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Vragen en antwoorden ingediend ter voorbereiding op de digitale AV van KNRB 21 november 2020 
 
De Drie Provinciën 

Gezien het aannemelijke feit dat de KNRB dit jaar minder heeft uitgegeven dan begroot en ook 
minder middelen in 2021 zal uitgeven i.v.m. de COVID-19 epidemie, wil DDP het KNRB bestuur 
vragen of de contributie voor 2021 substantieel verlaagd kan worden.  
 
Antwoord KNRB Bestuur 
Prognose voor eindejaarsresultaten laat een beperkt overschot zien voor 2020. Dit overschot wordt 
voornamelijk veroorzaakt door niet gemaakte kosten voor de Olympische Spelen in 2020 die 
doorschuiven naar 2021. Overschotten uit het Topsportprogramma zijn niet vrij besteedbaar en 
worden in overleg met NOC*NSF heralloceerd naar 2020.  

Ook laat de begroting zien dat er meer kosten gemaakt worden (ICT project, topsport), met minder 
sponsorbijdragen. We verwachten niet dat door covid-19 we minder kosten zullen maken. De hogere 
bijdrage van NOC*NSF voor Topsport vult deel van het tekort op, naast goed op de kosten passen. De 
begroting voor ‘21 sluit daarmee vrijwel glad. Mede naast bestaande schaarse capaciteit op het 
bureau in vergelijking met het takenpakket hebben we helaas geen ruimte voor contributieverlaging.  

De Drie Provinciën 

Is er binnen het bestuur gesproken over de optie om de contributie voor 2020 maar  
mogelijk ook voor 2021 aan te verlagen. 
 
Antwoord KNRB Bestuur 
We zien daar geen ruimte voor. Zie antwoord vraag hierboven. 

Epsilon 

1. Optellen van de bijdragen van de contributies aan de verschillende pijlers in de begroting 
komt op een lager bedrag €1198 000 uit dan het verwachte bedrag aan contributies in de 
Cashflow € 1367 000. Hoe zit dat?  

Antwoord KNRB Bestuur 
In de AV van 25 juni 2016 is besloten de contributie te verhogen met EUR 4,50 en te oormerken voor 
Identificatie High Potentials, Ondersteuning verenigingen en Opleidingen. In de begroting wordt de 
contributieopbrengst op basis van dit besluit gesplitst  

In de begroting van 2021 zijn de volgende bedragen opgenomen: 

• Standaard Contributie  € 1.198k 
• Identificatie High Potentials  €     113k 
• Sportontwikkeling  €       25k 
• Opleidingen   €       31k 
• Totaal    € 1.367k 
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2. De aanmerkelijke bijdrage van de NOC-NSF zoals vermeld in de Cashflow €2160 000 is niet 
terugvindbaar in de begroting m.a.w. in andere inkomstenposten verstopt. Dat maakt de 
begroting minder inzichtelijk.  

Als ik jaarrekening 2019 zonder baten en lasten van WC III met de cashflowcijfers 2021 vergelijk:  

• neemt het totale budget met € 250 000 af,  
• stijgen de contributies met € 200 000, en  
• verwacht de KNRB minder sponsor- en andere inkomsten.  

En vergeleken met de begroting 2021:  
 

• dalen de lasten voor wedstrijdsport met € 200 000, en  
• dalen de overige uitgaven (voor toerroeiers) met € 30 000,  
• maar blijft de verhouding wedstrijd 82 % versus overig 18 % gelijk.  

 
Graag een gemakkelijker te begrijpen begroting, idealiter niet alleen vergeleken met de begroting 
van het lopende jaar, maar ook met de stand in het huidige jaar en de vastgestelde rekening van het 
voorgaande jaar. Dan zijn ook de trends te volgen.  

Antwoord KNRB Bestuur 
De begroting is de financiële samenvatting van het jaarplan. Hier staat gedetailleerd per pijler 
beschreven wat de activiteiten zijn voor het komend jaar.  Om meer inzicht te geven in de aansluiting 
van de ‘operationele’ begroting met de ‘jaarrekening’ begroting is een presentatie toegevoegd (zie 
bijlage). De reden van de wijze van presentatie van de begroting is om goed inzicht te geven in de 
kosten en inkomsten ten aanzien van de verschillende aandachtsgebieden van de KNRB. De nieuwe 
penningmeester zal als onderdeel van haar inwerkperiode de wijze van presentatie in haar 
verkenning meenemen. 

KSRV Njord namens de KNSRB 

er is enige onduidelijkheid binnen de studentenroeivereningingen betreffende de 
klassementsgelden. Daarom ontvangen wij graag het volgende van u: 

• Een uiteenzetting van de te maken kosten, dat wil zeggen: wat betaalt de KNRB jaarlijks aan 
fotografen, prijsuitreiking en sociale media voor de klassementen. 

