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Bestuursverslag 

Algemeen 

Dit is de geconsolideerde jaarrekening van: 

Statutaire naam : Nederlandse Ski Vereniging 

Vestigingsplaats : Utrecht 

Rechtsvorm : Vereniging 

Visie, missie en ambitie 

Visie 
Wij geloven dat wintersport een actieve, avontuurlijke ervaring is die op een unieke manier energie, plezier en een ultiem 
gevoel van vrijheid geeft. Wij geloven dat we wintersporters het beste helpen door dit voor hen bereikbaar te maken. 

Missie 
Wij brengen elke wintersporter dichter bij een unieke wintersportervaring. 

Ambitie 
We maakten onze missie specifiek door die te vertalen naar een aantal ambities. Wij richten ons hierbij op drie 
hoofddoelgroepen: wintersporters, wintersportorganisaties en top- en wedstrijdsporters. 

Voor het waarmaken van de ambities focussen wij per doelgroep op speerpunten die we formuleerden bij aanvang van 
de nieuwe beleidsperiode. Voor de verdere invulling ervan houden wij doorlopend voeling met relevante trends en 
ontwikkelingen, zowel in als buiten het wintersportdomein. 

Wintersporters 
Wij willen het vertrouwen en de waardering van wintersporters verdienen door voor hen de meest onafhankelijke en 
onderscheidende bron van informatie te zijn en de beste leverancier van relevante producten en diensten. Het magazine 
en de website zijn de belangrijkste kanalen om de wintersport community te bereiken. Speerpunten hierbij zijn 
objectiviteit en transparantie in combinatie met een open, kritische blik. 

Wintersportorganisaties 
Wij willen het vertrouwen en de waardering van de ruim 160 aangesloten wintersportorganisaties verdienen door 
hen op betrokken en deskundige wijze te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. 

Speerpunten hierbij zijn zichtbaarheid en vindbaarheid van de wintersportorganisaties voor wintersporters. Onze 
communicatiekanalen spelen hierin een belangrijke rol. Speerpunt is ook de kwaliteit van het sport- en 
verenigingskader. Hiervoor focussen wij op de ontwikkeling van opleidingen, toetsingscriteria en certificering en de 
versterking van het trainersnetwerk. 

Top- en wedstrijdsporters 
Talent vinden, binden en ontwikkelen is een proces van meerdere jaren. Wij bieden top- en wedstrijdsporters 
toegang tot de beste mogelijkheden, waarmee wij hen helpen hun sportieve dromen waar te maken. Via onze 
topsportprogramma's focussen wij hierbij op absolute kwaliteit. Speerpunten zijn de openstelling van ons 
(lokale) netwerk, kennisdeling en samenwerking met andere bonden en NOC*NSF. 

Doelstelling NSkiV 
De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) kent geen winstoogmerk. Ze heeft als doel om door inzet van haar passie, 
expertise, ervaring en netwerk wintersport voor iedere wintersporter daadwerkelijk leuker, veiliger en voordeliger te 
maken: de unieke wintersportervaring. De NSkiV wil laten zien dat wintersport meer is dan een week vakantie: 
"Nederland is wintersportland". 
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Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
Penningmeester: 
Secretaris: 
Overige leden: 

M.J.W. Creyghton 
S.N. Winters 
M. Mulder 
M. van der Sluis„ A.S.W. Enting en J.G.J. Verest 

Samenstelling directie 
Algemeen directeur: F.J. Avis 

Good Governance-Goed sportbestuur 
In 2010 heeft de NSkiV de eerste scan uitgevoerd over Goed Sportbestuur. Deze scan moet volgens de algemene 
aanvraagvoorwaarden van de sportagenda iedere twee jaar worden gedaan. Deze scans zijn vanaf 2012 om de twee jaar 
uitgevoerd en ook in 2022. 

Financiële commissie 
De financiële commissie is dit seizoen eenmaal bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn in aanwezigheid van de 
penningmeester, algemeen directeur, externe accountant (Lentink) en de financieel manager de uitkomsten van de 
accountantscontrole alsmede de jaarrekening besproken. 

Accountant 
Kreston Lentink Audit B.V. 

Beknopt verslag activiteiten 2021/2022 
Iedere wintersporter dichter bij diens unieke wintersportbeleving brengen. Dit is waar de Nederlandse Ski Vereniging 
(NSkiV) voor staat. Voor het tweede jaar op rij zorgde COVID-19 wat dat betreft voor flinke uitdagingen. Dankzij een 
maximale inzet van alle professionals en vrijwilligers wisten we desondanks een seizoen neer te zetten waar we trots op 
zijn. Een seizoen waarin we onze meerwaarde weerspiegeld zagen in de reacties van wintersporters, 
wintersportorganisaties en atleten. 

VOOR WINTERSPORTERS 
Onze ambitie is om het vertrouwen en de waardering van wintersporters te verdienen door voor hen de meest 
onafhankelijke en onderscheidende bron van informatie te zijn en de beste leverancier van relevante producten en 
diensten. 

We lichten hieronder een paar activiteiten uit. 

Verbinding met onze leden 

Het tweede coronaseizoen zorgde voor grote druk op de afdeling ledenservice. De collega's moesten de steeds 
wisselende coronamaatregelen vertalen naar de (verzekerings)praktijk en onze leden informeren bij iedere wijziging. 

Veel waardering was er voor de doorlopend accurate informatie in onze blogs en voor de telefonische assistentie. Omdat 
we hier snel en accuraat mee waren, maar vooral omdat we het coronanieuws steeds direct vertaalden naar de gevolgen 
voor Nederlandse wintersporters, verkregen we merkbaar meer vertrouwen. 

Actuele berichtgeving op wintersportn1 

Onze redactie stak veel energie in het bijhouden en aanvullen van informatie op wintersportnl. De onderwerpen reikten 
van de juiste liftpasprijzen tot de nieuwste coronamaatregelen in de Alpen. We werkten hierin onafhankelijk en waren op 
wintersport.nl vaak eerder met berichtgeving en ook meer accuraat dan de mainstream media. 

Onze focus op nieuws had positieve effecten en bracht het gewenste herstel van het online verkeer, dat in het eerste 
coronaseizoen nog flink inzakte. We trokken meer verkeer, met meer interactie en meer betrokkenheid. 

Introductie Online Travel Agency 

Om wintersporters nog beter van dienst te zijn bij hun keuze voor een wintersportvakantie, lanceerden wij in juli onze 
eigen Online Travel Agency (OTA). Hiermee kunnen wij het aanbod van onze travelpartners beter presenteren. Met DS 
Solutions, Wintertrex en Villa4You voegden we bovendien een aantal nieuwe partners toe. 

Via onze OTA kunnen wintersporters het wintersportaanbod boeken op onze eigen website. De in december gelanceerde 
landingspagina wintersport.nl/accommodatie helpt hierbij. Eventuele ondersteuning is er van de medewerkers van onze 
afdeling ledenservice, die hiervoor een aanvullende training volgden. 
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• Eerste ervaringen Club Wintersporters 

Sinds de introductie in het vorige seizoen steeg het aantal leden van Club Wintersporters gestaag tot meer dan 600. Dit 
liet zien dat verbinding met de NSkiV voor wintersporters waardevol is, ook in de onzekere coronaperiode. Als onderdeel 
van het concept organiseerden we in het voorjaar diverse testavonden en inspiratiesessies. De events werden goed 
ontvangen. De kaarten voor de testavonden waren binnen een dag uitverkocht en de online expertsessies trokken veel 
deelnemers. Het communitygevoel kwam ook duidelijk naar voren bij de online pubquiz in de kerstvakantie. Hier deden 
meer dan 500 mensen aan mee. 

Overgang naar nieuwe risicodrager verzekeringsportefeuille 

We maakten een aanvang met de verhuizing van onze verzekeringsportefeuille van a.s.r. naar Allianz Global Assistance. 
Dit deden we vanaf 1 april door individuele verzekeringen steeds per de verlengingsdatum over te zetten op de nieuwe 
risicodrager. Wel bleef a.s.r. dit seizoen official partner van de NSkiV. 

