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Beste leden, 

Voor ons allemaal is 2020 vanwege Covid 19 een bijzonder jaar geweest. Tot op de dag van vandaag worden we met de 

consequenties van de Covid 19 pandemie geconfronteerd. De Covid 19 pandemie heeft uiteraard ook grote gevolgen 

voor de financiële huishouding van de Karate-do Bond Nederland. Niet alleen in het jaar 2020, maar juist ook in de 

komende jaren. Als Bond moeten we hierop anticiperen. 

We hopen in ieder geval dat we onze geliefde sport in 2021 weer volledig kunnen oppakken. 

In financiële termen sluit de Karate-do Bond Nederland het jaar 2020 af met een positief resultaat (voor 

bestemmingsreserves) van EUR 113.323 (Begroting: EUR 10,000 positief). Dit positieve resultaat wordt voor een 

belangrijk deel veroorzaakt door minder uitgaven vanwege annulering en/of uitstel van zowel topsport als breedte 

sport evenementen. Daarnaast wordt het positieve resultaat veroorzaakt door kostenbesparingen van ongeveer EUR 

30,000, vooral in onze Algemene, niet direct sport-gebonden, kosten. Deze besparingen zijn structureel van aard. 

 

Voor de komende jaren ziet het er financieel helaas minder rooskleurig uit, en hiervoor moeten we ons wapenen:

· Door de Covid19 crisis zijn we geconfronteerd met een fors dalend aantal leden, wat zich direct vertaalt in een lager 

bedrag voor contributies in de komende jaren. 

Datum Aantal leden

31 december 2020 8.020

31 december 2019 8.573

In 2021 zien wij ook helaas een fors verder dalende trend: eind maart hebben we 7.090 leden. 

· Door achterblijvende prestaties zal de topsportsubsidie van NOC*NSF helaas worden afgebouwd: Van EUR 80.654 in 

2020 tot nul in 2023. 

Het Bestuur vindt het van belang dat we ook de komende jaren samen met jullie een goed sport aanbod blijven 

ontwikkelen, zowel voor de Topsport als voor de Breedtesport. Alleen dan kunnen we samen eerst weer terug groeien 

naar het oude niveau, om vervolgens met elkaar  stappen voorwaarts te maken. 

Daarnaast voldeden we nog niet aan de eisen op het gebied van financiële buffers die we niet alleen aan ons zelf 

hebben gesteld, maar die ook worden gesteld vanuit NOC*NSF.  Buffers die we hard nodig hebben in het geval van 

eventuele tegenvallers. 

 

Om deze redenen heeft het Bestuur van de Bond het volgende besloten over de bestemming van het resultaat over 

2020: 

1) Aanvulling van de algemene reserve tot een grootte van 25% van onze baten 

     (Conform Algemeen reglement en eis NOC*NSF): 48.264 

2) Sport participatie - bedrag onderbesteding 2020 28.922

3) Sport participatie - Japan - bedrag onderbesteding 2020   20.000 

4) Topsport   10.137 

5) Vervanging matten   6.000

Totaal                           113.323 

De Bestemmingsreserves zoals genoemd onder 2) tot en met 5) zullen wij de komende jaren inzetten, om de sport op 

een goed niveau te kunnen blijven uitoefenen. 

Op basis van subsidie regels van NOC*NSF hebben wij tevens een bedrag ad. EUR 47,387 aan onderbesteding voor 

Topsport ten laste van het resultaat over 2020 gereserveerd. Besteding van dit bedrag dient door de KBN in 2021 plaats 
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te vinden ten gunste van topsport activiteiten. Dit zijn met name het OKT Parijs, WK Dubai en de voorbereiding op deze 

toernooien. Dit bedrag is als kortlopende schuld in de balans per 31 december 2020 opgenomen. 

Als gevolg van dit resultaat is het eigen vermogen (voor bestemmingsreserves) van de Karate-do Bond Nederland 

gestegen van EUR 41,642 naar EUR 90,000, waardoor onze solvabiliteit is hersteld tot 33%. 

 

Contributies en Subsidie NOC*NSF 

Een vereniging als de Karate-do Bond Nederland heeft als belangrijkste inkomstenbron contributies van leden, maar 

ook beschikbaar gestelde middelen door NOC*NSF.

· Contributies in 2020 zijn vrijwel conform de begroting  EUR 283,943 (Begroting: EUR 283,250).