• Een uiteenzetting van de afnemende sponsoropbrengsten. 

Antwoord KNRB Bestuur 
Inschrijfgelden klassementen 
Het antwoord op de vragen van Njord over de inschrijfgelden bestaan voor ons uit twee 
componenten. Een bestuurlijk antwoord op de vraag naar het introduceren van inschrijfgelden voor 
klassementen en de beantwoording van de vraag naar een gedetailleerd overzicht van de begrote 
baten en lasten voor de klassementen die in onze ogen operationeel van aard is. De KNRB heeft een 
directiestatuut, waarbij de directeur verantwoordelijk is voor de operationalisering van het 
bestuursbeleid. Normaliter zijn gedetailleerde overzichten geen onderdeel van het overleg tussen 
bestuur en directeur. Omwille van de transparantie wordt deze vraag toch beantwoord, maar we 
houden het overleg in de AV graag op hoofdlijnen. 
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Introductie inschrijfgelden klassementen 
Binnen de begrotingspijler sportparticipatie geldt het algemene principe dat uitgaven voor specifieke 
activiteiten gedekt worden uit inkomsten afkomstig van deelnemers aan deze activiteiten. Dit kan 
een directe bijdrage zijn, zoals deelnemers aan KNRB-opleidingen betalen of een indirecte bijdrage 
die deelnemers aan wedstrijden via het inschrijfgeld betalen voor de huur van wedstrijdmaterialen. 
In een enkel geval is afgesproken dat een bepaald deel van de contributie-inkomsten wordt 
gereserveerd voor een bepaald doel, zoals de organisatie van coach- en instructeurscongressen. Bij 
het bepalen van de deelnemersbijdrage wordt daar rekening mee gehouden. 
 
Het eerstejaarsklassement kende tot en met 2014 een sponsor die jaarlijks k€ 50 bijdroeg aan de 
kosten en tot 2016 was het developmentklassement specifiek onderdeel van de 
sponsorovereenkomst met Aegon. Vanaf 2017 vielen de specifieke inkomsten vanuit sponsoren weg, 
maar kon nog wel een beroep worden gedaan op de uren van medewerkers van de afdeling 
marketing en communicatie die deels uit sponsorinkomsten worden betaald. De cash uitgaven voor 
de klassementen werden in de tussentijd betaald uit de contributie-inkomsten in de hoop en 
verwachting dat een nieuwe sponsor zich wel zou aandienen. Vanaf 2021 dalen de inkomsten uit de 
sponsorcontracten met Aegon en TeamNL zodanig dat een kosteloze urenbijdrage uit de afdeling 
marketing en communicatie voor de klassementen niet meer reëel is. Daarbij komt dat het succes en 
de waarde van de KNRB-klassementen zo groot is dat ook voor de junioren twee nieuwe 
klassementen worden geïntroduceerd. 
 

De waarde en beleving van de klassementen kunnen we alleen behouden door deze op een 
kwalitatief goede manier te organiseren. Met de NSRF hebben we overlegd over de welke uitgaven 
bijdragen aan die waarde en beleving. Op basis van dat overleg zijn afspraken gemaakt over de 
hoogte van de kosten (€ 12.500) en de inschrijfgelden € 12.175) voor de klassementen. De 
uitkomsten daarvan zijn verwerkt in de begroting van de KNRB. 
 
De kosten per deelnemer aan klassementen zijn maximaal € 12,50. Dit is een gering bedrag ten 
opzichte van de andere kosten die deze roeiers maken voor de roeisport. De waarde van deelname 
aan klassementen vertegenwoordigt in onze ogen een veelvoud daarvan. Om deel te kunnen nemen 
aan klassementsvelden op individuele wedstrijden is inschrijving voor het klassement geen 
verplichting. Verenigingen die de waarde van de klassementen niet vinden opwegen tegen de te 
maken kosten, hebben nog steeds dezelfde keuze uit individuele wedstrijden die ze willen starten. 
 

Gedetailleerd overzicht 
Hieronder is een gedetailleerde overzicht van de kosten en inkomsten voor 2019 en 2021 
weergegeven. Dit overzicht is zoals aangegeven geen onderdeel geweest van overleg tussen bestuur 
en directeur en het is de bevoegdheid van de directeur om zonder inmenging van het bestuur te 
schuiven tussen de rubrieken in dit overzicht. 
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Rubriek 2019 2021 toelichting 
    