VOOR WINTERSPORTORGANISATIES 
Van de ruim 140 bij ons aangesloten wintersportorganisaties willen wij het vertrouwen en de waardering verdienen door 
hen op betrokken en deskundige wijze te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. 

We laten hieronder enkele activiteiten zien. 

Actieve inzet communicatiekanalen 

In onze communicatie volgden we de corona-ontwikkelingen op de voet. We brachten informatie over de steeds 
veranderende maatregelen in de verschillende landen en deden uitgebreid verslag van de wedstrijden en evenementen 
die ondanks corona doorgingen. 

Via wintersport.nl, Wintersport In De Buurt, de nieuwsbrief en onze socialmediakanalen berichtten we in de maanden 
september, oktober en november over open dagen van aangesloten organisaties en hielpen we bij het vinden van ski-, 
snowboard- en langlaufleraren. 

Organisatie achterbanbijeenkomst 

Rondom de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 hielden we op 22 maart een 
achterbanbijeenkomst. Aandacht was er voor de resultaten die we de afgelopen twee seizoenen boekten door de 
intensievere wisselwerking met de aangesloten organisaties. 

Inspelend op de feedback updateten wij op wintersport.nl bijvoorbeeld alle pagina's over sportontwikkeling en 
vernieuwden wij de nieuwsbrief. Hiernaast maakten wij een collega vrij voor communicatie rondom topsport en 
sportontwikkeling en de organisatie van inspiratiesessies en platformbijeenkomsten. 

Uitvoering opleidingsprogramma 

Corona maakte het voor onze opleidingenkalender een buitengewoon uitdagend jaar. Vooral externe NSkiV-opleiders 
ervaarden de beperkingen van de coronamaatregelen. Voor onze eigen opleidingen zag het er aanvankelijk ook lastig uit, 
maar met een aangepaste planning lukte het toch om bijna het volledige programma uit te voeren. Zelfs de doorgaans 
lastig te organiseren 4.1-opleiding Alpine, die we door corona al twee jaar op rij moesten uitstellen, wisten we aan het 
einde van het seizoen in te plannen. 

Aanpassing wedstrijdprogramma 

Corona was ook van onverbiddelijke invloed op het wedstrijdprogramma. Aan de start van het seizoen beleefden we nog 
een mooie, goedgevulde wedstrijdmaand in SnowWorld Landgraaf en bij diverse andere aangesloten organisaties. 
Richting de jaarwisseling moesten we een flinke stap terugdoen en enkele lastige beslissingen nemen. Dit leidde onder 
andere tot de annulering van de KidsCup in het Oostenrijkse Dienten. Later in januari moesten we ook de NK langlauf in 
het Ramsau am Dachstein (eveneens Oostenrijk) cancelen. 

Het Noords Festival kon gelukkig wel plaatsvinden, waardoor tientallen langlaufers toch nog een mooie week beleefden. 
In februari konden we ook de NK alpine in Maria Alm (Oostenrijk) praktisch zonder beperkingen door laten gaan. Met de 
SnowStar Race lieten we de jongste jeugd voor het eerst kennismaken met de competitie. Verder brachten we in twee 
FIS-races (GS en SL) atleten uit 21 landen samen. Hiermee boden we ook een internationaal podium aan de kersverse 
olympiërs Adriana Jelinkova en Maarten Meiners én keurden we onze Nederlands kampioenen in verschillende 
leeftijdscategorieën. 
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Eveneens als gevolg van corona organiseerden we de NK freestyle snowboard dit jaar niet in de Alpen maar in 
Nederland. Voordeel was dat we hierdoor veel nieuwe Nederlandse fans bereikten. 

VOOR TOP- EN WEDSTRIJDSPORTERS 
Voor de top- en wedstrijdsport is onze ambitie om sporters toegang te geven tot de beste mogelijkheden, waarmee wij 
hen helpen hun sportieve dromen waar te maken. 

Deelname Olympische en Paralympische Spelen 

Dit seizoen stond uiteraard in het teken van de Olympische en Paralympische Spelen in Beijing. 
Gastland China had de organisatie goed staan en slaagde erin een highperformance omgeving te creëren, met geen 
enkele nieuwe coronabesmetting onder atleten en hun directe begeleiding. 
Ondanks alle beperkingen slaagden de internationale federaties erin om een goede wedstrijdkalender neer te zetten. De 
wedstrijdorganisaties konden de competities ook goed uitvoeren, wat zekerheid gaf voor de kwalificatiemomenten. 

In totaal reisden 14 NSkiV-atleten af naar China; 6 voor deelname aan de Olympische Spelen en 8 voor deelname aan de 
Paralympische Spelen. Wij zijn zeer tevreden met wat onze atleten konden laten zien. Alle prestatiedoelen werden 
behaald met meerdere (5) paralympische zilveren en bronzen medailles. Michelle Dekker miste op een haar na het 
podium, zij werd vierde op het onderdeel snowboard parallel reuzesialom. Met recht is dit een unieke prestatie te 
noemen. Melisse Peperkamp en Niek van der Velden behaalden beide een prachtige zesde plaats op het onderdeel 
snowboard big air. Ook het vermelden waard is de prestatie van Maarten Meiners bij het alpineskiën. In deze mondiale 
sport behaalde hij een bijzonder knappe 18e plaats. 

Uitbreiding sportspecifieke expertise 

Innovatie bracht ons dit seizoen nieuwe persoons- en sporttechnisch gerichte kennis. Deze kennis is goed te verwerken 
in de topsportprogramma's, maar ook de wedstrijdsport in Nederland profiteert ervan. 
We investeerden in wax- en slijptechnieken, gingen met para ski naar de windtunnel voor metingen wat betreft houding 
en naar de air brush voor stroomlijning van de zitskibak. We optimaliseerden ortheses en protheses en namen trainers 
mee in het reparatie- en carbonverwerkingsproces. Voor aerodynamica startten we met FILA een project voor 
racekleding, waarbij we de nieuwste stoffen testten, vooral bij snowboardcross. 

Voor begeleidende stafleden zetten we breed applicaties in en ook de medische en paramedische staf namen we mee in 
het proces. Verder onderzochten we nieuwe innovaties op hun potentieel voor de aankomende seizoenen. 

ONZE ORGANISATIE 
We willen als team vertrouwen op elkaar en elkaar inspireren en scherp houden. Wij willen een fanatieke en gedreven 
organisatie zijn, waarin ieders bijdrage van waarde is. Corona betekende ook hierin een uitdaging. 

Versterking samenwerking 

Door de maatregelen was het een groot deel van het seizoen niet mogelijk om allemaal op kantoor te werken, of om 
fysieke bijeenkomsten te houden. Desondanks wisten collega's elkaar steeds goed te vinden en verliep de samenwerking 
prima. 

Met commitment en creativiteit slaagden we er, mede dankzij online teamsessies, goed in om initiatieven uit te werken 
die zoveel mogelijk de schade van corona beperkten voor wintersporters, de vereniging en het wintersportdomein als 
geheel. 

COVID-19 hinderde ook ernstig onze samenwerking met partners. Zodra het echter kon, legden we de focus weer op het 
creëren van verbinding, met als basis ons nieuwe partnermodel. 
De start van de nieuwe olympische cyclus en de prestaties op de Olympische en Paralympische Spelen in Beijing bleken 
hierbij een inspirerende ondersteuning. De Nederlandse Loterij Organisatie besloot de samenwerking met de NSkiV 
hierdoor bijvoorbeeld niet alleen te verlengen, maar ook te intensiveren. 

Ontwikkeling inkomsten 

Met alle onzekerheid door corona hadden we dit seizoen een stevige kluif aan het genereren van voldoende inkomsten. 
We bleven onze partners echter opzoeken en gaven onze volle aandacht aan de uitdagingen waarvoor zij werden gesteld. 
Met onze alerte, meedenkende en dienstverlenende opstelling, konden we toch tot de verlenging of vernieuwing van 
samenwerkingen komen. 
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Met de versoepeling van maatregelen, kwamen uiteindelijk ook de boekingen weer op gang — en hiermee de affiliatie-
inkomsten. Het online verkeer, dat in het eerste coronaseizoen nog flink inzakte, overtrof uiteindelijk zelfs dat van 
seizoen 2019/2020. 