· Subsidies NOC*NSF zijn ten opzichte van de begroting enigszins achtergebleven: EUR 131,406. (Begroting: EUR 

139,863). De voornaamste reden voor deze lagere subsidie is omdat wij op basis van de subsidie regels van NOC*NSF  

door noodgedwongen onderbesteding in 2020 (voornamelijk annulering en uitstel van topsport toernooien) een bedrag 

ad. EUR 12,820 aan NOC*NSF moeten terug betalen. Dit bedrag is als kortlopende schuld in de balans per 31 december 

2020 verantwoord. 

Voor verdere detaillering verwijzen wij naar de jaarrekening. 

De jaarrekening is samengesteld door Huibers Accountants te Veenendaal en vervolgens aangeboden aan Van den 

Heuvel en Van Dalen te Amersfoort voor de accountantscontrole.  

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountants verklaring zonder enige beperking. 

Wij danken verder voor hun ondersteuning gedurende het afgelopen jaar als belangrijke partners van onze bond: 

1) NOC*NSF. 

2) Budoland Sportartikel (Hayashi) voor hun sponsoring van onze topsport selecties. 

Met sportieve groeten, 

Joost Grundeken 

Penningmeester 

Maarsbergen, 29 maart 2021 
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 2 Balans

ActueelActueel
31 december 201931 december 2020

€€

Inventaris 2.559494

Sportmaterialen 11.6598.089

Materiële vaste activa 14.2188.583

Debiteuren 1.5163.527

Waarborgsommen 825825

Overige vorderingen en overlopende activa 9.4660

Vorderingen en overlopende activa 11.8064.351

Kas 609126

Rekening-courant bank 6.77250.076

Vermogensspaarrekening bank 65.139210.781

Kruisposten 6160

Liquide middelen 73.136260.983

ACTIVA 99.161273.918
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ActueelActueel
31 december 201931 december 2020

