
 

 

Jaarrekening 2019 2020 

Nederlandse Lacrosse Bond 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mail: penningmeester@nederlandlacrosse.nl  
IBAN: NL44 RABO 0166406643  

Kvk: 30228261 



 
 

Algemeen 
 
Het jaar is door Corona anders gelopen dan voorgaande jaren. We hebben minder contributie doordat vanaf maart 
niet meer gespeeld kon worden. Maar ook minder kosten doordat de competitie stil kwam te liggen en toernooien 
niet door gingen. Net als de twee voorgaande jaren is het resultaat in dit boekjaar positief uitgevallen (€ 1.258,-- 
positief). Het eigen vermogen is daarmee ook toegenomen (€47.074,--). Het eigen vermogen biedt een goede 
basis voor de promotie en groei van Nederland lacrosse de komende jaren. 

 

Balans    

Code Omschrijving Activa Passiva 

1010 Bank 17.515,83  

1011 Bank Spaarrekening 30.000,00  

1300 Debiteuren 1.417,50  

1400 Eigen Vermogen  47.074,92 

1700 Crediteuren  600 

 Saldo  1.258,41 

    48.933,33 48.933,33 

Balans 
Debiteuren: nog te ontvangen contributie seizoen 2019/2020 
Crediteuren: nog te betalen contributie ELF seizoen 2019/2020 

 
 

Winst- en verlies rekening 

Baten 

  
 2019-

2020  

 2019-

2020  

 2018-

2019  

 2018-

2019  

   realisatie   begroting   realisatie   begroting  

Contributies Totaal  €    27.533   €    29.750   €    31.953   €    29.750  

    Contributie wedstrijdleden  €   25.935   €             -   €             -   €             -  

    Contributie trainingsleden  €     1.173   €             -   €             -   €             -  

    Contributie jeugdleden  €        425   €             -   €             -   €             -  

Boetes  €         225   €         500   €      1.225   €         300  

Subsidies NOC*NSF  €    16.208   €    16.641   €    16.326   €    16.641  

Subsidies FIL /World Lacrosse  €         307   €             -   €             -   €             -  

Overige baten  €             -   €         100   €      1.319   €          39  

Scheidsrechters cursus  €             -   €      1.000   €             -   €      1.000  

Ontvangen rente  €            3        

Totale baten  €   44.276   €   47.991   €   50.823   €   47.730  

 

Baten 
We hebben dit jaar voor het eerst de kosten op gesplitst zodat het nog duidelijker wordt wat er precies binnen 
komt. 
 
Boetes 

Er zijn dit jaar minder boetes uitgeschreven en dat is mede te danken aan de inzet van Ercüment Unsurorlu, 

bestuurslid breedtesport. Hij heeft er voor gezorgd dat alles duidelijk was en bijna iedereen zich aan de afspraken 

hield.  
 
Subsidies RIL/World Lacrosse 

Wij hadden materialen besteld via FIL maar kregen achteraf nog invoeringskosten, deze zijn door FIL vergoedt. 
 
Overige baten 
Dit jaar hebben we geen overige baten gehad. 

 
Scheidsrechters cursus 
Dit was begroot maar dit wordt aangeboden door de Lacrosse academie en ontvangt de bond niets meer voor.  



 
Ontvangen Rente 
Voorgaande jaren werd er ook rente ontvangen maar is nooit vast gelegd. 

 

Lasten 

  
 2019-
2020  

 2019-
2020  

 2018-
2019  

 2018-
2019  

   realisatie   begroting   realisatie   begroting  

Competitie  €     7.303   €   10.500   €   10.088   €   10.000  

    Vergoedingen Commissies  €             -   €             -   €             -   €             -  

    Verzekeringen tlv competitie  €     6.624   €             -   €             -   €             -  

    Drukwerk, porti en vrachten  €        559   €             -   €             -   €             -  

    Opslagkosten  €        120   €        500   €             -   €        500  

    Finale weekend  €             -   €             -   €             -   €             -  

    Vergoedingen Competities  €             -   €             -   €             -   €             -  

    Overige Toernooien  €             -   €             -   €             -   €             -  

Subsidies  €   11.466   €     3.000   €     1.024   €     2.000  

    Ondersteuning nieuwe clubs  €             -   €        500   €        500   €        500  