Dankzij een goed seizoenseinde en dankzij de verlengde steunmaatregelen van de overheid (NOW, TVL) sluit het 
boekjaar met een mooi positief resultaat van €125.000,-. 

Investeringen 
We zijn voornemens geen investeringen te doen. 

Personeel 
Het aantal fte per organisatie onderdeel: 

30 april 2022 30 april 2021 
Wintersporters 13,1 13,3 
Wintersportorganisaties 3,1 2,6 
Top- en Wedstrijdsport 9,0 8,5 
Organisatie 4,7 5,2 
Totaal 29,9 29,6 

Op 30 april 2022 waren er 2 stagiairs in dienst, deze zijn niet meegenomen in de bovenstaande staat. 

COVID-19 
Door COVID-19 kwam seizoen 2020/2021 in maart abrupt tot een einde. Bij aanvang van het seizoen 2021/2022 was het 
nog niet duidelijk wat de impact van COVID-19 zou zijn. Het seizoen 2021/2022 vergde als gevolg van COVID-19 van de 
organisatie een bijzondere mate van flexibiliteit, innovatiekracht en aanpassingsvermogen. Dit zorgde echter ook voor de 
initiatie en implementatie van een aantal bijzondere initiatieven. 

Met de buitenlandse partners maakten we afspraken over de campagnes voor de rest van het seizoen. 
Zo werd een coronaclausule opgenomen in de afspraken, zodat onze partners de samenwerking konden aanpassen aan 
de ontwikkelingen omtrent COVID-19. 

Als gevolg van de reisbeperkingen waren er veel vragen aan de Ledenservice, voornamelijk over de reisverzekering. Meer 
leden dan normaal verlengde het lidmaatschap en de verzekering niet. Ook op de wedstrijdkalender had COVID-19 flinke 
invloed. 

Financiële consequenties COVID-19 
Dankzij diverse steunmaatregelen is het boekjaar met een positief saldo van € 125.346 geëindigd. Zonder deze 
maatregelen zou het in financieel opzicht een heel erg slecht seizoen zijn geweest. Een deel van de inkomsten uit de 
verkoop van reizen, advertenties en partnerships zijn weggevallen. Ook de contributie inkomsten alsmede de 
geïncasseerde verzekeringspremie zijn gedaald 

Risico's 
Op dit moment valt het niet te voorspellen in welke mate het leven weer terug is naar 'normaal' bij aanvang van het 
nieuwe wintersportseizoen. De 'structurele schade' voor de NSkiV als gevolg van de coronacrisis wordt ingeschat op 
ongeveer 250.000 euro. Het verlies van leden en verzekerden is hiervoor de voornaamste oorzaak. De begroting 
2022/2023 is opgesteld op basis van de verwachting dat wintersport grotendeels weer toegankelijk is, zowel in 
Nederland als in de Alpen. 
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Financiële positie 
(op geconsolideerd niveau in duizenden euro's) 

De ontwikkeling van de financiële positie kan als volgt worden weergegeven. De gegevens zijn ontleend aan de 
geconsolideerde balans per 30 april 2022. Dit overzicht richt zich in het bijzonder op de middelen die beschikbaar zijn 
voor de financiering van het werkkapitaal. 

2021 / 2022 2020 / 2021 

Middelen op lange termijn 

Algemene reserve 896 771 

Vastgelegd op lange termijn 

Materiële vaste activa -287 -330

Immateriële vaste activa -184 -528

Financiële vaste activa -6 -7 

Minus vastgelegd op lange termijn -477 -865 

Netto werkkapitaal 419 -94 

Middelen op korte termijn 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.380 3.725

Langlopende schulden 46 95

Totaal Middelen op korte termijn 2.426 3.820 

Middelen op korte termijn en het netto werkkapitaal 2.845 3.726 

Aangewend voor 

Vorderingen en overlopende activa -956 -2.147

Voorraad - 35 -8

Totaal aangewend voor -991 -2.155 

Saldo beschikbare liquiditeiten 30 april 2022 resp. 
2021 (A-B) 1.854 1.571 

8 van 37 Jaarrekening 2021/2022 



Beschouwing van de geconsolideerde resultaten 
Het boekjaar 2021/2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 125.346. 
In lijn met vorige boekjaren is het de realiteit dat zowel de lasten als de baten afwijken van de begroting. 

Een vergelijking tussen de begroting, het resultaat en het vorig boekjaar treft u hieronder aan: 

Verschil 
rekening Verschil 

Begroting Rekening begroting Rekening rekening 
(in duizenden euro's) 21/22 

lasten baten 

21/22 

lasten baten 

21/22 

lasten baten 

20/21 

lasten baten 

21/22-20/21 

lasten baten 

1. Wintersporters 352 2.858 398 2.736 46 -122 333 2.495 65 241 

2. Wintersport- organisaties 182 83 186 111 4 28 162 64 24 47 

3. Top- en Wedstrijdsport 889 760 1.069 815 180 55 855 645 214 170 

4. Organisatie 3.644 1.366 3.644 1.760 394 3.874 2.006 -230 -246 

Totaal 5.067 5.067 5.297 5.422 230 355 5.224 5.210 73 212 

Exploitatiesaldo - 125 125 -14 139 

Bestemming resultaat 
Toevoeging/Onttrekking algemene 
reserve 125 -14 

Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 

Lasten afwijkingen 

Personeel -99.000 
Wedstrijdsport -62.000 
Lidmaatschappen en Int. Werk -23.000 
Lidrechtspersonen Financiële bijdragen -13.000 
On-Line -13.000 
Overige posten -26.000 
Organisatiekosten 25.000 
Reis- en Verblijfkosten 31.000 
Off-Line 32.000 
Overige baten en lasten 54.000 
Topsport 242.000 

148.000 
Baten afwijkingen 

Personeel, steunmaatregelen 406.000 
Topsport 90.000 
Overige posten -16.000 
Marketing -10.000 
Verzekeren -18.000 
Leden & Lidmaatschappen -22.000 
Off-Line -31.000 
Wedstrijdsport -35.000 
On-Line -91.000 

273.000 

125.000 
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Begroting 2022/2023 
(op geconsolideerd niveau) 

Hieronder een beknopt overzicht van de begroting 2022/2023: 

(in euro's) 

Baten 
Verkopen 

Subsidie 

Contributie 

Overige Baten 

Totaal Baten 

Begroting 
2022/2023 

1.766.000 

1.351.000 

1.270.000 

618.000 

5.005.000 

Lasten 
Inkopen 115.000 

Personeelskosten 2.837.000 

Afschrijvingskosten 166.000 

Topsport 775.000 

Marketing & Comm. 140.000 

Sportontwikkeling 128.000 

Wedstrijdsport 105.000 

Overige Bedrijfskosten 739.000 

Totaal lasten 5.005.000 

Resultaat voor bestemming 

Toevoegingen / Onttrekkingen 

Resultaat na bestemming 

_ 

_ 

- 
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Jaarrekening 
Geconsolideerde Balans per 30 april 2022 
(na bestemming resultaat boekjaar) 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

30-apr-2022 30-apr-2021 

Goodwill 114.702 355.665 

Software en Internet 69.437 172.004 

184.139 527.669 

Materiële vaste activa 

Hardware 41.172 39.442 

Inventaris 245.425 290.601 

286.597 330.043 

Financiële vaste activa 6.108 7.500 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Debiteuren 216.068 1.104.848 

Overige vorderingen en overlopende activa 740.268 1.041.704 

956.336 2.146.552 

Voorraad 35.337 8.557 

Geldmiddelen 

Liquide middelen 1.854.013 1.570.784 

Totaal activa 3.322.530 4.591.105 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 826.655 598.742 

Wettelijk reserve 69.437 172.004 

896.092 770.746 

Langlopende schulden 45.817 95.821 

Kortlopende schulden 

Vooruit ontvangen bedragen 1.577.602 2.839.515 

Overige schulden en overlopende passiva 714.954 728.844 

2.292.556 3.568.359 

Crediteuren 88.065 156.179 

Totaal passiva 3.322.530 4.591.105 
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Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 2021/2022 

