Jaarrekening 2016
Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Balans per 31 december 2016
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Toelichting op de balans
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Toelichting op de balans - vervolg
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Winst- en verliesrekening
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Toelichting bij jaarrekening 2016
Het resultaat van kalenderjaar 2016 is een groter positief resultaat dan verwacht, echter bij
controle van boekhouding blijken er nog een aantal zaken niet correct te zijn geboekt
waardoor het resultaat groter lijkt dan daadwerkelijk behaald.
In 2016 hebben we niet rechtmatig verkregen subsidies van NOC*NSF terugbetaald. In de
boekhouding is een bedrag van €10882 aan afbetaling opgenomen, doch hebben we een
groter bedrag afbetaald a €21944,24. We hebben geprobeerd om deze post te laten
corrigeren, echter is het niet gelukt deze correctie tijdig te laten opnemen in de stukken. Dit
zal in 2017 gecorrigeerd worden.
Daarnaast is er in 2016 veel aandacht geweest voor het innen en betalen van openstaande
facturen van en aan de NeFUB. Het wegwerken van deze achterstanden op inkomende
bedragen geeft een groter positief resultaat weer. Dit kan niet beschouwd worden als winst
omdat deze inkomsten in eerdere jaren gemist zijn. De overige motivatie voor het grotere
resultaat is het algeheel kostenbewuste functioneren van de NeFUB en haar vrijwilligers.
Vorderingen en schulden korte termijn
In 2016 is de NeFUB aan de slag gegaan met het innen van openstaande facturen en het
afbetalen van schulden. Eind 2016 waren beide posten al voor ongeveer de helft
weggewerkt. De ingeslagen weg wordt doorgetrokken in 2017 zodat eind dat jaar zoveel
mogelijk crediteuren en debiteuren afgehandeld zijn.
Contributie
In 2016 is een verhoging van de individuele- en verenigingscontributie, teambijdragen in een
aantal competities en de wedstrijdlicenties doorgevoerd.
Onder de ‘schulden korte termijn’ staat de post ‘vooruitontvangen bedragen’. Deze post heeft
betrekking op de competitiebijdragen die in de eerste helft van een seizoen geïnd worden
terwijl deze ook in de tweede helft van het seizoen (en dus in het nieuwe boekjaar) worden
besteed. Een deel van deze competitiebijdragen wordt daarom gezien als ‘vooruitontvangen’
voor het volgende boekjaar.
Clinics
In 2016 zijn het geven van clinics en verhuren van materiaal geen prioriteit van de NeFUB
geweest. Binnengekomen aanvragen zijn behandeld, maar er is niet actief geworven. Op dit
moment wegen de baten niet op tegen de kosten, zowel financieel als in tijd en beschikbare
mensen, om hier actiever mee aan de slag te gaan. De NeFUB is in gesprek met Floorball
Academie Nederland om samenwerking in onder andere clinics en materiaalverhuur aan te
gaan.
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NOC*NSF
In 2016 waren er openstaande schulden aan NOC*NSF ter waarde van €21944,24. Deze
schulden bestonden onder andere uit ontvangen subsidies uit 2013 en 2014 die terugbetaald
moesten worden. In december 2016 is deze schuld volledig afgelost.
In 2016 hebben de subsidiegelden van NOC*NSF bijdragen aan ondere andere de
organisatie van de NeFUB Lotto Cup en kosten van de IFF voor deelname aan WFCQ’s. Ook
is geld besteed aan prijzen
NOC*NSF subsidie

Ontvangen bedrag

Uitgave

Bedrag

1.1 Basisbijdrage
Sportparticipatie

€9500,00

Organisatie NeFUB
Lotto Cup

€1800,00

Prijzen en vaantjes
jeugdcompetitie en
NK jeugd

€616,60

IFF lidmaatschap

€2300,33

Inschrijfgeld IFF
deelname NHT
WFCQ +
scheidsrechterskosten

€4783,07

Bestuurs- en
commissiekosten
(vergaderen,
reiskosten, diversen)

€1899,64

Salarissen

€3038,36

Huur bedrijfspand

€6000,00

3.1 Algemeen
functioneren
Sportbonden

€10938,00
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