepassing op het Olympisch 
Trainingscentrum, waarbij is vastgesteld dat voor het oude 
gedeelte recht is op volledige vooraftrek en voor het 
nieuwe gedeelte recht op aftrek van 90,5%. 
 
Vennootschapsbelasting 
De KNRB is als vereniging vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting omdat er geen sprake is van een  
winststreven, alsmede concurrentie met andere 
organisaties. 
 
Baten 
Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie 
voor de levering van goederen/ diensten, baten als 
tegenprestatie voor de levering van diensten, 
subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en overige baten. 
De baten worden bepaald met inachtneming van de hier 
vermelde grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 
 
Geamortiseerde kostprijs 
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een 
financieel actief of financiële verplichting bij de eerste 
verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met 
aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd 
met de via de effectieve-rentemethode bepaalde 

cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste 
bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met 
eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen 
van een voorziening) wegens bijzondere 
waardeverminderingen of oninbaarheid. 
 
Sponsorbijdragen 
Sponsorbijdragen en eventueel andere giften worden 
verantwoord in het jaar waarin de onvoorwaardelijke 
toezegging heeft plaatsgevonden, of indien van toepassing, 
in de periode waarop de sponsoring betrekking heeft.  
 
Subsidies 
Subsidies van derden worden als bate verantwoord in de 
staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn 
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan.  
 
Algemene kosten 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
opnemen van voorzieningen.

 
4. Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

 Algemeen  
Sport-

participatie  Topsport OTC Totaal 
Stand 1 januari 2017      
Cumulatieve aanschafwaarde 87   278   472  1.324  2.161  
Cumulatieve afschrijvingen -76  -170  -287  -131  -664  

 11  108  185  1.193  1.497  

      
      
Mutaties 2017      
Investeringen 6 36 51 1 94 
Verschuiving afschrijving onder pijlers 3 -3 - - - 
Desinvesteringen aanschafwaarde -5 -16 -82 - -103 
Desinvesteringen cum. afschrijvingen 5 6 67 - 78 
Desinvestering opbrengsten - - - - - 
Afschrijvingen -9 -16 -61 -48 -134 

 -  7 -25 -47 -65 
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Stand 31 december 2017      
Cumulatieve aanschafwaarde  88  297  441 1.325 2.151 
Cumulatieve afschrijvingen -78  -182  -281 -179 -720 

 10  115  160 1.146 1.431 

      

      

De verdeling van de materiële vaste activa naar bedrijfsmiddelen is als volgt:   

      

  Andere bedrijfsmiddelen 

 Gebouwen Boten 
Sport-

equipment Inventaris 
 

ICT 

      

Boekwaarde per 31 december 2017 1.146 246 28 4 7 

      
 
Vanaf 2015 is het inschrijf- en uitslagensysteem 
geheralloceerd vanuit de pijler Algemeen naar de pijler 
Sportparticipatie omdat dat beter aansluit bij het feitelijke 
gebruik. 

Met ingang van 2017 is de afschrijvingstermijn van 
toerboten aangepast van 10 naar 20 jaar omdat dat beter 
aansluit bij de werkelijke levensduur van de boten.  

 
Materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven: 
    Jaar 
     
Olympisch Trainingscentrum    30 
Wedstrijdboten    5 
Toerboten    20 
Botenwagens    10 
Kantoorinventaris    5 
ICT    3 

 
Het Olympisch Trainingscentrum (OTC) is in 2005 in gebruik 
genomen en in 2014 uitgebreid. De investeringen in het 

OTC zijn geactiveerd onder aftrek van de ontvangen 
subsidies.  

 
5. Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        3        8  
Ontvangen aflossingen   -2 -5 

   1 3 
Opgenomen onder vorderingen                    -1                   -2  

     

Stand 31 december                     0                   1  
 
Onder de financiële vaste activa worden rentevrije leningen 
aan verenigingen uit hoofde van huurkoop van jeugdboten 

en toerboten opgenomen. Deze leningen worden in 10 jaar 
afgelost en lopen tot 2018. 
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6. Vorderingen en overlopende activa 

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Debiteuren         7        96  
Stichting Organisatie WK Roeien 2014   - 47 
Pensioenpremies   - 15 
Te ontvangen aflossing financiële vaste activa   1                                  2  
Vooruitbetaalde kosten           117           32  
Belastingen en premies sociale verzekeringen   18 64 
Overige vorderingen   73 86 
     

        216       342  
 
De debiteurenpositie is gedaald door de afwikkeling van de 
WK Roeien 2016. De vooruitbetaalde kosten zijn gestegen 
omdat per eind 2017 meer verplichtingen zijn aangegaan 

voor de programmakosten Topsport dan per eind 2016. De 
vordering belastingen en premies sociale verzekeringen 
betreft een vordering inzake terug te vorderen btw. 