2021/2022 2021/2022 2020/2021 

Begroting Rekening Rekening 

Lasten Baten 

E 

Lasten Baten 

E 

Lasten Baten 

1. Wintersporters 351.500 2.858.000 397.604 2.736.246 332.602 2.494.570 
2. Wintersport-

organisaties 182.500 82.500 186.093 110.636 161.949 64.106 
3. Top- en 

Wedstrijdsport 888.600 760.500 1.068.561 814.829 854.740 644.874 

4. Organisatie 3.644.400 1.366.000 3.644.073 1.759.966 3.874.631 2.006.006 

5.067.000 5.067.000 5.296.331 5.421.677 5.223.922 5.209.556 

Saldo 125.346 -14.366 
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Geconsolideerde baten en lasten rekening in RJ-640 opzet 

2021/2022 2021/2022 2020/2021 
Baten Rekening Begroting Rekening 

Advertenties 644.145 580.000 328.357 
Affiliatie 95.638 200.000 20.699 
Contributie 1.246.839 1.270.000 1.362.644 
Diverse Baten 854.867 488.000 558.892 
Diverse bijdrage leden 228.884 249.500 205.966 
Sponsoring 114.679 125.000 138.245 
Subsidie 1.487.080 1.386.500 1.795.853 
Verzekeringsprovisie 749.545 768.000 798.900 
Totaal baten 5.421.677 5.067.000 5.209.556 

Lasten 

Afschrijvingen 310.996 322.140 318.606 
Educatie 76.998 75.000 34.106 
Evenementen 20.000 
Financieel resultaat 5.849 5.300 4.229 
Marketing & Communicatie 264.533 181.500 198.002 
Overige bedrijfskosten 754.371 662.460 814.895 
Personeelskosten 2.703.960 2.779.500 2.870.925 
Sportontwikkeling 111.063 132.500 128.419 
Topsport 1.017.488 775.000 833.139 
Wedstrijdsport 51.073 113.600 21.601 
Totaal lasten 5.296.331 5.067.000 5.223.922 

Resultaat 125.346 -14.366 
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Kasstroomoverzicht 
(op geconsolideerd niveau in duizenden euro's) 

De weergave van de kasstromen wordt getoond op basis van de indirecte methode. 

2021 / 2022 2020 / 2021 

Liquiditeiten per 1 mei 2021 resp. 2020 1.571 1.304 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat boekjaar voor bestemming 125 -14 

Afschrijvingen 343 343 

Afname resp. toename voorzieningen 

Mutaties in werkkapitaal: 

• toe-/afname vorderingen 1.191 39 

• toe-/afname voorraad -27 -8 

• toe-/afname langlopende schulden -49 -50 

• toe-/afname kortlopende schulden -1.344 129 

239 439 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa -15 -165 

Desinvesteringen 60 

Mutatie in financiële vaste activa -1 7 

44 -172 

Liquiditeiten per 30 april 2022 resp. 2021 1.854 1.571 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde 
jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen jaarverslaggeving in overeenstemming met de RJ-richtlijn 640 
"Organisaties zonder winststreven". Wel wijkt de staat van baten en lasten af van de standaard RJ-richtlijn 640, dit is niet 
aangepast aangezien het gebruikte formaat is gecommuniceerd met de Algemene Vergadering, wel is er een pagina in 
de RJ-640 formaat toegevoegd. De jaarrekening is opgemaakt op 18 oktober 2022. 

Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van de Nederlandse Ski Vereniging en de 
groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende 
zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop 
beslissende zeggenschap in de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de 
consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de 
geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. 

In de consolidatie zijn betrokken NSkiV Holding B.V., 100%-deelneming, haar dochtermaatschappij NSkiV B.V., een 100%-
deelneming van NSkiV Holding B.V, 100%-deelneming, haar dochtermaatschappij NSkiV Media B.V., haar 
dochtermaatschappij Milq Media bv, 100%-deelneming en, 100% deelneming haar dochtermaatschappij wePowder B.V.. 

Grondslagen voor waardering 
Deelnemingen 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan 
worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan 
van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor Nederlandse Ski Vereniging in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden 
van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te 
stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 

Overige vorderingen 
Overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Subsidies in het kader van COVID-19 
De vennootschap heeft gebruik gemaakt van subsidies in het kader van COVID-19. De aanvraag tot definitieve 
vaststelling van de NOW en de TVL subsidies zijn nog niet allemaal ingediend. De protocollen en voorwaarden van de 
subsidie zijn voor interpretatie vatbaar en daardoor aan verandering onderhevig. De opbrengsten zijn gebaseerd op de 
beste inschatting van het bestuur. De uiteindelijke vaststelling van de subsidie zal door het UWV/RVO plaatsvinden en 
derhalve kan de afrekening mogelijk afwijken van hetgeen opgenomen in de balans en de winst en verliesrekening. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs verminderd met een lineaire 
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, zoals hierna is weergegeven: 

Hardware : 5 jaar 
Inrichting pand : 10 jaar 
Kantoorapparatuur : 5 jaar 

Investeringen in het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijving, 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur (5 jaar), en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 
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Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een 
voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 

Vlottende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. 

Financiële instrumenten 
Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten. Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Schattingen en veronderstellingen 
De vereniging maakt de schattingen en veronderstellingen op basis van de omstandigheden en informatie beschikbaar 
op het moment van opmaak van de jaarrekening. Schattingen gebaseerd op toekomstige gebeurtenissen (of het zich niet 
voordoen van verwachtte gebeurtenissen) kunnen onderhevig zijn aan toekomstige veranderingen in de markt en 
omstandigheden buiten de invloedssfeer van de vereniging. Deze schattingswijzigingen worden prospectief verwerkt. We 
hebben geen schattingen gemaakt. 

Lang- en kortlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is tegen de nominale waarde. 

Kasstroomoverzicht 
De weergave van de kasstromen wordt getoond op basis van de indirecte methode. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 
Onder baten worden verstaan de inkomsten uit contributies en opbrengsten uit levering van diensten aan derden en 
bijdragen van derden, onder aftrek van kortingen en dergelijke. Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarin de 
diensten aan derden zijn verricht. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het verslagjaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De subsidies worden als baten verantwoord als voldaan wordt aan de daaraan verbonden voorwaarden en als de 
verwachting er is dat de subsidie ook daadwerkelijk ontvangen zal worden. 
De subsidies die zijn ontvangen voor specifieke activiteiten worden verantwoord in dezelfde periode als waarin de kosten 
voor die activiteiten zijn gemaakt. De subsidies die zijn ontvangen ter financiering van meer algemene activiteiten 
worden naar tijdsgelang over de subsidieperiode toegerekend. 
De subsidies ontvangen van NOC*NSF 1.1 Sportbonden heeft een structureel karakter. De overige subsidies hebben een 
incidenteel karakter. 
De subsidie afrekeningen van 2020 zijn door de subsidieverstrekkers goedgekeurd. Volgens de richtlijnen van NOC*NSF 
moeten de subsidiegelden die zijn toegekend voor het jaar 2021 voor 1 oktober 2022 worden afgerekend. 

De over het boekjaar aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn verschuldigde pensioenpremie is als last in de staat van 
baten en lasten verwerkt. De dekkingsgraad was op 30 april 2021 90,8% en is gestegen naar 103,8 per 30 april 2022. 

Afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de waarderingsgrondslagen vermelde levensduur. Op 
aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven. 

Grondslagen van contributies 
De contributiebaten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. 

Grondslagen van overige baten 
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht c.q. de goederen geleverd. 

