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Jaarverslag 2019 Stichting Nederland Sport 
“Voor, door en met de bonden” 

 
Voorwoord 
In 2019 is een start gemaakt met het uitrollen van het diensten van Nederland Sport. De ondersteuning van het 
ministerie van VWS en NOC*NSF was hierbij cruciaal, alsmede de belangrijke rol die Jan Willem Landré hierin 
vervuld heeft. Voor de financiële administratie hebben wij gekozen voor BONDcenter, omdat die de visie van 
Nederland Sport begrijpen en onderkennen en zelf al het nodige ondernemen om sportbonden te ontzorgen. 
Daarnaast hebben wij een keuze gemaakt voor een CRM-partner voor het aanbieden van een 
CRM/Ledenadministratie systeem, waarbij wij waarde toevoegen aan de dienstverlening door de bonden en de bij 
hen aangesloten clubs. Met All United werken wij aan een lange termijnvisie om een meer dan compleet systeem te 
leveren. De organisatie van Nederland Sport staat inmiddels in de steigers met de benoeming van een manager en 
er kan verder gebouwd worden. Dat zal de komende jaren nog de nodige inspanning van alle betrokkenen gaan 
vragen, maar dit is het moment om Nederland Sport door, voor en met de bonden een succes te maken. 
 
Namens het bestuur van Nederland Sport 
Peter van Veen, voorzitter 
 
 
Doel van Nederland Sport 
De stichting Nederland sport is opgericht door, voor en met de sportbonden om de sportbonden te “ontzorgen" met 
diensten op het gebied van backoffice taken. Nederland Sport is een Shared Service Organisatie die diensten 
ontwikkelt voor sportbonden, zoals financiële en CRM/ledenadministratie. Het doel is om sportbonden te 
ondersteunen, zodat ze zich grotendeels kunnen focussen op hun sportieve taken, zoals de ontwikkeling van sport 
en sportparticipatie. Om bonden te versterken in het organiseren, besturen en ontwikkelen van de sportbond als dé 
autoriteit van de sport, is het noodzakelijk meer samen te werken. Vooral door het clusteren en professioneel 
organiseren van generieke, sport overstijgende services kunnen deze efficiënt en kostenbewust worden 
aangeboden met een garantie voor hoge kwaliteit en continuïteit.  
 
Periode 
Dit jaarverslag beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019. Op 28 februari 2019 heeft Nederland 
Sport het eerste voorschot van de beschikking van VWS d.d. 22 november 2018 van NOC*NSF ontvangen. 
 
In de oorspronkelijke planning is ervan uitgegaan dat al in 2018 kon worden gestart met de activiteiten van de 
stichting. De beschikking is echter pas in november 2018 afgegeven door VWS aan NOC*NSF. NOC*NSF heeft in 
samenwerking met de stichting Nederland Sport de richtlijn “Shared Service Sport, programmalijn 1 versterken 
bonden” in maart 2019 gepubliceerd. Hier zat onder meer de voorwaarde in dat de subsidie pas zou worden 
uitgekeerd aan de stichting als acht of meer bonden een aanvraag zouden hebben gedaan. Later is dat bijgesteld tot 
zeven bonden. De eerste uitkering is gedaan op 11 juli 2019. 
 
Activiteiten 
Het bestuur van de stichting heeft in deze periode bestaan uit Peter van Veen (voorzitter), Arnoud Strijbis 
(penningmeester en secretaris), Willem La Rivière (vice voorzitter), Jan Lenselink en Rob van Rijswijk (algemeen). 
Het bestuur is in deze periode negen keer bijeen geweest in 2019, t.w. op de volgende data: 

● 4 februari 2019 
● 4 maart 2019 
● 1 april 2019 
● 20 mei 2019 
● 6 juni 2019 
● 1 juli 2019 
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● 2 september 2019 
● 4 november 2019 
● 2 december 2019. 

 
De heer Van Rijswijk is in verband zijn vertrek bij IJshockey Nederland statutair afgetreden. Hierdoor is er een 
vacature ontstaan. Er is voor gekozen om de functie van de secretaris/penningmeester uit elkaar te halen om deze 
specifieke functies met gerichte en gewenste professionaliteit te versterken. Begin 2020 is een vacature voor de 
functie van penningmeester uitgezet. 
 