 
7. Liquide middelen 
Liquide middelen die niet op korte termijn nodig zijn, 
worden op een spaarrekening gezet. Alle liquide middelen 
zijn ondergebracht bij de ING en zijn direct opneembaar.
 
8. Eigen vermogen 
Het verloop in het eigen vermogen (na verwerking van 
voorgestelde bestemming van het resultaat) kan als volgt 
worden weergegeven. 

  
 Algemene 

reserve  
Bestemmings- 

reserves Totaal 
  EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 
     
Stand per 1 januari 2017       1.149      155  1.304  
Vrijval aan saldo van baten en lasten  - - - 
Dotatie van saldo van baten en lasten      159  157     316  
     

Stand per 31 december 2017        1.308      312  1.620  
 
Bestemmingsreserves  
Ten behoeve van toekomstige uitgaven zijn 
bestemmingsreserves gevormd voor FISA-toernooien, 
transitievergoeding, Topsport, Sportparticipatie en 

onderhoud aan het Olympisch Trainingscentrum (OTC). Het 
verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden 
weergegeven: 

 
FISA-Toernooien 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        155        255  
Vrijval aan saldo   - -100 
Dotatie van saldo   - - 

     

Stand 31 december                 155                155  
 
Dit betreft een reserve voor toekomstige FISA-toernooien in Nederland. 
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Transitievergoeding 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   32 - 

     

Stand 31 december                 32                -  
 
Er wordt een reserve opgebouwd voor mogelijk in de 
toekomst uit te betalen transitievergoedingen.  

De uiteindelijk te vormen reservering bedraagt 10% van de 
loonsom. Daarvoor wordt met ingang van 2017 jaarlijks 
2,5% van de loonsom opgebouwd. 

 
Topsport 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   43 - 

     

Stand 31 december                 43                -  
 
Dit betreft een reserve voor het WK junioren 2019 in Japan.  In 2017 en 2018 worden bedragen gereserveerd om de 

hoge kosten van het toernooi in 2019 te kunnen voldoen. 
 
Sportparticipatie 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   10 - 

     

Stand 31 december                 10                -  

Dit betreft een reserve voor in de toekomst te verwachten 
grote uitgaven voor wedstrijdondersteuning.  

 
Onderhoud Olympisch Trainingscentrum 

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   72 - 

     

Stand 31 december                 72                -  
 

Dit betreft een reserve voor toekomstige onderhoudsuitgaven voor het OTC.  
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9. Voorzieningen 
 
Voorziening onderhoud OTC  

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari          72         61  
Toevoeging    -                    34  
Onttrekking   - -23 
     

Stand 31 december             72            72  
 
Er is een voorziening groot onderhoud gevormd voor 
toekomstige uitgaven voor onderhoud aan het Olympisch 
Trainingscentrum (OTC). De jaarlijkse dotatie wordt 
vastgesteld op basis van een onderhoudsplan, welke 

periodiek wordt herijkt. Van de onderhoudsvoorziening 
heeft 0% een looptijd korter dan één jaar, circa 50% een 
looptijd tussen de één en vijf jaar en 50% langer dan 5 jaar.  

 
10. Langlopende schulden  
Dit betreft de hypothecaire lening van de ING Bank voor de 
financiering van de uitbreiding van het OTC. De lening is in 
2013 aangegaan met een looptijd van 10 jaar, eindigend op 
16 oktober 2023. De aflossingsverplichting bedraagt € 

21.600 op jaarbasis, met een slottermijn van € 202.000 op 
1 augustus 2023. Als onderpand geldt het OTC aan de 
Bosbaan nummer 10. De rente is tot 16 oktober 2018 
vastgesteld op 4,07% op jaarbasis. 