Grondslagen provisies 
Provisies worden als opbrengst verwerkt bij het sluiten of verlengen van de overeenkomst. 
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Belastingen 
De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt berekend over het behaalde resultaat van de NSkiV Holding B.V. (na 
verwerking van het resultaat van NSkiV B.V., NSkiV Media B.V., Milq Media B.V. en wePowder BV). Voor belaste 
activiteiten voor de vennootschapsbelasting, wordt rekening gehouden met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of 
gedeeltelijk fiscaal niet aftrekbare bedragen. Doorbelasting van de vennootschapsbelasting aan de in de fiscale eenheid 
opgenomen vennootschappen vindt plaats als waren de deelnemingen zelfstandig belastingplichtig. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans 

Immateriële vaste activa 
Dit betreft de betaalde goodwill voor de overname van Milq bv en het 100% belang in wePowder. Software en 
internet zijn gerubriceerd naar de immateriële vast activa conform de RJ 640 richtlijn. 
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt: 

Goodwill 
Software en 
internet Totaal 

Cumulatieve aanschafwaarde 1.160.347 444.643 1.604.990 

Cumulatieve afschrijvingen -804.682 -272.639 -1.077.321 

Boekwaarde per 1 mei 2021 355.665 172.004 527.669 

Investeringen in 2021/2022 

Desinvesteringen -8.894 -102.544 -111.438 

Afschrijvingen op desinvesteringen 53.313 53.313 

Afschrijvingen 2021/2022 -232.069 -53.336 -285.405 

Boekwaarde per 30 april 2022 114.702 69.437 184.139 

Cumulatieve aanschafwaarde 1.151.453 342.099 1.493.552 

Cumulatieve afschrijvingen -1.036.751 -272.662 -1.309.413 

Boekwaarde per 30 april 2022 114.702 69.437 184.139 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

Hardware Inventaris Totaal 

Cumulatieve aanschafwaarde 145.946 454.407 600.353 

Cumulatieve afschrijvingen -106.504 -163.806 -270.310 

Boekwaarde per 1 mei 2021 39.442 290.601 330.043 

Investeringen 2021/2022 15.554 15.554 

Desinvesteringen 2021/2022 -2.332 -2.332 

Afschr. op desinvesteringen 2021/2022 1.238 1.238 

Afschrijvingen 2021/2022 -12.730 -45.176 -57.906 

1.730 -45.176 -43.446 

Boekwaarde per 30 april 2022 41.172 245.425 286.597 

Cumulatieve aanschafwaarde 159.168 454.407 613.575 

Cumulatieve afschrijvingen -117.996 -208.982 -326.978 

Boekwaarde per 30 april 2022 41.172 245.425 286.597 
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30-apr-2022 30-apr-2021 

Financiële vaste activa 
Dit betreft het belang van 33% in het nieuw opgerichte verzekeringsbedrijf Zeker in Sport 
B.V.. Dit belang is nog niet aangepast aangezien de jaarrekening nog niet is goedgekeurd. 

Deelneming Zeker in Sport 

Vlottende activa 

6.108 7.500 

Debiteuren 
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbare 
vorderingen. Door de overgang naar een nieuw leden- en verzekeringsplatform worden de aankondigingen vooruit 
verstuurd in plaats van de facturen. Hierdoor is de post debiteurenledenadministratie aanzienlijk lager dan 
voorgaande jaren. De voorziening voor overige debiteuren is € 7.240 (vorig seizoen €3.940). 

Debiteuren ledenadministratie 

Overige debiteuren 
33.908 1.047.568 

182.160 57.280 

216.068 1.104.848 

Overige vorderingen en overlopende activa 
Onder de overige vorderingen en overlopende activa zijn diverse vorderingen en vooruitbetaalde kosten 
opgenomen, volgens onderstaande specificatie: 

Vooruitbetaalde kosten 38.898 79.732 

Nog te ontvangen bedragen 180.284 198.604 

Overige vorderingen 309.503 124.867 

Nog te ontvangen subsidies 208.569 597.326 
Terug te vorderen 
Vennootschapsbelasting 3.014 41.175 

Totaal 740.268 1.041.704 

Voorraad 

Dit betreft een voorraad boeken. 

Voorraad 35.337 8.557 

35.337 8.557 

Geldmiddelen 

Rekening-courant banken 1.850.767 1.570.099 

Kas 3.246 685 

Totaal 1.854.013 1.570.784 
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Eigen vermogen 

30-apr-2022 30-apr-2021 

Algemene reserve 598.742 581.643 

Wettelijke reserve 172.004 203.469 

Saldo per 1 mei 2021 rep. 2020 770.746 785.112 

Bij: resultaat 2021/2022 resp. 2020/2021 125.346 -14.366 

Saldo per 30 april 2022 resp. 2021 896.092 770.746 

Algemene reserve 826.655 598.742 

Wettelijke reserve 69.437 172.004 

Saldo per 30 april 2022 resp. 2021 896.092 770.746 

Langlopende schulden 
Dit betreft een lening van € 250.000 die is afgesloten voor 5 jaar om de liquiditeit te versterken. Het rentepercentage is 
4,25%. Deze rentelasten worden verantwoord onder de post Organisatie. Als zekerheid voor deze lening is het 
pandrecht gegeven over alle huidige en toekomstige inventaris en alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen. 

Nog te betalen bedragen > 1 jaar 45.817 95.821 

Totaal 45.817 95.821 

Kortlopende schulden 

Vooruit ontvangen bedragen 

Nog af te rekenen verzekeringspremie 1.379.074 

Vooruit ontvangen Contributie/verzekeringspremie 1.523.070 1.377.393 

Vooruit ontvangen bedragen 54.532 83.048 

Totaal 1.577.602 2.839.515 

Dit betreft de bedragen die in het boekjaar 2021/2022 zijn ontvangen en bestemd zijn voor het boekjaar 2022/2023. 
Door de overgang naar een nieuw leden- en verzekeringsplatform worden de aankondigingen vooruit verstuurd in 
plaats van de facturen. Hierdoor is de post vooruit ontvangen bedragen aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. 
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30-apr-2022 30-apr-2021 

Overige schulden en overlopende passiva 
De overige schulden en overlopende passiva hebben betrekking op belastingen en premies sociale verzekeringen, 
crediteuren, reservering vakantietoeslag, vakantiedagen, nog te betalen bureaukosten, kosten van commissies en 
overig. 

Lening Rabobank looptijd 1< 50.004 50.004 

Nog te betalen bedragen 199.900 339.376 

Te betalen pensioenpremie 62.364 -26.302 

Te betalen eindejaarsuitkering 15.120 12.376 

Te betalen vakantiegeld 150.081 124.515 

Terug te betalen steunmaatregelen 

Reservering Gratia Fonds 

21.795 

48.513 

Reservering vakantiedagen 97.802 98.920 

Rekening-courant ASR Verzekeringen /VKG 

Te betalen loonbelasting 89.467 58.368 

Te betalen BTW 28.421 23.074 

Totaal 714.954 728.844 

Crediteuren 88.065 156.179 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Leaseverplichtingen zijn aangegaan tot een totaal van € 410.409, waarvan € 194.471 een looptijd van minder dan 1 jaar. 
Deze verplichtingen lopen tot medio april 2027. De aangegane huurverplichtingen zijn: 

• de Orteliuslaan 1041 te Utrecht met een huurverplichting van: 
o Verplichting minder dan 1 jaar € 115.726 
o Verplichting groter dan 5 jaar € 121.512 
o Gehele verplichting (tot en met 31 oktober 2028) € 700.140 

• de Willem Buytewechstraat 45 te Rotterdam met een jaarlijkse huur van circa € 15.009. Deze huurverplichting is 
voor onbepaalde tijd aangegaan, met een opzegtermijn van drie maanden. 

Mandaat 
Er is een samenwerkingsovereenkomst met Mandaat om te bemiddelen voor de verkoop van reisverzekeringen. Deze 
overeenkomst is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden. 

Fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting 
De NSkiV Holding B.V., NSkiV Media B.V., NSkiV B.V., Milq B.V.v en wePowder BV vormen een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting en zijn daarom hoofdelijke aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting-schulden binnen de 
fiscale eenheid. Hetzelfde geldt voor de omzetbelastingschulden binnen de fiscale eenheid die gevormd is tussen 
Nederlandse Ski Vereniging, NSkiV Media B.V., NSkiV B.V, Milq B.V. en wePowder BV. 