Nevenfuncties 

Naam/functie bestuurslid Nevenfuncties gedurende 2019 
Peter van Veen - voorzitter  
Willem La Rivière –  
vicevoorzitter 

● Directeur KNBB (bezoldigd) 
● Lid van de Stuurgroep World Games (onbezoldigd) 
● Lid van de Klankbordgroep integriteit NOC*NSF (onbezoldigd) 

Arnoud Strijbis – 
secretaris/penningmeester 

● Algemeen directeur Nederlandse Handboog Bond (bezoldigd) 
● Directeur Nederlandse Curling Bond (bezoldigd) 
● Lid van de Klankbordgroep politiek NOC*NSF (onbezoldigd) 
● Lid van de Werkgroep bestedingsplan NOC*NSF (onbezoldigd) 
● Lid van de Afstemmingsgroep Olympische Spelen 2020 NOC*NSF 

(onbezoldigd) 
● Secretaris Belangenvereniging Bospatio Goirle (onbezoldigd) 
● Jeugdtrainer voetbalvereniging VOAB Goirle (onbezoldigd) 

Jan Lenselink – Algemeen 
bestuurslid 

● Burgerraadslid in gemeente Berkelland voor GroenLinks 
● Fractie assistent gemeenteraadsfractie GroenLinks Berkelland 
● Vader van Erik Lenselink - staflid bij NOC*NSF 

 
Inhoudelijk heeft deze periode in het teken gestaan van de volgende activiteiten: 

● Inrichten organisatie (incl. de administratieve organisatie); 
● Inrichten bestuurlijke processen, inclusief verantwoording, klantenraad en uitwerking strategie; 
● Inrichten van proces VWS-NOC*NSF-bond-Nederland Sport; 
● Bekendheid stichting Nederland Sport bij doelgroep vergroten; 
● Binden van bonden aan de stichting Nederland Sport; 
● Keuze van een CRM/Ledenadministratie systeem voor de bonden; 
● Werven van de manager om de organisatie verder vorm te geven en diensten te ontwikkelen. 

 
Bij het inrichten van de administratieve organisatie is een accountant geselecteerd, zodat vanaf het begin kan 
worden meegekeken met de opzet van de stichting. Hierbij wordt al nadrukkelijk naar de afrekenvoorwaarden in 
2022 gekeken, om ervoor te zorgen dat dit conform richtlijn en beschikking zal zijn. Er is een keuze gemaakt voor 
een locatie van waaruit door de stichting kantoor wordt gehouden. We hebben juridische ondersteuning 
geselecteerd voor de diverse contracten die gesloten dienen te worden met de bonden en leveranciers. De 
administratie is ingericht en zal per 1 januari 2020 worden ondergebracht bij BONDcenter, die ook de financiële 
administratieve dienst verleend aan inmiddels veertien bonden, waarvan er elf klanten via Nederland Sport zijn 
aangesloten. Daarnaast is gesproken met de Belastingdienst over de btw-ruling. Nederland Sport is inmiddels btw-
plichtig en kan zo voor de diensten die zij aanbiedt en afneemt de btw verreken. Daarnaast is Nederland Sport 
aangemeld bij de Belastingdienst als werkgever. Nederland Sport volgt de C.A.O. voor de Sport. De 
salarisadministratie is ondergebracht via BONDcenter en het pensioen is ondergebracht bij het pensioenfonds 
PFZW. 
 
Met het inrichten van het proces van subsidiëring was heel veel tijd gemoeid. Toen dat eenmaal geregeld was, 
verliepen de aanvragen van de subsidies van diverse bonden redelijk soepel, al vraagt elke aanvraag de nodige 
inspanning. 
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Bij het inrichten van bestuurlijke processen is een vergadercyclus van het bestuur georganiseerd. Dit was in 2019 
vooral maandelijks, waarbij bij de komst van de manager is overgegaan tot een tweemaandelijkse 
bestuursvergadering. Bij de inrichting van processen is verder gekeken naar de samenwerking tussen bestuur en 
manager en de op te richten klantenraad. Het bestuur heeft in dit kader ook veel tijd gestoken in het vergroten van 
de bekendheid van de stichting. Hierbij spelen overleggen van NOC*NSF ook een belangrijke rol, denk aan het 
Kleine Bondenoverleg en het Directeurenoverleg, waar bestuursleden op verschillende momenten een toelichting 
hebben gegeven op het werk van de Stichting Nederland Sport. In 2019 heeft het uitwerken van de strategie de 
hoofdlijn van het bestuurlijke werk gevormd. Als belangrijke stap om de strategie van groei succesvol te laten zijn, is 
er veel tijd gestoken in de werving van een manager. 
 
Binden bonden aan de stichting Nederland Sport. De stichting Nederland Sport is een contract met BONDcenter 
aangegaan voor het verzorgen van verschillende diensten op het gebied van financiële administratie. Hierdoor was 
het mogelijk om een snelle start te maken. In de rapportage periode hebben elf bonden zich aangesloten bij de 
stichting Nederland Sport. Zes van deze bonden waren reeds klant van BONDcenter en zijn nu formeel klant van de 
stichting. De andere vijf zijn direct klant geworden van de stichting. Het gaat om de sporten: 

● Dansen 
● Frisbee 
● Bowls 
● Boksen 
● IJshockey 
● Survivalrun 
● Cricket 
● Curling 
● Basketball 
● Honk- en softbal 
● Handboogschieten. 

