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1. Algemeen 
 

Net als de twee voorgaande jaren is het resultaat in dit boekjaar positief uitgevallen (€ 9.418,-- 
positief). Het eigen vermogen is daarmee ook toegenomen (€29.372,--). Het eigen vermogen biedt een 
goede basis voor de promotie en groei van Nederland lacrosse de komende jaren.   

 
2. Balans 
 

Figuur 1: Balans per 30 juni 2019 

 
 
2.1 Activa 
 
2.1.1 Materialen, Bekers, Licenties, Website, opslagbox  
De website wordt in 4 jaar afgeschreven. Daar is dit jaar een start mee gemaakt.  
De opslagbox in Amersfoort bij AMHC is vorig jaar geplaatst en wordt in twee jaar afgeschreven. 
 
2.1.2 Debiteuren 
De grootte van de post is te verklaren door het nog te innen bedrag aan contributie van 2018-2019 en 
de boetes van de tweede helft van het seizoen. Wij achten dit volledig inbaar.  
 
2.1.3 Vooruitbetaalde bedragen 
Dit zijn de vooruitontvangen bedragen van NOC*NSF en het voorschot voor Box Lacrosse.  
 
 
2.1.4 Liquide middelen 
Dit zijn de tegoeden op de bank- en spaarrekening. Het geld is direct beschikbaar. Deze post is na het 
boekjaar afgenomen wegens betalingen aan crediteuren. 
 

2.2 Passiva 
 
2.2.1 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de NLB is dit jaar gestegen, wat veroorzaakt is door het positieve resultaat 
van € 9.418,--. 

Activa (debet) Passiva (credit)

30-6-2019 30-6-2018 30-6-2019 30-6-2018

Vaste activa Eigen vermogen

Materialen -                -                Algemene reserve 29.372€               27.798€        

Bekers -€              -€              Jaarresultaat 9.418€                  4.255€          

Licenties 100€             200€             Totaal eigen vermogen 38.790€               32.053€        

Website 5.778€          7.076€          

Opslagbox -€              3.872€          

Totale vaste activa 5.878€          11.148€        Reserves

Coaching 1.256€                  1.256€          

Vlottende activa Jeugd 3.588€                  3.588€          

Voorraad scheidsrechterskleding -€              -€              Totale reserves 4.844€                  4.844€          

Debiteuren* 6.216€          4.535€          

Rekening-courant SNT -€              -€              Kortlopende schulden

Vooruitbetaalde bedragen 17.636€        -€              Crediteuren* 28.762€               15.509€        

Nog te ontvangen bedragen -€              -€              Vooruitontvangen bedragen 3.846€                  8.321€          

Liquide middelen* 32.944€        45.044€        Totaal kortlopende schulden 24.916€               23.830€        

Totaal vlottende activa 62.673€        49.579€        

Totale activa 68.551€        60.727€        Totale passiva 68.551€               60.727€        
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2.2.2 Reserves 
De reserves voor jeugd en coaching zijn dit jaar niet verhoogd gezien de grootte van de reeds 
gereserveerde bedragen.  
 
2.2.3 Langlopende schulden 
De NLB heeft geen langlopende schulden. 
 
2.2.4 Kortlopende schulden 
 De crediteuren zijn op het moment van sluiten van het boekjaar hoog. Dit is te wijten aan het feit dat 
de gefloten wedstrijden nog niet uitbetaald waren, de bijdrage voor de Nationale Teams nog niet 
voldaan was en de kosten van het finale weekend nog niet rond waren. Op het moment van schrijven 
van deze jaarrekening zijn nagenoeg alle crediteuren uitbetaald.  
 
De vooruit ontvangen bedragen zijn de subsidies van het NOC*NSF voor boekjaar 2019-2020. Dit komt 
omdat het boekjaar van het NOC*NSF niet gelijk loopt met dat van ons. 
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3. Resultatenrekening 
 
Figuur 2: Resultatenrekening over 2018-2019 vergeleken met de begroting 

 
 
 
  