Ontwikkeling eigen vermogen en going concern 
Om de liquiditeitspositie te verbeteren is er een lening van € 250.000 afgesloten in april 2018, deze wordt in 5 jaar terug 
betaald. Het komend seizoen zal als gevolg van COVID-19 het streven niet langer zijn om - naast het uitvoeren van de 
geplande activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen - het eigen vermogen weer terug te brengen naar 
een miljoen euro. Het streven is om het huidige eigen vermogen te handhaven op circa € 800.000. 

Er is een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld waarbij het streven is om break even te draaien. Het streven om het eigen 
vermogen weer richting de miljoen euro te brengen wordt op de korte termijn niet als realistisch gezien. 

Voor het komende jaar verwacht het bestuur dat voor de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan het werkkapitaal 
toereikend zal zijn, het eigen vermogen minimaal in stand wordt gehouden en daarmee voldoende perspectief bestaat 
voor het continueren van de activiteiten van de vereniging. Om deze redenen is de jaarrekening dan ook opgesteld met 
de veronderstelling van going concern. 

Fiscale positie 
De NSkiV Holding B.V., NSkiV Media B.V., Milq B.V. en de NSkiV B.V. vallen per 1 mei 2019 in een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting. Per 1 mei 2020 is wePowder BV ook toe getreden tot de fiscale eenheid. 
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Toelichting op de geconsolideerde Winst- en 
verliesrekening 

2021/2022 2021/2022 2020/2021 

1. Wintersporters 

Begroting 

Lasten Baten 

Rekening 

Lasten Baten 

Rekening 

Lasten Baten 

Offline 155.000 225.000 206.818 213.776 178.084 194.058 

Online 115.000 575.000 163.490 545.864 136.334 154.998 

Reizen - - 

Verzekeren 10.000 768.000 294 749.545 2.790 798.900 

Educatie 25.000 25.000 1.968 4.347 576 8.641 

Evenementen 20.000 20.000 - - 

Leden & Lidmaatschappen 26.500 1.245.000 25.034 1.222.714 14.818 1.337.973 

351.500 2.858.000 397.604 2.736.246 332.602 2.494.570 

Toelichting vooraf 
Als gevolg van COVID-19 is wintersport in het seizoen 2021-2022 enigszins mogelijk geweest. Nagenoeg alle 
ontwikkelingen of wijkingen van de begroting zijn direct of indirect het gevolg van COVID-19. 

Toelichting Wintersporters 
In deze post worden de baten en lasten weergegeven die gerelateerd zijn aan de activiteiten die worden ondernomen 
gericht op het realiseren van de ambities voor de individuele wintersporters. 
• Offline, dit betreft de baten en lasten van het magazine, boek verkoop en alle andere print uitgaven. Door hogere 

verzendkosten en hogere papierkosten zijn de kosten van het Wintersportmagazine gestegen met € 32.000. De 
advertentie verkopen zijn gedaald met € 31.000. 

• Online, dit betreft alle baten en lasten die te maken hebben met de online activiteiten. De baten zijn € 91.000 minder 
dan begroot. De lasten zijn lager door uitgevoerde bezuinigingen ad € 13.000. 

• Reizen, dit betreft alle baten en lasten met het organiseren van 'eigen' reizen. Dit boekjaar zijn er geen eigen reizen 
georganiseerd. 

• Verzekeren, dit betreft de directe baten en lasten van de verkoop van verzekeringen. Meer leden dan begroot hebben 
hun verzekering (en lidmaatschap) opgezegd. De verzekeringsbaten zijn gedaald met 
€ 18.000. De lasten zijn lager door uitgevoerde bezuinigingen ad € 10.000 

• Educatie, dit betreft de baten en lasten van opleidingen voor de individuele wintersporters. Dit zijn onder andere de 
opleiding voor ski- en snowboardleraar. Omdat veel opleidingen fysiek niet hebben plaatsgevonden zijn de baten € 
21.000 en de lasten € 23.000 lager dan begroot. 

• Evenementen, dit betreft de baten en de lasten voor evenementen voor de individuele wintersporters. Dit boekjaar 
zijn er geen evenementen georganiseerd. 

• Leden en Lidmaatschappen, dit betreft de contributie bijdragen van de individuele leden. Meer leden dan begroot 
hebben het lidmaatschap (en de verzekering) opgezegd. De baten zijn gedaald met 
€ 22.000. 
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2021/2022 2021/2022 2020/2021 

2. Wintersportorganisaties 

Begroting 

Lasten Baten 

Rekening 

Lasten Baten 

Rekening 

Lasten Baten 

Educatie 50.000 50.000 75.030 76.502 33.530 39.335 

Evenementen - - 

Sportontwikkeling 22.000 7.500 14.279 10.009 13.994 100 
Lidrechtspersonen Financiële 
Bijdrage 110.500 15.000 96.784 14.250 114.425 15.000 

Institutionele leden 10.000 9.875 9.671 

182.500 82.500 186.093 110.636 161.949 64.106 

Toelichting Wintersportorganisaties 
In deze post worden de lasten en baten weergegeven die gerelateerd zijn aan de activiteiten die worden ondernomen 
voor, of samen met, de aangesloten organisaties. 
• Educatie, dit betreft de baten en lasten van opleidingen voor de wintersportorganisaties. In dit boekjaar is er een 

inhaalslag geweest van opleidingen die vorig jaar niet zijn doorgegaan. In het totaal zijn de baten € 26.500 en de 
lasten € 25.000 hoger dan begroot. 

• Evenementen, dit betreft de baten en lasten voor organiseren van evenementen voor wintersportorganisaties. Dit 
seizoen zijn er geen evenementen georganiseerd. 

• Sportontwikkeling, dit betreft de baten en lasten voor de projectmatige ondersteuning van diverse activiteiten. De 
lagere lasten worden grotendeels veroorzaakt door het niet kunnen organiseren van live thema bijeenkomsten. 
Daarnaast zijn de reiskosten lager dan begroot. In totaal ad € 8.000. Het inzetten van de wintersport experience op 
diverse scholen en evenementen zijn de baten. 

• Lidrechtspersonen en Financiële bijdragen. Dit betreft de uitvoering van het reglement Financiële Bijdragen: 
enerzijds betreft het de afdracht aan de aangesloten organisaties en de afdracht aan het sportstimuleringsfonds 
en anderzijds betreft het de afdracht van lid- organisaties aan de NSkiV. Door minder toegekende aanvragen in het 
SOSI fonds zijn de lasten lager dan begroot ad € 14.000 

• Institutionele leden, dit betreft de contributie van de institutionele leden. 

24 van 37 Jaarrekening 2021/2022 



3. Top- en Wedstrijdsport 
Topsport 

2021/2022 

Begroting 

Lasten Baten 

2021/2022 

Rekening 

Lasten Baten 

2020/2021 

Rekening 

Lasten Baten 

Programma Aangepast Alpine 200.000 161.000 292.007 188.463 247.133 193.765 
Programma Aangepast snowboard 85.000 44.500 129.985 12.619 83.066 44.210 
Programma Snowboard Freestyle 350.000 232.000 340.134 227.970 320.169 192.833 
Projecten Maatwerk 50.000 144.413 82.500 67.866 6.500 
Projecten Organisatie 30.000 - 23.327 - 35.977 
Algemeen 60.000 212.000 87.712 228.313 78.928 193.355 

Wedstrijdsport 

Licenties - 18.000 -679 16.243 2.825 14.211 

Internationale wedstrijden 8.600 6.000 3.635 4.335 - 

Nationale wedstrijden 105.000 87.000 48.117 54.386 18.776 

888.600 760.500 1.068.561 814.829 854.740 644.874 

Toelichting Top- en Wedstrijdsport 
In de post zijn directe baten en lasten verantwoord van Topsport, het organiseren van wedstrijden en het project van 
Fundament tot talent. De salarislasten en de daarmee samenhangende subsidie zijn verantwoord onder de post 
personeel in Organisatie. In het olympische seizoen is er meer geïnvesteerd in de afdeling topsport, dit is gedeeltelijk 
gedaan met extra subsidies. 
• Programma Aangepast Alpine, dit betreft alle directe baten en lasten van dit programma. Uitgezonderd de 

salarislasten van de medewerkers onder contract. De incidentele inhuur van specialisten wordt hier wel 
verantwoord. 