 
In de periode augustus 2019 tot en met december 2019 is een omzet gerealiseerd van circa € 85.000 bij de 
betrokken bonden door BONDcenter. Hierin zijn curling, basketbal en honk- en softbal ook meegenomen, omdat 
deze bonden nog dit jaar formele toekenning op hun aanvraag bij NOC*NSF hebben gekregen. Deze omzet loopt nog 
niet via de exploitatie van de stichting Nederland Sport, omdat eerst de btw-ruling met de Belastingdienst diende te 
worden aangepast. Vanaf 2020 is dat wel de bedoeling. Naast de genoemde bonden zijn in de afgelopen maanden 
gesprekken gevoerd met meerdere bonden waaronder Rugby, Kaatsen, Reddend zwemmen, Judo, Badminton, Go, 
Lacrosse, Gewichtheffen, Drakenboot, Schermen, Tafeltennis, American Football, Gehandicaptensport, Surfing en 
Karate. Sommige van deze gesprekken hebben een vervolg gekregen, andere staan in de wacht of krijgen geen 
vervolg voor nu. 
 
CRM/Ledenadministratie systeem voor de bonden 
Naast het aanbieden van diensten op het gebied van financiële administratie gaat de stichting ook diensten 
aanbieden op het gebied van de ledenadministratie. Hiervoor diende een partner te worden geselecteerd. Om zicht 
te krijgen op de wensen van de huidige en potentiële klanten en de mogelijke oplossingsrichtingen is een expert 
ingeschakeld. Na gesprekken met diverse bonden en potentiële partners is een gunningsprocedure opgestart. Dit 
heeft geresulteerd in de keuze voor All United als partner, waarmee vanaf 14 november wordt onderhandeld over 
een definitief contract. Omdat dit langer tijd in beslag neemt, is op 19 december een intentieverklaring getekend, 
waarbij het streven is om het contract voor eind januari 2020. In de tussentijd, om geen tijd te verliezen, is een start 
gemaakt met het functioneel ontwerp van de All United “Unify”- applicatie, die exclusief voor Nederland Sport 
wordt ontwikkeld. Het wordt een bondsapplicatie met een centrale database met daaronder een clubstructuur. Dit 
is vernieuwend ten opzichte van wat momenteel op dit gebied wordt aangeboden. Het helpt de bonden niet alleen 
om te ontzorgen, omdat er werk verschoven kan worden in de keten, maar tevens, omdat gebruik wordt gemaakt 
van een centrale database, zodat alle gegevens altijd synchroon lopen en iedereen dus altijd kan uitgaan van de 
meest up-to-date informatie. Het pakket kent daarnaast een aantal functionaliteiten op het gebied van data-
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analyse, communicatie en facturatie, die gaan bijdragen aan een soepel werkende ledenadministratie en contributie 
inning door sportbonden en verenigingen. 
 
Werven van de manager die de organisatie 
Per 1 november 2019 is Hendrik Koppe als manager van de stichting gestart. De werving is opgestart zodra de eerste 
subsidie van de eerste groep bonden was ontvangen. Voor de werving is K+V ingeschakeld als recruiter. Dit omdat 
het om een cruciale keuze gaat en om ervoor te zorgen dat in een sportwereld, waar bijna iedereen elkaar kent, er 
een objectieve keuze wordt gemaakt. Dit is gelukt, Hendrik Koppe is geselecteerd en begonnen. Door zijn 
professionele achtergrond bij de aandelen- en optiebeurs en zijn bestuurlijke ervaringen in de sport (als sporter en 
bestuurder bij een club en sportbond) heeft hij een goede mix van ervaring en competenties om van deze klus een 
succes te maken.  
 
Financiën 
Over het boekjaar 2019 zijn de volgende kosten gemaakt. 
 
Verlies en Winstrekening over 2019: 
(Bedragen in hele Euro’s) 
 

 Opbrengsten    Boekjaar 2019 

Inkomsten uit diensten    €            -    
     
  Totaal opbrengsten  €                           -    
   
   

Uitgaven   Boekjaar 2019 

Bankkosten    €                      96,49  
Adviseurskosten   €            102.871,12  
Juridische kosten   €                2.616,62  
Reis- & verblijfskosten   €                   501,18  
Kantoorkosten   €                   750,01  
Leaseauto kosten   €                2.068,07  
Personeelskosten   €                9.982,88  
Accountantskosten   €                7.000,00  
  Totaal uitgaven  €            125.886,37  
   
Saldo Inkomsten -/- Uitgaven     €       -/-125.886,37 
   
Nog te betalen   
NTB Accountantskosten   €                7.000,00  

NTB Huur Kelvinbaan   €                   750,00  

  Totaal NTB  €                7.750,00  
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Nog te ontvangen     