 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari       346        368 
Aflossingen   22 22 

   324 346 
Kortlopend   21 21 
     

Stand 31 december             303            325  
 
Per ultimo 2017 heeft € 216.000 betrekking op een looptijd 
langer dan 5 jaar. 
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11. Kortlopende schulden 

  2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000  
    

Aflossingsverplichtingen hypothecaire lening ING  22 22 
Schulden aan leveranciers      155         317  
Bijdrage Stichting Organisatie WK Roeien 2014  - 45 
Nog te besteden bijdrage bestedingsplan NOC*NSF  60 72 
Vooruitontvangen bedragen  51 35 
Belastingen en premies sociale verzekeringen          69          43  
Vakantiegelden en -dagen            63            57  
Nog te betalen kosten WK Roeien 2016  - 18 
Nog te betalen accountantskosten  15 15 
Nog te betalen kosten Communicatie en sponsoring  58 16 
Nog te betalen kosten Sportparticipatie  38 60 
Nog te betalen kosten Topsport  18 39 
Overig  33              83  
    

      582      822  
 
De schulden aan leveranciers zijn gedaald door de 
afwikkeling van de WK Roeien 2016. 

Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 
12. Niet uit de balans blijkende bezittingen en verplichtingen 
Voor de bouw van het OTC in 2005 is met de gemeente 
Amsterdam overeengekomen dat vanaf 2025 (20 jaar na 
bouw van het OTC) de KNRB jaarlijks een retributie gaat 
betalen op basis van een nog nader overeen te komen 
jaarlijkse vergoeding ter hoogte van een bedrag wat voor 
sportaccommodaties in Amsterdam gebruikelijk is. Voor de 
uitbreiding van het OTC is een jaarlijkse retributie 
afgesproken van € 5.344. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
 
De KNRB huurt huizen voor sporters. De huurlasten worden 
doorbelast aan de sporters die in de huizen wonen. Het 

totaal aan jaarlijkse huurbetalingen bedraagt € 26.000. De 
huur is maandelijks opzegbaar. 
 
Er zijn diverse contractuele verplichtingen voor onder 
andere kantoorvoorzieningen (circa € 4.000 op jaarbasis) 
en huur van equipment voor de sporters (circa € 50.000 op 
jaarbasis). 

 
In aanvulling op de reeds genoemde materiële 
verplichtingen zijn de reeds in 2017 aangegane 
verplichtingen alsmede de verkregen rechten die 
betrekking hebben op 2018 verwerkt in de begroting 2018. 

 
13. Algemene baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Contributies     1.090  1.050    1.044  
Bijdrage bestedingsplan sportagenda 
NOC*NSF     185  160    185  
Rente         1  2        3  
Overig  6        0  10  
     

    1.282   1.212    1.242  
 
De algemene baten zijn hoger dan begroot door de groei 
van het aantal leden. Het totaal aantal leden bedraagt ruim 
35.000, in de begroting was gerekend met 34.000 leden. De 

bijdrage van NOC*NSF is hoger dan begroot, omdat in de 
begroting geanticipeerd werd op een mogelijke korting op  
de bijdrage bestedingsplan NOC*NSF. Deze korting is niet 
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doorgevoerd waardoor de bijdrage in 2017gelijk bleef aan 
2016 .  
 
14. Communicatie en sponsoring baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Sponsoring     357 238    232  
Sponsoring toegerekend aan Topsport  -87 -39 -33 
TV rechten      20  17     20  
Overig  5                     -  5        
     

       295       216       224  
 
De sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot door het 
nieuwe sponsorcontract inzake TeamNL. Dit leverde in 
2017 100k op aan niet begrote inkomsten. Een deel van de 

sponsorgelden was bestemd om het Topsportprogramma 
te financieren en werd daarom toegerekend aan de pijler 
Topsport. 

 
15. Sportparticipatie baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Opleiding vergoeding  49    53   52  
Bijdrage bestedingsplan sportagenda 
NOC*NSF  52 38 95 
Subsidies    29  25   25  
Subsidies toegerekend aan Topsport  -16 - - 
Toercommissie      144  141     135  
Materiaal verhuur     39  34    48  
Heffing nationale wedstrijden  12 15 13 
Overig    41  22   4  
     

  350      328    372  
 
De pijler Sportparticipatie heeft meer opbrengsten 
gegenereerd dan begroot. Dat komt met name door een 
bijdrage vanuit het bestedingsplan NOC*NSF voor 
kaderopleidingen. De subsidie van Fonds 

Gehandicaptensport is deels toegerekend aan de pijler 
Topsport omdat deze het topsport deel van de pararoeiers 
met ingang van 2017 voor zijn rekening neemt. 
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16. Topsport baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Bijdrage bestedingsplan sportagenda 
NOC*NSF     1.375  1.238   1.305  
Sponsoring  87 39 120 
Eigen bijdragen  21 39 39 
Verkoopopbrengst materiaal  30 25 20 
Subsidies  16 - - 
Overig  150  127  107  
     