    Ontwikkeling Coaches  €             -   €     1.000   €             -   €     1.000  

    Materialen/Faciliteiten/ merchandise  €   11.466       €        500  

   Indoor Lacrosse          

Ontwikkeling jeugd  €     1.367   €     1.000   €        521   €     1.000  

   Grass Roots  €             -        

   Jeugd Materialen/Faciliteiten/ merchandise  €        900        

   jeugd Indoor Lacrosse   €        467        

   Jeugd coaches  €             -        

   Finale weekend jeugd         

Algemene ontwikkeling  €             -   €     2.000   €     1.150   €     3.000  

Bijdragen Nationale teams  €     7.800   €     7.800   €     7.800   €     7.800  

Reclame en advertenties  €             -   €     2.000   €        568   €     2.800  

Contributies Bonden  €     1.955   €     1.500   €     1.086   €     1.500  

Representatie en verteer  €        272   €     1.000   €        607   €     2.000  

Reis- en verblijfkosten bestuursleden  €        614   €     2.000   €     1.769   €     1.700  

Beloningen / presentjes  €        188   €        500   €             -   €        500  

Scheidsrechters kosten  €     5.091   €   10.200   €     9.669   €     9.800  

   Ref competitie vergoedingen (heren)  €     1.890        

   Umpire competitie vergoeding (dames)  €     1.150        

   Internationale toernooien ref. kosten en 
reiskosten 

 €        599        

   Ontwikkeling scheidsrechters  €     1.185   €     2.200   €     1.006   €     2.200  

   Scheidsrechters kosten finale weekend  €        268        

Overige bedrijfskosten  €     6.961   €     4.850   €     7.125   €     3.150  

   Bankkosten  €        235        

   Accountants- en administratiekosten  €        182   €        700   €        623   €        500  

   Bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen  €        171   €        150   €        171   €        150  

   Abonnementen en licenties  €        495   €             -   €             -   €             -  

   Afschrijvingskosten  €     5.878   €     4.000   €     6.331   €     2.500  

   Overige kosten  €             -   €             -   €             -   €             -  

Beleidsontwikkeling  €             -   €     1.000   €             -   €     1.000  

Clinics kosten  €             -   €             -   €             -   €        500  

Overige lasten  €             -   €        641   €             -   €        980  

Totale lasten  €   43.017   €   47.991   €   41.407   €   47.730  

Resultaat  €     1.258   €             -   €     9.416   €             -  



 

Lasten 
Wij hebben het overzicht aangepast, zodat het nog transparanter is wat onze inkomsten en uitgaven zijn. En 
hierdoor is er hopelijk minder uitleg nodig. 

 
Competitie 
Grootste kosten zijn de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Daarnaast hebben we dit jaar 
geen Finale weekend gehad en weinig competitiedagen en toernooien waardoor het resultaat een stuk lager is dan 
begroot. 

 
Subsidies 
Er zijn dit jaar 4 aanvragen binnen gekomen voor het aanschaffen van promotiemateriaal voor de lacrossesport, 
waaronder sticks, gear en doelen voor clinics, tot een maximum van € 200 per vereniging per seizoen. 
 
Door Corona kon er niet het gehele seizoen gespeeld worden, maar de clubs hebben wel contributie betaald. Terug 

betalen van de contributie stond het bestuur niet achter omdat een gedeelte van het jaar wel gespeeld is. Maar 
het bestuur wilde toch iets doen voor de clubs. Er is besloten om extra subsidie beschikbaar te stellen voor 
materialen, wat hun kan helpen om de club te laten groeien. Het gaat om een éénmalig subsidie van € 10 per lid. 

Eén club heeft er voor gekozen de subsidie zelf aan te vragen en zelf materiaal hiervoor te kopen. De overige 
clubs hebben hun aankoop via de Lacrosse Academie gedaan. Doordat Lacrosse Academie namens bijna alle clubs 
een bestelling heeft gedaan, konden de materialen tegen een scherpe prijs aangeschaft worden. De subsidie voor 
de clubs die de bestelling via de Lacrosse Academie hebben gedaan, is rechtstreeks overgemaakt naar de Lacrosse 

Academie.  
 