• Programma Aangepast Snowboard, dit betreft alle directe baten en lasten van dit programma. Uitgezonderd de 
salarislasten van de medewerkers onder contract. De incidentele inhuur van specialisten wordt hier wel 
verantwoord. 

• Programma Snowboard Freestyle, dit betreft alle directe baten en lasten van dit programma. Uitgezonderd de 
salarislasten van de medewerkers onder contract. De incidentele inhuur van specialisten wordt hier wel 
verantwoord. 

• Projecten Maatwerk, dit betreft de baten en lasten van topsporters die in aanmerking komen voor individuele 
maatwerk projecten. Dit seizoen betrof dit de ondersteuning van Glenn de Blois en Adriana Jelinkova. 

• Projecten Organisatie, dit betreft de lasten die te maken hebben met ondersteuning van de Alpine sport. Afgelopen 
seizoen betrof dit de ondersteuning van Maarten Meiners. 

• Algemeen, dit zijn algemene baten en lasten van Topsport. De baten zijn de aan topsport gerelateerde bijdragen 
van de FIS en IBU alsmede ook de eigen bijdragen van de sporters voor deelname aan de programma's. De lasten 
zijn onder andere de trainers- bijeenkomsten, prijzengeld, de kosten voor de specialistische inhuur van Strength & 
Conditioning begeleiding en overige algemene kosten. Door diverse extra eenmalige subsidies zijn de baten hoger 
dan begroot. Doordat aan deze subsidie ook een verplichting zit zijn ook de lasten hoger dan begroot. Per saldo is 
het effect hierdoor negatief. 

• Licenties, dit betreft de baten van de verkoop van diverse licenties. 
• Internationale wedstrijden, dit zijn de baten en lasten die te maken hebben met het organiseren van internationale 

wedstrijden. 
• Nationale wedstrijden, dit zijn de baten en lasten die te maken hebben met het organiseren van nationale 

kampioenschappen en het nationale wedstrijdcircuit. Door het coronavirus zijn diverse wedstrijden niet 
doorgegaan. Per saldo is het effect € 24.000 positief. 
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4. Organisatie 

2021/2022 

Begroting 
Lasten Baten 

2021/2022 

Rekening 
Lasten Baten 

2020/2021 

Rekening 
Lasten Baten 

Huisvestingskosten 200.000 177.892 229.838 

Organisatiekosten 570.600 635.740 676.371 

Lidmaatschap en 
internationaal werk 60.000 37.391 30.631 
Bestuur & 
Commissies 10.000 14.338 13.379 
Dienstverlening aan 
andere bonden 27.500 27.500 30.500 
Overige baten en 
lasten 5.300 60.000 58.407 58.191 33.569 26.793 

Personeel 2.562.000 1.153.500 2.463.857 1.559.596 2.644.188 1.810.468 
Reis- en 
Verblijfkosten 175.000 205.645 187.078 
Overige 
personeelskosten 42.500 34.458 39.559 

Communicatie 9.000 9.902 16.609 

Marketing 10.000 125.000 6.443 114.679 3.309 138.245 

3.644.400 1.366.000 3.644.073 1.759.966 3.874.631 2.006.006 

Toelichting Organisatie 
In deze post worden de lasten en baten weergegeven die gerelateerd zijn aan de organisatie. 
• Huisvesting, alle baten en lasten die te maken hebben met de huisvesting. Zoals huur, servicekosten en dergelijke. 

Door een lagere doorbelasting van Stichting de Weerelt, de beheer stichting van 5 bonden voor het runnen van het 
kantoorpand aan de Orteliuslaan 1041, zijn de lasten lager dan begroot € 22.000. 

• Organisatiekosten, alle baten en lasten die te maken hebben met de organisatie. Zoals afschrijvingskosten, 
kopieerkosten, verzekeringen, adviezen, accountantskosten, porti-kosten en dergelijke. De stijging van de 
organisatiekosten worden veroorzaakt door een aantal posten: advieskosten € 38.000, automatiseringskosten 
16.000, Afschrijvingskosten € 8.000 en Accountantskosten € 3.000. 

• Lidmaatschappen en Internationaal Werk, deze post betreft de lasten die gerelateerd zijn lidmaatschapskosten van 
diverse organisaties, zoals de FIS, IBU, NOC*NSF en dergelijke. Ook de lasten van de internationale 
werkzaamheden en deelname aan de internationale congressen worden hier verantwoord. De lasten zijn lager dan 
begroot door dat er geen delegatie naar de Olympische Spelen is gegaan € 23.000. 

• Bestuur & Commissies, dit betreft de lasten van het hoofdbestuur en diverse andere commissies. De overschrijding 
wordt grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid bij het gala van de Mentelity Foundation. 

• Dienstverlening aan andere bonden, dit betreft de baten van werkzaamheden voor andere bonden. 
• Overige baten en lasten. Dit betreft alle incidentele en onvoorziene baten en lasten. De lasten zijn hoger door 

negatieve rente € 6.000 en het desinvesteren van het verzekeringsplatform € 39.000. 
Personeel, dit betreft alle lasten die te maken hebben met de salarissen en pensioenen. De lagere lasten worden 
veroorzaakt door het niet kunnen invullen van een begrote vacature en een lagere cao stijging dan begroot. Het 
gemiddeld aantal FTE was 30,2. De hogere baten ad € 406.000, zijn overheids corona maatregelen NOW en TVL 
van € 597.000 waarvan € 201.000 waren begroot. 
Reis- en Verblijfkosten, dit betreft de lasten van de lease auto's en alle andere reis- en verblijfkosten. Door hogere 
brandstofprijzen en het meer reizen dan begroot zijn de lasten hoger dan begroot € 31.000. 
Overige personeelskosten, dit betreft de lasten van opleidingen, Arbo-kosten, personeelsuitjes en dergelijke. 
Communicatie, dit zijn kosten zoals jaarverslag, huisstijl, banners, posters en communicatie op het internet. 
Marketing, hieronder vallen de directe lasten die gerelateerd zijn aan de verplichtingen uit partnerships en 
relatiebeheer. Een lagere sponsorbijdrage van TeamNL € 10.000 veroorzaakt de daling in de baten. 
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Enkelvoudige Balans per 30 april 2022 
(na bestemming resultaat boekjaar) 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

30-apr-2022 30-apr-2021 

Software en internet 66.748 103.122 

66.748 103.122 

Materiële vaste activa 

Hardware 33.760 31.819 

Inventaris 245.006 289.247 

278.766 321.066 

Financiële vaste Activa 491.657 486.599 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Debiteuren 134.381 45.230 

Overige vorderingen en overlopende activa 1.516.027 1.432.258 

1.650.408 1.477.488 

Voorraad 30.070 

Geldmiddelen 

Liquide middelen 285.420 186.980 

Totaal activa 2.803.069 2.575.255 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 829.344 598.742 

Wettelijke reserve 66.748 172.004 

896.092 770.746 

Langlopende schulden 45.817 95.821 

Kortlopende schulden 

Vooruit ontvangen bedragen 218.170 980.113 

Overige schulden en overlopende passiva 1.556.775 728.575 

1.774.945 1.708.688 

Crediteuren 86.215 85.983 

Totaal passiva 2.803.069 2.575.255 
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Enkelvoudige Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 2021/2022 

2021/2022 

Begroting 

2021/2022 

Rekening 

2020/2021 

Rekening 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten 

E 

Baten 

1. Wintersporters 226.500 1.515.000 290.079 1.590.045 204.995 1.499.959 

2. Wintersport- organisaties 182.500 82.500 186.093 110.636 161.949 64.106 

3. Wedstrijd- en Topsport 888.600 760.500 1.068.561 814.829 854.740 644.874 

4. Organisatie 3.344.400 2.056.000 3.205.957 2.355.468 3.334.603 2.582.678 

Totaal 4.642.000 4.414.000 4.750.690 4.870.978 4.556.287 4.791.617 

Saldo -228.000 120.288 235.330 

Resultaat deelnemingen NSkiV 
Holding B.V. 228.000 5.058 -249.696 

125.346 -14.366 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige 
jaarrekening 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640 "Organisatie zonder Winststreven'. 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de 
resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt 
vermeld. 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde 
wordt berekend op basis van de grondslagen van de Nederlandse Ski Vereniging. 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap 
geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair 
ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het 
resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de 
vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen. 