    1.679    1.468    1.591  
 
De bijdrage bestedingsplan sportagenda NOC*NSF en de 
sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot. De verhoging 
van de sponsorinkomsten zijn met name te danken aan het 
eerder genoemde TeamNL contract. Daarnaast werd een 
overeenkomst gesloten met Mline die matrassen ter 
beschikking stelt met een waarde van € 33.500. De 

subsidies zijn hoger door de toerekening van een deel van 
de subsidie van Fonds Gehandicaptensport vanuit de pijler 
Sportparticipatie. De overige opbrengsten voor Topsport 
zijn hoger dan begroot door de ontvangsten van extra 
sponsorgelden ter dekking van extra programmakosten. 

 
17. Organisatie WK baten 

    Begroting   

  2017 2017 2016 

   EUR 1000   EUR 1000  EUR 1000 

     

     

Subsidie VWS    -  - 335 

Bijdrage Rotterdam Topsport      -  - 300 

Sponsoring     -  - 160 

Kaartverkoop (incl. parkeren)  - - 329 

Catering   - - 51 

Venue verkoop  - - 42 

Opbrengst accommodatie en lunch atleten  - - 
 

674 
Bijdrage Fisa  - - 48 

Overig    7  - 24 

     

  7     -  1.963 

 
Door de opheffing van de Stichting Organisatie WK Roeien 
2014 werd een positief resultaat behaald.  
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18. Status subsidieverantwoording en bijdrage bestedingsplan sportagenda 2017 
 
 Verstrekker 

 NOC*NSF FGS Aard 
 EUR 1000 EUR 1000  
Algemeen    
Algemeen functioneren 185 - Structureel 
Sportparticipatie    
Algemeen functioneren 38 - Structureel 
Kaderopleidingen 12 - Incidenteel 
Aangepast roeien - 13 Incidenteel 
Topsport    
Maatwerkfinanciering Top 10  1.375 - Structureel 
Aangepast roeien  16 Incidenteel 
    

 1.610   29   
 
De verantwoording van de ontvangen bijdrage 
bestedingsplan van het NOC*NSF dient vóór 1 juli 2018 te 
worden gedaan. De voorwaarden van de bijdrage 
bestedingsplan door NOC*NSF zijn verwerkt in het jaarplan 
en de begroting. De verantwoording over 2016 is in juni 
2017 ingediend, maar nog niet definitief vastgesteld door 

NOC*NSF. De verantwoording van de ontvangen subsidies 
van FGS (Fonds Gehandicaptensport) voor het aangepast 
roeien dient in 2018 te worden gedaan. De subsidie van 
VWS inzake de WK16 is in 2017 definitief vastgesteld en 
afgewikkeld. 

 
19. Algemene lasten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Personeel   357  375  327  
Huisvesting  5  12 10  
Bureau  16  20 17  
ICT  30 27 26 
Bestuur  17  20 20  
Organisatie  62  61 53  
Ledenadministratie  4  6 7  
Afschrijvingen  5  7 5  
        

  496  528  465  
 
De personeelskosten zijn lager doordat in de begroting  
rekening was gehouden met hogere kosten voor de 
ziekteverzuimverzekering.  
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20. Communicatie en sponsoring lasten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Personeel  126  69 62  
PR  51  50 46  
Communicatie  75  103 95  
Afschrijvingen  -  10 10  
 
        

  252  232  213  
 
Ten behoeve van het verbeteren van de continuïteit werd 
gekozen voor meer vaste bezetting in plaats van inhuur. 
Hierdoor zijn de personeelskosten aanzienlijk hoger dan 
begroot, maar dalen de communicatiekosten.  Totaal zijn 

de kosten hoger dan begroot, maar dat wordt 
gecompenseerd door de hogere inkomsten vanuit 
sponsoring (Team NL). 