€€

Overige reserves 41.64289.906

Bestemmingsreserve Scheidsrechters ontwikkeling 8.0008.000

Bestemmingsreserve Statuten en Incassobeleid 3.0003.000

Bestemmingsreserve Sportparticipatie 028.922

Bestemmingsreserve Topsport 010.137

Bestemmingsreserve Matten 06.000

Bestemmingsreserve Sportparticipatie Japan 020.000

Eigen vermogen 52.642165.965

Schulden aan leveranciers 12.2397.215

Te betalen loonheffing en premies SV 4.05872

Te betalen pensioenpremies 3131.698

Te betalen vakantiegeld 4.1274.197

Kruisposten 035

Reallocatie Kumite Topsport NOC*NSF 047.387

Subsidie NOC*NSF topsport Kumite - terug te betalen 2020 012.820

Overige overlopende passiva 25.78334.528

Kortlopende schulden en overlopende passiva 46.519107.953

PASSIVA 99.161273.918



 5

ActueelBegrotingActueel
201920202020

€€€

Contributie leden en verenigingen 289.635283.250283.943

Subsidie NOC*NSF topsport Kumite - initieel toegekend 78.51776.64880.654

Subsidie NOC*NSF topsport Kumite - terug te betalen 2020 00-12.820

Reallocatie Kumite Topsport NOC*NSF 00-47.387

Subsidie NOC*NSF algemeen functioneren 63.21563.21563.572

Subsidie Actie budget NOC NSF 17.50000

Overige baten 85001.545

Totaal baten 449.717423.113369.508

Afschrijving sportmaterialen 11.7005.7055.989

Afschrijving inventaris 4.0516.700227

Afschrijvingen 15.75112.4056.216

Bondsbureau 94.76199.51490.366

Financiële administratie / accountant 28.81830.50015.533

Ledenadministratie 14.98014.20413.401

Juridisch en overig advies 1500

Reis- en verblijf bestuur 3.6377.8131.485

Verzekeringen 5.7547.6007.127

Algemene ledenvergadering 2.7653.00083

Huur opslagruimte 8.6219.3968.849

Betalingsverkeer 2.4815.5001.183

Vrijwilligerskosten 5.0405.121971

Overige kosten 0092

Algemene kosten 166.872182.648139.091

Public relations 12.4635.9011.803

Public relations 12.4635.9011.803

Vanencompetittie en faciliteren matten OAV 18.76119.7265.398

Bijdrage OAV Toernooien 0-9000

Materiaalkosten 8.9066.0002.088

Scheidsrechters cursussen 7.0428.6154.795

Jeugd karate dag / dag van het karate 2.1616.0000

I Karate 05.0000

Zaalhuur overige activiteiten 1.97702.547

Clubcoach licenties -8.169-2.5000

Japan - sportontwikkeling 020.0000

Overige kosten 2.7653.1181.310

Sportparticipatie 33.44265.05916.137

Lasten 14.78211.24019.827

Eigen bijdragen -13.764-13.764-13.975

Opleidingen 1.018-2.5245.852

Lasten 7.6778.835115

Eigen bijdragen -13.815-13.0000

Dan examens -6.138-4.165115

Topsport kumite voorbereiding/training nationale selectie 66.12664.81660.194

Topsport kumite voorbereiding/training nationale selectie 66.12664.81660.194

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.
ActueelBegrotingActueel

201920202020
€€€

Topsport kata voorbereiding/training nationale selectie 6.9106.2595.664

Topsport kata voorbereiding/training nationale selectie 6.9106.2595.664

WK 018.6480

EK 21.12715.694873

WJK 27.00600

EJK 17.93512.69010.887

Premier League Parijs 9.6137.1875.253

Premier League Dubai 7.73803.039

Premier League Tokyo 2.19500

Premier League Rabat 6.6370604

Premier League Moskou 05.5940

Premier League Madrid 7.0803.9580

Premier League Shanghai 4.48100

NK Onder 21 -2.37900

NK senioren 2.3632.1644.706

Series A Salzburg 5.8164.5493.406

Series A Istanbul 4.4223.500214

Series A Montreal 83300

European Games Minsk 1.74000

Youth Leagues 6.4255.00039

OKT Parijs 03.7300

E-Tournament 00-1.128

ONJK -4.86400

Toernooien 118.16982.71427.893

Overige baten en lasten -3990-6.780

Overige baten en lasten -3990-6.780

Som der kosten 414.214413.113256.185

Exploitatieresultaat 35.50210.000113.323

Naar bestemmingsreserves:

- Scheidsrechters ontwikkeling 8.00000

- Statuten en Incassobeleid 3.00000

- Sportparticipatie 0028.922

- Topsport 0010.137

- Matten 006.000

- Sportparticipatie Japan 0020.000

Resultaat na bestemmingsreserve 24.50210.00048.264
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 4 Kasstroom

Actueel
2020

€

Exploitatieresultaat 113.323

Totaal afschrijvingen 6.216

Afschrijvingen / mutatie voorzieningen 6.216

Mutatie kortlopende vorderingen -7.455

Mutatie vreemd vermogen kort 61.434

Mutatie werkkapitaal 68.889

Kasstroom uit operaties 188.428

Kasstroom uit operationele activiteiten 188.428

Investeringen in vaste activa 581

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -581

Mutatie geldmiddelen 187.847
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Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJk 
C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder Titel 9 Boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering van activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders 
vermeld.

Grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Grondslag vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. De 
vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio 
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid. 

Grondslag liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 
onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslag subsidiebaten
De subsidiebaten betreffen toegekende subsidies door NOC*NSF. Op deze subsidie zijn het "bestedingsplan en richtlijnen 
sportagenda 2020 + bestedingsjaar 2020" van toepassing. De over het boekjaar voorlopig toegekende subsidies worden geheel 
verantwoord in het desbetreffende boekjaar. Definitieve toekenning door NOC*NSF vindt plaats na afloop van het financiële jaar.

Grondslag afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Grondslagen lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De aan het 
personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de Staat van baten en lasten. 
Pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 
verantwoord. 

Algemene grondslagen opstellen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta zijn herleid naar euro's 
met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 
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Algemene toelichting                                                                                                                                 
                                                                                                                                              
Naam rechtspersoon Karate-do Bond Nederland                                         
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid                                      
Statutaire zetel rechtspersoon Utrecht                                
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 40408954                                            
                                                                                                                                              