Baten

2018-2019 2018-2019 2017-2018

werkelijk begroting werkelijk

Contributies 31.953€        29.750€        29.418€        

Boetes 1.225€          300€             2.100€          

Verkoop merchandise -€              -€              

Clinics -€              -€              

NOC*NSF 16.326€        16.641€        14.713€        

Scheidsrechterscursussen -€              1.000€          620€             

Overige baten 1.319€          39€               6€                  

Totale baten 50.823€        47.730€        46.856€        

Lasten

2018-2019 2018-2019 2017-2018

werkelijk begroting werkelijk

Competitie 10.088€        10.000€        9.045€          

Subsidies 524€             1.500€          1.095€          

Scheidsrechters wedstrijden 8.663€          7.600€          5.075€          

Ontwikkeling scheidsrechters 1.006€          2.200€          3.116€          

Ontwikkeling coaches -€              1.000€          1.149€          

Ontwikkeling jeugd 521€             1.000€          1.273€          

Algemene ontwikkeling 1.150€          2.000€          2.086€          

Beleidsontwikkeling -€              1.000€          

Ondersteuning nieuwe clubs 500€             500€             

Clinics -€              500€             

Merchandise kosten -€              500€             

Nationaal programma 7.800€          7.800€          7.800€          

Lidmaatschappen 1.086€          1.500€          1.400€          

Verzekeringen 171€             150€             107€             

Vergaderingen 607€             1.000€          953€             

Administratiekosten 623€             500€             652€             

Opslag / kantoor -€              500€             

Afschrijvingen 6.331€          2.500€          6.331€          

Representatiekosten -€              500€             144€             

Promotiekosten 568€             2.800€          36€               

Reis- en verblijfkosten 1.769€          1.700€          1.804€          

Overige kosten -€              980€             534€             

Totale lasten 41.405€        47.730€        42.601€        

Resultaat 9.418€          -€              7.433€          
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3.1 Baten 
 
3.1.1 Contributies 
Dit betreft de contributie voor de spelende en niet-spelende leden in het seizoen 2018-2019. 
 
3.1.2 Boetes 
Op het moment van schrijven komen de uitgekeerde boetes uit op een bedrag van €1.225,--. De 
facturen hiervoor zijn reeds verstuurd.  
 
3.1.3 Verkoop merchandise 
Dit jaar is er geen merchandise verkocht.  
 
3.1.4 Clinics 
Het afgelopen jaar zijn geen clinics verzorgd door de NLB. Aanvragen zijn doorgestuurd naar clubs, de 
nationale teams en de Lacrosse Academy. 
 
3.1.5 Bijdrages NOC*NSF 
In het boekjaar 2018-2019 is er van NOC*NSF een bijdrage van € 16.326,-- ontvangen voor 
sportparticipatie.  
 
3.1.6 Overige baten 
De overige baten bestaan uit onverwachte opbrengsten. Dit betreft eenmalige voorgeschoten kosten 
voor Box Lacrosse.   
 

3.2 Lasten 
 
3.2.1 Competities 
Onder deze kosten vallen de kosten die gemaakt zijn voor de competitie en de beker. Met name de 
organisatie van het finaleweekend en de bekerfinales. Daarnaast valt de ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekeringen voor alle spelers onder competitie.  
 
3.2.2 Subsidies 
Dit seizoen is er nauwelijks gebruik gemaakt van de subsidie regelingen.  
 
3.2.3. Scheidsrechters wedstrijden 
Dit betreft de kosten voor de gefloten wedstrijden van de scheidsrechters binnen de Nederlandse 
competitie. De overzichten van de scheidsrechterscommissies zijn dit jaar laat aangeleverd. Dit kan als 
gevolg hebben dat de kosten mogelijk nog veranderen.  
 
3.2.4. Ontwikkeling scheidsrechters 
Deze kosten bedragen het aanbieden van de scheidsrechterscursus en andere activiteiten met 
betrekking tot scheidsrechtersontwikkeling. 
 
3.2.5 Ontwikkeling coaches 
De geplande coachingsclinic is dit jaar afgelast.  
 
3.2.6 Ontwikkeling jeugd 
Er zijn enkele jeugdtoernooien georganiseerd die gebruik hebben gemaakt van deze reservering. Wij 
verwachten in de komende jaren steeds meer jeugdtoernooien te gaan organiseren. Wij zien dit als 
een belangrijke ontwikkeling binnen Nederland Lacrosse. 
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3.2.7 Algemene ontwikkeling  
Er zijn dit jaar EHBO cursussen georganiseerd die begroot waren onder Algemene Ontwikkeling.  
Tevens heeft de NLB de helft van de deelnamekosten betaald voor de verenigingen die deel gaan 
nemen aan de “Champions League voor lacrosse” de Ken Gallicio Cup in Gent. Deelname is een 
waardevolle ervaring voor de spelers en helpt ook bij het verbeteren van het spelniveau. 
 
3.2.8 Beleidsontwikkeling 
Er is dit jaar een kaderdag georganiseerd voor alle verenigingsbesturen over duurzaam besturen. 
 