 
21. Sportparticipatie lasten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Opleidingen   121  124  110  
Evenementen  81  85 105  
Sportontwikkeling  90  120 137  
Toercommissie  141  147 130  
Materiaal  26  29 30  
Afschrijvingen  10  16 9  
        

  469  521  521  
 
De kosten van sportontwikkeling zijn lager doordat niet alle 
activiteiten zijn uitgevoerd conform begroting. Er was 
tijdelijk een lagere personele bezetting waardoor er minder 
proactief tijd is  besteed aan de belangenbehartiging van 
het roeien op lokaal niveau en de regiobijeenkomsten. Ook 

zijn er, mede door gebrek aan belangstelling, een aantal  
activiteiten voor aangepast roeien niet doorgegaan. De 
afschrijvingskosten zijn lager door de aanpassing van de 
afschrijvingstermijn van toerboten.  
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22. Topsport lasten 
 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Trainingskampen en uitzendingen  814  618 701  
Sporttechnische begeleiding  800  766 909  
Sportmedische begeleiding  110  107 105  
Kleding  51  74 24  
Onderhoud materiaal  88  55 59  
OTC  88  171 140  
Talentcentra  40  40 38  
Huisvesting roeiers  25  27 24  
Afschrijvingen  61  55 64  
     

  2.077  1.913  2.064  
 
De lasten voor Topsport zijn per saldo hoger dan begroot. 
De overschrijding wordt grotendeels gecompenseerd door 
de extra opbrengsten. De OTC kosten lijken lager dan 
begroot, maar dat is het gevolg van de opbouw van de 
bestemmingsreserve onderhoud OTC. Waar tot vorig jaar 

een voorziening werd opgebouwd die via de kosten liep, 
wordt met ingang van 2017 een reserve gevormd via het 
eigen vermogen. In de kosten van het OTC zijn de 
financieringslasten van de hypothecaire lening voor het 
OTC opgenomen ad € 13.000. 

 
23. Organisatie WK lasten  
    Begroting   

  2017 2017 2016 

   EUR 1000   EUR 1000  EUR 1000 

     

Algemene kosten  -    - 230 

Operationele kosten    -  - 899 

Communicatie en promotiekosten      -  - 251 

Transport, catering en accommodatiekosten     -  - 
 

683 
Overige  - 30 - 

     

  -      30  2.063 

 
De afwikkeling van de WK16 in 2017 bracht geen extra 
kosten met zich mee. Er was een post begroot omdat niet 
met zekerheid kon worden vastgesteld dat er geen extra 

kosten gemaakt zouden worden. Het hiermee 
gerealiseerde voordeel is conform interne afspraken ten 
gunste gekomen van de pijler Topsport. 
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24. Personeelslasten 

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Salarissen   1.011 946 
Werkgeverslasten   133 134 
Pensioen   103 98 
Overig   111 91 
Ontvangen (zieken)gelden   -18 -5 

     

   1.340  1.264  

     

Onderverdeeld naar pijler:     

Algemeen   260 257 

Algemeen - overhead   97 70 

Communicatie en sponsoring   126 62 

Sportparticipatie   166 152 

Topsport   691 723 

     

   1.340 1.264 

     

Per ultimo 2017 is het gemiddeld aantal personeelsleden, 
gemeten in voltijds formatieplaatsen, met 1,0 fte 
toegenomen ten opzichte van 2016. 
 
Personele bezetting 

   31-12-2017  31-12-2016 
(in fte)     
     
Bondsbureau   9,8  8.5  
Coaches    6,6  6,9  

     

   16,4  15,4  
 
Pensioenen 
De KNRB is aangesloten bij de bedrijfstakpensioenfonds 
PFZW en past voor al haar medewerkers de 
middelloonregeling conform het standaard 
pensioenreglement toe. De pensioenregeling is niet in de 
jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling, 
omdat de KNRB geen verplichting heeft tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van 
hogere toekomstige premies. Per ultimo 2017 is de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds 101% (ultimo 2016: 
95%). 
 
Bezoldiging en onkostenvergoedingen van bestuurders en 
toezichthouders 

Het bestuur van de KNRB bestaat uit vrijwilligers en is 
onbezoldigd. Aan de bestuursleden is ter tegemoetkoming 
in de door hen gemaakte kosten een totaalbedrag betaald 
van € 11.600 (€ 15.000 in 2016). 
 
Jubileumvoorziening 
De KNRB ziet af van het vormen van een voorziening op de 
balans voor personeelsjubilea. De kans dat zo een 
gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet is gering gezien de 
bezetting van het personeel en het verloop hiervan. Indien 
een uitkering wordt verwacht zal dit worden opgenomen in 
de begroting. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen specifieke gebeurtenissen na balansdatum. 
 