Ontwikkeling Jeugd 
Om de sport interessanter voor de jeugd te maken is er een indoor toernooi georganiseerd wat niet van te voren 
begroot was. Daarnaast is er meer materiaal voor de jeugd besteld zodat er meer workshops gegeven kunnen 
worden. Daniël Sterenborg, bestuurslid jeugd heeft hiermee een start gemaakt voor Grass Roots Lacrosse voor 
komend jaar. 

 
Algemene ontwikkeling 
Mede door Corona is er dit jaar geen gebruik van gemaakt. 
 

Reclame en advertenties 
We hebben hier dit jaar geen uitgave voor gehad. Maar voor komend jaar zullen we hier wel veel geld aan 

besteden en is hier een plan voor op gesteld. We willen hiermee proberen meer leden te krijg, meer 
naamsbekendheid en hopelijk ook meer clubs. 
 
Contributie bonden 
Dit is de contributie voor World Lacrosse, ELF en NOC*NSF. 
 
Representatie en verteer 

Reis- en verblijfskosten bestuursleden 
Beloningen / Presentjes 
Voor deze 3 categorieën geldt dat door Corona minder is uit gegeven. Bijna alle overleggen hebben online plaats 
gevonden waardoor we minder kosten hebben gemaakt. 
 
Scheidsrechterskosten 

Ook hier geldt weer voor dat we minder kosten hebben gemaakt vanwege Corona. Er zijn minder wedstrijden 

gespeeld dus ook minder kosten hiervoor. Ook zijn de scheidsrechtercursussen niet meer doorgegaan. 
 
Internationale toernooien ref. kosten en reiskosten 
Deze zijn niet door gegaan maar de reizen wel al geboekt, hier krijgen we geen geld voor terug maar er zijn 
vouchers voor in de plaats komen. Vermoeden is wel dat er bij betaald moet gaan worden. 
 

Scheidsrechters kosten finale weekend  
Nederlands Kampioenschap 2019 Nijmegen 
 
Overige bedrijfskosten 
Kosten zijn anders verdeeld dan tijdens de begroting. Bankkosten waren niet begroot en de kosten voor de 
website stonden bij de accountants- en administratiekosten. 
 

Accountants- en administratiekosten  

Deze kosten zijn voor aanpassingen van de Spelersbeheer export t.b.v. innen contributie 
 
Abonnementen en licenties 
Hier valt het boekhoudprogramma E-boekhouden onder en de kosten voor de website. 
 
Afschrijvingskosten 

Deze waren niet goed weg gezet. Dit is de laatste afschrijving voor de opslag en de website. 



 
Beleidsontwikkeling 
Hendrik van Sandick, voorzitter is wel druk bezig geweest alle beleidsstukken goed vast te leggen. Maar dit heeft 
geen extra geld gekost. 

 
 
NOC*NSF sportparticipatie tegemoetkomingverantwoording 
De ontvangen tegemoetkoming van NOC*NSF voor sportparticipatie is besteed aan de volgende zaken Vergoeding    
en opleiding Scheidsrechters, kosten voor de competities bekerwedstrijden, het uitkeren van subsidies ter  
promotie van lacrosse, en de groei van de clubs. Met al deze activiteiten hebben wij geprobeerd meer mensen 
langer en meer aan het sporten te krijgen, maar helaas is dat door Corona niet gelukt.                                         

Onze competitie is hierdoor ook niet uitgebreid in het afgelopen jaar. We hebben wel meer scheidsrechters   
opgeleid, maar minder dan gepland. Er zijn verschillende scheidsrechters afgereisd naar internationale toernooien, 
dit vergroot de kennis en kunde van de Nederlandse scheidsrechters. Maar ook dit was minder dan gepland omdat 
alle toernooien in het 2e helft van het seizoen zijn afgelast. Ook  jeugdlacrosse  heeft  een  flinke  stap  gemaakt,  
met meerdere teams, vaste competitiedagen en 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 €25.228,--uitgegeven aan sportparticipatie.  
 
Sportparticipatiedoelen NLB: 
Competities € 7.303       
Scheidsrechters wedstrijden € 3.907     

Ontwikkeling scheidsrechters € 1.185         
Ontwikkeling coaches € 0             
Ontwikkeling jeugd € 1.367            
Subsidies breedtesport/ontwikkeling € 11.466             
Ondersteuning nieuwe clubs € 0             
Clinics € 0              
Promotiekosten € 0            

Totaal € 25.228 