Kosten    
Fotografie € 3.651 € 750 Per klassement wordt er nog maar op één wedstrijd 

gefotografeerd 
Prijzen € 5.823 € 5.350 Alternatieven voor truien (ejk) en pakjes (dk), ook 

prijzen voor jik en jok 
Uitreiking € 2.073 € 2.000 Uitreiking bij twee ipv één wedstrijd 
Uren medewerkers € 4.500 € 4.500 Coördinatie en administratie voor vier ipv twee 

klassementen 
Totaal € 

16.048 
€ 

12.600 
 

    
Inkomsten    
EJK (9 wedstrijden)  € 6.750 8+: € 100; 4+: € 50 
DK (6 wedstrijden)  € 3.525 4-: € 45; 2x: € 25 
JIK (5-6 
wedstrijden) 

 € 1.040 4*: € 45; 2x: € 25 

JOK (4 
wedstrijden) 

 € 860 4-: € 35; 2x: 15 

Totaal  € 
12.175 

 

 

 

Het Spaarne 

Het bestuur geeft nu als vergelijkingsmaatstaf voor de cijfers 2021 uitsluitend de begrotingscijfers 
2020. Waarom zijn niet de verwachte resultaten 2020 bijgevoegd, die inmiddels toch beschikbaar 
moeten zijn en die, behalve de begroting 2020, een realistischer uitgangspunt moeten geven voor de 
in 2021 te verwachten gang van zaken? 

Dan heeft de ALV voor de beoordeling van het realiteitsgehalte van de begroting 2021 tenminste 
enige grond onder voeten. Kunt u dit alsnog voor de vergadering beschikbaar maken? 

Antwoord KNRB Bestuur 
De uitgestelde Olympische spelen van Tokio en de coronacrisis zorgen voor onzekere tijden en 
bemoeilijken het inschatten van het resultaat voor 2020 / het opstellen van een begroting voor 2021. 

Aangezien we verwachten dat in 2021 de Olympische Spelen zullen doorgaan en ook de wedstrijden 
op de nationale/internationale kalender weer worden opgestart, zal 2021 beter te vergelijken zijn 
met het budget 2020 dan met het afwijkende jaar! 
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Forecast 2020 

Naast de Olympische Spelen zijn veel (inter)nationale evenementen niet doorgegaan. Hierdoor zijn 
met name de opbrengsten voor evenementen en wedstrijden afwijkend ten opzichte van de 
begroting. Daar staat tegenover dat een deel van de geplande kosten voor de Olympische Spelen zijn 
doorgeschoven wat voor 2020 een positief kosten effect heeft. Naar verwachting zal 2020 een kleine 
plus opleveren. 

Opm: De forecast van de toercommissie is nog niet ontvangen en derhalve niet meegenomen (geen 
resultaat impact). 

 

 

KNRB
Begroting 2021

NA verdeling contributie  (NA mutatie bestemmingsreserves)

ALGEMEEN Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Algemene kosten en opbrengsten * 570.474 190.500 -379.974 521.168 200.000 -321.168
Bijdrage uit contributie 0 379.974 379.974 32,3% 0 376.740 376.740 32,8%

Totaal 570.474 570.474 0 521.168 576.740 55.572

SPORTPARTICIPATIE Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Ondersteuning sportontwikkeling 150.717 103.750 -46.967 139.535 41.000 -98.535
Aangepast roeien 6.500 4.500 -2.000 4.500 4.500
Ondersteuning evenementen 210.400 92.000 -118.400 103.165 3.550 -99.615
Opleidingen 147.071 66.000 -81.071 138.000 45.000 -93.000
Toercommissie 138.000 140.000 2.000 ntb ntb ntb
Bijdrage uit sponsoring 0 25.000 25.000 0 0
Bijdrage uit contributie 0 221.438 221.438 18,3% 0 219.535 219.535 19,1%

0 0
Totaal 652.688 652.688 0 380.700 313.585 -67.115

COMMUNICATIE EN SPONSORING  Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Sponsoring 181.500 560.000 378.500 185.325 551.050 365.725
Communicatie 178.028 23.000 -155.028 171.675 43.000 -128.675
Bijdrage uit sponsoring 0 -366.000 -366.000 0 -367.050 -367.050
Bijdrage uit contributie 0 142.528 142.528 10,8% 0 141.220 141.220 12,3%

Totaal 359.528 359.528 0 357.000 368.220 11.220

TOPSPORT Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Winnende Ploegen 2.148.060 1.702.000 -446.060 2.147.970 1.733.965 -414.005
Identificatie High Potentials 438.000 127.000 -311.000 385.030 145.600 -239.430
Bijdrage uit sponsoring 0 341.000 341.000 0 270.000 270.000
Bijdrage uit contributie 0 416.059 416.059 38,7% 0 412.505 412.505 35,9%

Totaal 2.586.060 2.586.059 0 2.533.000 2.562.070 29.070

Totaal resultaat 4.168.750 4.168.750 0 100% 3.791.868 3.820.615 28.747 100%

Begroting 2020 Forecast 2020