3.2.9 Ondersteuning nieuwe clubs 
Dit jaar is er door één club geld aanspraak gemaakt op de opstartsubsidie.  
 
3.2.10 Clinics 
Dit jaar zijn er geen clinics verzorgd door de NLB en dus ook geen kosten geweest voor de NLB. De 
clubs, nationale teams en Lacrosse Academy hebben wel veel clinics gegeven. 
 
3.2.11 Nationaal programma 
In 2018-2019 is een bijdrage van € 7.800,-- aan de nationale teams verstrekt. Dit is gedaan via de 
Stichting Topsport Nederland Lacrosse (STNL). Er is €3.000,-- overgemaakt naar het WDNT, €3.000,-- 
aan Box Lacrosse, €1.500,-- aan Men U-19 en €300,-- aan STNL zelf voor dekking van bestuurskosten. 
Het MDNT heeft dit jaar niets ontvangen, aangezien er geen toernooi voor de mannen is.   
 
3.2.12 Lidmaatschappen 
Dit zijn de kosten voor de het lidmaatschap bij de ELF, FIL en het NOC*NSF.  
 
3.2.13 Verzekeringen 
Dit zijn de bedragen die wij betalen aan AON Verzekeringen voor de bestuursverzekering. 
 
3.2.14 Vergaderingen 

Dit zijn de kosten van het huren van ruimtes voor (bestuurs)vergaderingen en de drankjes die zijn 

betaald voor de verenigingsbestuurders die daar aanwezig waren bij de ALV’s.  

 
3.2.15 Administratiekosten 
Onder administratiekosten vallen onder andere de bankkosten en hostingskosten van de website.  
  
3.2.16 Opslag / kantoor 
Hier zijn dit jaar geen kosten voor gemaakt. 
 
3.2.17 Afschrijvingen 
Dit zijn de afschrijvingen zoals te zien in de balans (licenties, website, opslagbox). De 
afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot omdat er vorig jaar een opslagbox is aangeschaft voor de 
opslag van materialen en het archief. De kosten van de box zullen in 2 jaar afgeschreven worden.   
 
3.2.18 Representatiekosten 
Dit zijn de kosten voor de bedankjes die gedurende het jaar aan verenigingen dan wel leden zijn 
uitgereikt.  
 
3.2.19 Promotiekosten 
Hieronder vallen de uitgaven voor mediadoeleinden. Het betreft de kosten voor een ZAPP-sport 
uitzending.   
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3.2.20 Reis- en verblijfkosten 
Dit zijn de reiskosten die gedeclareerd zijn door de bestuursleden voor het reizen naar 
bestuursvergaderingen, bondsvergaderingen, vergaderingen van NOC*NSF en naar de algemene 
ledenvergaderingen van de Europese en Wereldbond. De kosten vallen vaak hoog uit in verband met 
de verre locaties van de laatst genoemde vergaderingen. 
 
 
3.2.21 Overige kosten 
Er zijn dit jaar geen overige kosten gemaakt.  
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NOC*NSF sportparticipatie tegemoetkoming verantwoording 
 
De ontvangen tegemoetkoming van NOC*NSF voor sportparticipatie is besteed aan de volgende zaken 
(zie figuur 3): vergoeding en opleiding scheidsrechters, kosten voor de competitie en 
bekerwedstrijden, het uitkeren van subsidies ter promotie van lacrosse, en het ondersteunen van 
nieuwe clubs. Met al deze activiteiten hebben wij er voor gezorgd dat meer mensen langer en meer 
zijn gaan sporten. Onze competitie is uitgebreid in het afgelopen jaar. We hebben meer 
scheidsrechters opgeleid. Er zijn verschillende scheidsrechters afgereisd naar internationale 
toernooien. Dit vergroot de kennis en kunde van de Nederlandse scheidsrechters.  
Ook jeugdlacrosse heeft een flinke stap gemaakt, met meerdere teams nu, die ook al naar 
(internationale) toernooien gaan. Ruim de helft van het geld is uit eigen middelen geïnvesteerd en de 
andere helft is gefinancierd uit ontvangen subsidies van NOC*NSF. Dit heeft bijgedragen aan het 
verbeteren van de breedtesport lacrosse in Nederland. 
 
In totaal hebben we €21.869,-- uitgegeven aan sportparticipatie.  
 
Figuur 3. Sportparticipatiedoelen NLB: 
 

 

Competities * 10.088€       

Scheidsrechters wedstrijden* 8.663€          

Ontwikkeling scheidsrechters* 1.006€          

Ontwikkeling coaches* -€              

Ontwikkeling jeugd * 521€             

Subsidies breedtesport/ontwikkeling* 524€             

Ondersteuning nieuwe clubs* 500€             

Clinics* -€              

Promotiekosten* 568€             

Totaal 21.869€       