Aard van de activiteiten (volgens de statuten):                                                                                                                          
Het doel van de bond is het leiding geven aan en het op verantwoorde wijze bevorderen van Karate-do en daaraan verwante 
zelfverdedigingsmethoden in Nederland, alsmede het gestalte geven aan de samenwerking tussen de verschillende stijlen Karate-
do.                                                                                                                                                                                       
De bond tracht dit doel te verwezenlijken door:                                                                                                                         
· Het vormen van een band tussen de beoefenaren van de zojuist genoemde takken van sport, tussen de verenigingen waarin en de 

scholen waarop deze worden beoefend, alsmede tussen de in de bond aanwezige stijlgroepen;                                                      
· Het samenwerken met natuurlijke personen en publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen, zowel in als buiten Nederland, indien 

en voor zover deze samenwerking voor het bereiken van het in dit artikel gestelde doel bevorderlijk kan zijn;                                 
· Het bevorderen, reglementeren en controleren van de opleiding, alsmede het zelf opleiden van leerkrachten en scheidsrechters;     

· Het uitschrijven, reglementeren en controleren van wedstrijden en demonstraties;                                                                     

· Het vormen van een bestuurskader;                                                                                                                    

· Het verlenen van graden;                                                                                                                          

· Het bevorderen van de organisatie van trainingsmogelijkheden en het bevorderen van kadertrainingen voor het behoud van de in 

de bond bestaansrecht hebbende stijlsoorten;                                                                                                                     
· Het bevorderen van de organisatie van jeugdkampen;                                                                                                             

· Het uitgeven van geschriften;                                                                                                                  

· Alle andere wettige middelen, die verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen.                                                                    

                                                                                                                                              
Van het doel is echter uitgesloten het doen beoefenen of het bevorderen van het doen beoefenen van de in dit artikel genoemde 
takken van sport tegen geldelijke beloning dan wel tegen enig ander materieel voordeel.

Boekjaar                                                                                                                                           
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.           

Samenstelling bestuur                                                                                                          
                                                                                                              
De Karate-do Bond Nederland heeft een 3-hoofdig bestuur, bestaande uit de volgende personen:                                                   
                                                                                                              
Naam Functie                 
Dhr. E.M.R. Marques Voorzitter                           
Dhr. R. van Oostrom Secretaris                           
Dhr. J.T. Grundeken Penningmeester                             
                                                                                                              
NOC*NSF Commissie Goed Sportbestuur                                                                                                     

De Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF (Commissie Loorbach) bracht in 2005 het rapport 'De dertien aanbevelingen voor 
goed sportbestuur' uit. Hierin staan aanbevelingen over de eenheid van de organisatie, het topsportstatuut, het financiële statuut, 
het besturingsmodel, de bestuursfuncties, de gedragscode van het bestuur, de bestuurdersaansprakelijkheid, de transparantie 
binnen de organisatie, het aftreden van bestuursleden, de agenda van het bestuur, het directiestatuut, de controletaak van de ALV 
en de statuten en reglementen. Deze dertien kwaliteitseisen zijn van toepassing op de KBN en het bestuur heeft voor implementatie 
zorg gedragen. Tevens is er waar nodig aandacht voor de verdere detaillering en bijsturingen. Begin 2020 heeft het bestuur een 
bestuursevaluatie uitgevoerd.

Vordering op een voormalig voorzitter
De vordering op een voormalig voorzitter is in 2009 door de rechter toegewezen. De vordering heeft per 31 december 2020 een 
waarde van € 18.711. Gedurende 2020 is € 2.665 aflossing ontvangen. Bij het uitbrengen van de jaarrekening is het onzeker of de 
gehele vordering als volwaardig kan worden beschouwd. Voorzichtigheidshalve is daarom voor het gehele bedrag ad € 18.711 een 
voorziening getroffen. Deze voorziening is overigens alleen voor de financiële verslaglegging ter zekerstelling van de leden. Het 
volledige bedrag van de openstaande vordering wordt rechtens geïnd door de deurwaarder. De maandelijkse aflossing van de 
openstaande schuld komt toe aan het jaarlijkse resultaat van de KBN vanuit de vrijval van de getroffen voorziening. Verslaglegging 
over de voortgang van terugbetaling vindt in de ALV bespreking van de jaarrekening plaats, totdat het volledige bedrag van de 
vordering is voldaan. 

Verloopoverzicht overige reserves
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de overige reserves gedurende het huidige en het vorige boekjaar weer:

                2020    2019
Stand per 1 januari    41.642  17.140
Bij: resultaat boekjaar  113.323  35.502
Af: naar bestemmingsreserves   -65.059            -11.000
Stand per 31 december    89.906  41.642
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Bestemmingsreserves
Het bestuur heeft besloten een aantal bestemmingsreserves te vormen voor zowel Topsport als voor de Breedtesport activiteiten, te 
weten:

-Sportparticipatie - Algemeen: 28.922
-Sportparticipatie - Japan reis: 20.000
-Topsport: 10.137
-Vervanging matten: 6.000

In 2019 zijn de volgende bestemmingsreserves gevormd:

-Scheidsrechtersontwikkeling: 8.000
-Statuten en Incassobeleid: 3.000

De bestemmingsreserves worden de komende jaren ingezet om de sport op een goed niveau te kunnen blijven uitoefenen.