Amsterdam, 24 maart 2018 
 
Rutger Arisz, voorzitter  
Hélène Fobler, secretaris  
Okke Feenstra, penningmeester 
Chris IJsbrandy, commissaris toproeien 
Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling 
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijden 
Jan Willem Landman, commissaris evenementen en internationale betrekkingen 

Overige gegevens 

Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten over 
het boekjaar 2017 
 
Het bestuur heeft conform de bepalingen van artikel 18 van 
de statuten een jaarverslag, rekening en verantwoording 

opgesteld. Het bestuur stelt voor het saldo van baten en 
lasten 2017 te bestemmen conform de verwerking in noot 
8, ‘Eigen vermogen’. Dit voorstel is verwerkt in de balans. 
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Controleverklaring 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de ledenraad en het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandsche Roeibond 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Koninklijke 
Nederlandsche Roeibond te Amstelveen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van  
de grootte en den samenstelling van het vermogen van de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond  
per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 
overstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 
voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine Organisaties zonder 
winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 
- De balans per 31 december 2017 
- De staat van baten en lasten over 2017 
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening. 

Wij zijn onafhankelijk van de Koninklijke Nederlandsche 
Roeibond zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie die bestaat uit: 
- het bestuursverslag; 
- de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiele afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Nederlandse Standaard 720.  
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie waaronder bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine 
Organisaties zonder winststreven. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de 
jaarrekening:  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
C1 voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine Organisaties 
zonder winststreven. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
afwegen of de vereniging in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 
vereniging. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
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voldoende en geschikte controle- informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte,  
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 
relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de vereniging; 
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Utrecht, 5 maart 2018 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. M.A. Brandhorst MSc RA 
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Bijlagen 
 
Kasstroomoverzicht 2017 
 

Kasstroomoverzicht  2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Saldo van baten en lasten   316  66  
Afschrijvingen   140  148  
Mutaties voorzieningen   -  11  
Mutatie vorderingen   111  19  
Mutatie kortlopende schulden   -225  -25  

   342  219  

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen    -94  -164  
Desinvesteringen   19 - 
Aflossingen huurkoop boten   1  2  

   -74  -162  

     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Aflossing op financiering   -21 -21 

   -21 -21 

     

Netto kasstroom   247  36  

     
     
Liquide middelen 1 januari   683  647  
Liquide middelen 31 december   930  683  

Mutatie   247  36  
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven 

uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Gecomprimeerde begroting 2018 
 
  Begroting  Realisatie Begroting 

  2018 2017 2017 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
Baten     
Algemeen  1.248 1.282  1.212 
Communicatie en sponsoring  280 295  216 
Sportparticipatie  360 350  328 
Topsport  1.985 1.679  1.468 
Organisatie WK  - 7 - 
     

  3.873 3.613 3.224 

     
Lasten     
Algemeen  508 499  528 
Communicatie en sponsoring  216 252  232 
Sportparticipatie  529 469  521 
Topsport  2.500 2.077  1.913 
Organisatie WK  - -  30 
     

  3.753 3.297 3.224 

     

Saldo van baten en lasten  120 316 - 

     

     

Bestemming van saldo van baten en lasten    

Onttrekking aan Bestemmingsreserves  - - - 

Dotatie aan Bestemmingsreserves  120 157  

Onttrekking aan Algemene reserves  - - - 

Dotatie aan Algemene reserves  - 159 - 

  - - - 
 
 

.   
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Resumé baten en lasten per pijler 
  Realisatie  Begroting Verschil 

  2017 2017  
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
Algemeen     
Baten  1.282 1.212 70 
Lasten  499 528 -29 
Dotatie aan bestemmingsreserves  10 - 10 

  773 684 89 

     
Communicatie en sponsoring     
Baten  295 216 79 
Lasten  252 232 20 
Dotatie aan bestemmingsreserves  3 - 3 

  40 -16 56 

     
Sportparticipatie     
Baten  350 328 22 
Lasten  469 521 -52 
Dotatie aan bestemmingsreserves  14 - 14 

  -133 -193 60 

     
Topsport     
Baten  1.679 1.468 211 
Lasten  2.077 1.913 164 
Dotatie aan bestemmingsreserves  130 - 130 

  -528 -445 -83 

     
Organisatie WK     
Baten  7 - 7 
Lasten  - 30 -30 

  7 -30 37 

     
Totaal     
Baten  3.613 3.224 389 
Lasten  3.297 3.224 73 
Dotatie aan bestemmingsreserves  157 - 157 

Saldo van baten en lasten  159 - 159 

     

     
 
  