De vereniging is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. 
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Toelichting op de enkelvoudige balans 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

30-apr-2022 30-apr-2021 

Deelneming NSkiV Holding B.V. 491.657 486.599 

Totaal 491.657 486.599 

Vlottende vorderingen 
De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

Langlopende schulden 
Dit betreft een lening van € 250.000 die is afgesloten voor 5 jaar om de liquiditeit te versterken. Het rentepercentage 
is 4,25%. Deze rentelasten worden verantwoord onder de post Organisatie. Als zekerheid voor deze lening is het 
pandrecht gegeven over alle huidige en toekomstige inventaris en alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen. 

30-apr-2022 30-apr-2021 

Nog te betalen bedragen > 1 jaar 45.817 95.281 

Totaal 45.817 95.281 

Eigen vermogen (algemene reserve) 

Het verloop van de algemene reserve is als volgt: 

Eigen vermogen 598.742 581.643 

Wettelijke reserve 172.004 203.469 

Saldo per 1 mei 2021 resp. 2020 770.746 785.112 

Af/Bij: resultaat 2021/2022 resp. 
2020/2021 125.346 -14.366 

Saldo per 30 april 2022 resp. 2021 896.092 770.746 

Opbouw eigen vermogen 

Eigen vermogen 829.344 598.742 

Wettelijke reserve 66.748 172.004 

896.092 770.746 
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Overige toelichtingen 

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

Bestemming van het resultaat 2021/2022 
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021/2022 ad € 125.346 toe te voegen aan de algemene reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Ledenvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Opmaak jaarrekening 
De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur. 

Utrecht, 19 oktober 2022 

Voorzitter: M.J.W. Creyghto 

Penningmeester: S.N. Winters 

Secretaris: M. Mulder 1 71 Vin vL...1 

Overige leden: M. van der Sluis 
A.S.W. Enting 
J.G.J. Verest 

Jaarrekening 2021/2022 31 van 37 



Overige gegevens 

Statutaire regeling winstbestemming 
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021/2022 ad € 125.346 toe te voegen aan de algemene reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Ledenvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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G.T. Rietveldstraat 180 1333 t..1 Almere 

T 036 - 548 67 77 

E almere@lentink.org 

1 www.lentink.org 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van de Nederlandse Ski Vereniging 

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021/2022 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening eindigend op 30 april 2022 van de Nederlandse Ski Vereniging 
te Utrecht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Ski Vereniging per 30 april 2022 
en van het resultaat over de periode 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022 in overeenstemming met RJ 
640 Organisaties zonder Winststreven'. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 april 2022; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over de periode 1 mei 2021 tot en 

met 30 april 2022; en 
3. 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 Nederlandse Ski Vereniging zoals vereist in de 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 en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• de toelichting op de subsidies; 
• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van RJ 640 'Organisaties zonder Winststreven' vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 'Organisaties zonder 
Winststreven' en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

• ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS • AUDIT • CORPORATE FINANCE • SALARIS <54 ADVIES 

Vestigingen te Huizen en Almere 

IrKRESTON Aangesloten bij GLOBAL 
A globe' network of independent accounting firma 

KvK nummer 32119023 
Opdrachten worden slechts aanvaard en uitgevoerd door Kreston Lentink Audit B.V. Jegens een ieder zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden van Kreston Lentink Audit B.V. waarin een beperking in de 
aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en zijn te vinden op www.lentink.org. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag, de toelichting op de subsidies 
en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder Winststreven'. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 640 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 fouten of fraude. 

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 verenigingsactiviteiten 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 verenigingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee 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 entiteit; 

• 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 
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omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
verenigingsactiviteiten 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; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met governance belaste personen 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. 

Almere, 19 oktober 2022 
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Bijlage 1 - Overzicht subsidies 

NOC*NSF 2021 2022 Totaal 

1.1 Sportbonden 287.445 124.733 412.178 

3.1a Aangepast Alpine skiën (2021-2) 186.480 186.480 

3.1a Aangepast Alpine skiën (2022-1) 182.990 182.990 

3.1a Aangepast Snowboard (2021-2) 69.097 - 69.097 

3.1a Aangepast Snowboard (2022-1) 66.780 66.780 

3.1a Snowboard freestyle (2021-2) 176.197 176.179 

3.1a Snowboard freestyle (2022-1) 173.102 173.102 

3.1b Bijdrage herstelprogramma Adriana 2.500 2.500 

3.1b Bijdrage progr. Glenn du Bois (2021-2) 25.000 25.000 

3.1b Bijdrage progr. Adriana Jelinkova (2021-2) 20.000 - 20.000 

3.1b Bijdrage progr. Glenn du Bois (2022-1) - 15.000 15.000 

3.1b Bijdrage progr. Adriana Jelinkova (2022-1) 20.000 20.000 

3.2c Vervoersvoorziening Talent TeamNL Sporters 450 - 450 

767.169 582.605 1.349.774 

Afr. Aangepast Alpine skien (2020-1) -5.390 

Afr Aangepast Snowboard (2020-1) -4.850 

Afr Snowboard freestyle (2020-1 -6.123 

Totaal NOC*NSF 1.333.411 

Overige subsidies 

Johan Cruyff Foundation 1.050 

Overige subsidies 14.500 

FIS 124.869 

IBU 13.250 

153.669 

1.487.080 
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Toelichting op de subsidies 

De wijze waarop de subsidies zijn verwerkt in de jaarrekening 

Onder 3. Top- en Wedstrijdsport zijn de volgende subsidies verwerkt: 
-Johan Cruyff Foundation € 1.050 
- 3.1a Maatwerkfinanciering Top 10 € 328.283 
- 3.1b Maatwerk Glenn en Adriana € 82.500 
- 3.2c Vervoersvoorzieningen € 450 
- IBU € 13.250 
- FIS € 124.869 

Onder 4. Organisatie zijn verwerkt: 
1.1 Sportbonden € 412.178 
3.1a Maatwerkfinanciering Top 10 voor € 510.000 
Overige subsidies € 14.500 

De belangrijkste subsidievoorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor de diverse subsidies van NOC*NSF moet worden voldaan aan de algemene 
aanvraagvoorwaarden, daarnaast gelden er voor elke rubriek specifieke voorwaarden. Hieronder worden de belangrijkste 
voorwaarden per categorie vermeld. 

1.1 Sportbonden 
• Ingevuld evaluatieformulier aangaande realisatie sportparticipatie beleidsdoelen 2014. 
• Aanvraagformulier Basisbijdrage Verhogen Sportparticipatie invullen. 

1.2.4 Sporttechnisch 
• Opgave van de realisatie van het aantal verstrekte diploma's in het kalenderjaar (t-1). 

2.1 Maatwerkfinanciering Top 10 
• Fulltime programma 
• Presteren (of expertise-call topsportmanagement NOC*NSF) 
• Commitment van de bond (minimaal 30%) 
• Regie van de bond 
• Technisch directeur met mandaat 
• Fulltime coach 
• Fulltime talentontwikkelingsprogramma in een CTO-setting/structuur. 

Johan Cruyff Foundation: hiervoor geldt dat de subsidie besteed moet worden aan het project "van FUNdament tot 
Talent". 

Structureel of incidenteel karakter 
De subsidieposten 1.1 Sportbonden van NOC*NSF hebben een structureel karakter. Deze moeten jaarlijks opnieuw 
worden aangevraagd. 
De overige subsidies van NOC*NSF kennen een incidenteel karakter. Hiervoor kan elk jaar onder voorwaarden een 
aanvraag worden ingediend. Ook alle overige subsidies hebben een incidenteel karakter. 

Subsidieafrekeningen 
Alle subsidieafrekeningen van 2020 zijn afgerekend. Volgens de richtlijnen van NOC*NSF moeten de subsidiegelden die 
zijn toegekend voor het jaar 2021 voor 1 oktober 2022 worden afgerekend. 
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