Toelichting subsidies NOC*NSF                                                                                                                              
De Karate-do Bond Nederland heeft in 2020 subsidie ontvangen van het NOC*NSF. De volgende subsidies zijn verstrekt voor de 
genoemde projecten:                                                                                                              
Project Bedrag 2020 Bedrag 2019       
1.1   Sportbonden 63.572 63.215
3.1a Maatwerkfinanciering topsport
        Subsidie NOC*NSF topsport Kumite - initieel toegekend 80.654      78.517
        Af: Subsidie NOC*NSF topsport Kumite - terug te betalen 2020              -12.820                               -

      ______ ______
        Totaal maatwerkfinanciering topsport 67.834             78.517
3.1b Actiebudget                                  0             17.500
5.3   Versterken Sportbonden              75.000                     0

           _______                       _______
Totaal            219.226           159.232                
                                                                                                                                              
De subsidie "5.3 Versterken Sportbonden" ad. EUR 75,000 is eenmalig toegekend voor financiering van de Stichting Service 
organisatie NL Sport. De Stichting Service organisatie NL Sport is opgericht om sportbonden aangesloten bij NOC NSF te 
ondersteunen met Shared Service activiteiten. Het volledige bedrag ad EUR 75,000 is in 2020 doorgestort naar deze Stichting.

Voor alle subsidies geldt dat de bedragen verstrekt zijn op basis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de ingediende 
aanvraag. Na afloop van het boekjaar wordt een financiële verantwoording opgesteld op basis waarvan de subsidiënten de 
rechtmatigheid van de verstrekte subsidies vaststellen, terwijl tevens een afrekening wordt opgesteld en verrekend. Deze 
verantwoording wordt gedaan nadat de jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Personeel
Gedurende het jaar 2020 had de Karate-do Bond Nederland 5 personen in loondienst. Tezamen vertegenwoordigden zij 1,9 fte 
(2019: 1,9 fte).

Niet in de balans opgenomen activa en overige verplichtingen 
                
Huurcontract bondsbureau
De Karate-Do Bond Nederland huurt een kantoorruimte aan de Ambachtsweg 12 te Maarsbergen. Dit contract heeft een looptijd van 
2 jaar, ingaande op 1 februari 2011. Sprake is van een opzegtermijn van 6 maanden. Zonder opzegging wordt het contract steeds 
stilzwijgend verlengd met 2 jaar. Per 31 december 2020 is het contract niet opgezegd en heeft derhalve nog een looptijd tot 1 
februari 2023. De maandelijkse huur bedraagt € 825,-.            
                
Huurcontract opslagruimte
De Karate-Do Bond Nederland huurt een opslagruimte aan het Kanaal Noord 145 te Apeldoorn. Dit contract heeft een looptijd van 1 
jaar, ingaande op 1 januari 2018. Sprake is van een opzegtermijn 3 maanden. Zonder opzegging wordt het contract steeds 
stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Per 31 december 2020 is het contract niet opgezegd en heeft derhalve nog een looptijd van 12 
maanden. De maandelijkse huur bedraagt € 768,-.    
                
Kopieerapparaat bondsbureau
De Karate-Do Bond Nederland heeft met Konica Minolta te Hoofddorp een operational lease overeenkomst afgesloten voor de huur 
van een kopieerapparaat. Dit contract is ingegaan per 30 november 2018. De resterende looptijd per 31 december 2020 is 47 
maanden. Het huidige maandelijkse leasetarief bedraagt € 123,-.              
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Voor akkoord jaarrekening:                                                                                                                     
                                                                                                                              
Bestuur Karate-Do Bond Nederland                                                                                                                      
                                                                                                                              
Utrecht, 29 maart 2021                                                                                                                          
      

                                                                                                                        

____________________
E.M.R. Marques
Voorzitter                                                                                                       

____________________                                                                                                                          
R. van Oostrom                                                               
Secretaris                                                                          

  

____________________  
J.T. Grundeken                                                                
Penningmeester                                                                              