Btw over 2019   €              18.700,00  

  Totaal NTO  €              18.700,00  
 
Toelichting op de Verlies en Winstrekening: 

● De bedragen bij de uitgaven zijn inclusief btw, aangezien de btw inmiddels aftrekbaar is; 
● Hierdoor is er een vordering op de Belastingdienst ontstaan van €18.700,-; 
● Over 2019 is nog geen omzet gegenereerd, omdat de facturatie vanwege de ongunstige initiële btw-ruling 

niet aftrekbaar was. Deze facturatie verliep in 2019 nog rechtstreeks van BONDcenter naar de aangesloten 
bonden; 

● In deze periode is naast een CRM-specialist ook een kwartiermaker ingehuurd, welke zijn opgenomen onder 
de post Adviseurskosten. Tevens is in dezelfde post de kosten voor de inhuur van K+V voor de werving van 
de manager opgenomen.  

● Door de vertragingen bij de start kon niet eerder dan in mei 2019 echt gestart worden. De begrote 
ontwikkelkosten voor 2018 en 2019 zullen om die reden in 2020 en 2021 worden uitgegeven; 

● Er is op dit moment geen reden om de verdeling tussen kostensoorten aan te passen. 
 
Ontwikkeling Eigen Vermogen over 2019: 
(Bedragen in hele Euro’s) 
 

Eigen Vermogen     
Kapitaalstortingen   €      525.000,00  
Resultaat over 2019   € -/-125.886,37 
Nog te ontvangen bedragen   €        18.700,00  

  Totaal EV  €      417.813,63  
 
Balans over 2019: 
(Bedragen in hele Euro’s) 
 

Activa   Boekjaar 2019 
Vaste Activa    €                     -    
Vlottende Active     
Nog te ontvangen BTW over 2019   €        18.700,00  
Borgstelling Leaseauto   €          5.065,00  

Liquide middelen   €      401.798,63  
  Totaal activa  €      425.563,63  
   

Passiva   Boekjaar 2019 

Eigen Vermogen    €      417.813,63  
Vreemd vermogen:    
Nog te betalen kosten   €          7.750,00  
  Totaal passiva  €      425.563,63  

 
Toelichting op de Balans: 

● In 2019 is een totaal van € 525.000 ontvangen van zeven bonden via NOC*NSF en het Ministerie van VWS.  
● Tevens is een voorschot van € 50.000 ontvangen van NOC*NSF voor de opstart van de organisatie. Dit 
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bedrag is inmiddels ook weer teruggestort.  
● Van de overige bonden is het geld inmiddels onderweg en ontvangen in 2020. 

 
Plannen voor 2020 en verder 
 
Korte termijnstrategie Nederland Sport in 2020 
2020 staat in het teken van het verder op- en uitbouwen van de organisatie en de diensten die Nederland Sport wil 
aanbieden aan de bonden. Daarnaast zal worden gewerkt aan het volgende: 

● Het ontwikkelen van een verdienmodel voor Nederland Sport voor na 2021;  
● Het opleveren van het All United “Unify”-systeem namens Nederland Sport; 
● Het migreren van 5 bonden in 2020 naar het Unify platform; 
● Sales inspanning om in 2021 nog 5 bonden te migreren naar het Unify-systeem; 
● Sales inspanning om in 2020/21 nog 3 bonden te migreren naar BONDcenter; 
● Keuze maken in de toekomstige aanbieder van financiële administratie diensten namens Nederland Sport; 
● De uitrol van het intensiveringstraject, waarbij de bonden extra ondersteuning kunnen krijgen op het gebied 

van: 
o Website en communicatie; 
o Opleiden van technisch kader; 
o Verenigingsondersteuning; 
o Opschonen van de statuten. 

● Over 2020 verwacht Nederland Sport een omzet te behalen tussen de €250 – 300k. 
 
Lange termijnstrategie Nederland Sport (2021 - 20/24) 
Gedurende 2020 zal een Meer Jaren Beleidsplan worden opgesteld.  Dit wordt een raamwerk voor de komen vier 
jaar (2021 – 2024). Hierin zal o.a. worden uitgewerkt hoe de toekomstige financiering van Nederland Sport eruit kan 
komen te zien, inclusief het verdienmodel. Daarnaast zal de focus leggen op de volgende activiteiten: 

● Sales inspanning om in 2022 nog 5 tot 10 bonden te migreren naar Unify; 
● Sales inspanning om in 2022 nog 3 tot 5 bonden te migreren naar BONDcenter; 
● Ontwikkelen van aanvullende diensten door Nederland Sport voor de sportbonden; 
● Nauwere samenwerking met NL-Sport en andere dienstverleners die ontzorgen in de sport. 

 


