
Toelichting bij de  

Conceptbegroting Atletiekunie 2023 (per activiteit) 
      

 

 

Begroting 

2023 

Begroting 

2022 

Afwijking 

  

Prognose Q2 

2022 
 

Contributies en 
wedstrijdlicenties € 2.972.000 € 2.965.000 € 7.000 € 2.917.600 

 

     
 

Topsport -€ 550.000 -€ 550.000 € 0 -€ 550.000  

Wedstrijdsport -€ 653.500 -€ 690.800 € 37.300 -€ 657.800  

Breedtesport -€ 504.700 -€ 461.800 -€ 42.900 -€ 485.800  

Marketing & Communicatie -€ 433.200 -€ 370.400 -€ 62.800 -€ 373.500  

Financiën & Facilitair -€ 905.500 -€ 892.000 € 2.300 -€ 842.600  

TOTAAL -€74.900 € 0 -€ 59.100 € 7.900  

 
 
Algemeen  
Voor u ligt een begroting met een negatief resultaat van € -74.900 (2022 € 0). De onzekerheid die 2022 
kenmerkt (het voortduren van Corona, de oorlog in Oekraïne en een ongekende inflatie) zal ook in 2023 

voortduren. Niet alleen in de organisatie zien we dat de kosten steeds hoger worden (bijvoorbeeld 
vliegtickets) ook zien we bij clubs, vrijwilligers en werknemers toenemende onzekerheid over hun 
financiële situatie.  
 
Ook in deze begroting voor 2023 heeft dit natuurlijk effect gehad. De indexatie en periodiek vanuit de 
cao-sport stond al vast voor 2023 en betreft 2% indexatie en, afhankelijk van het functioneren een 

periodiek van 0%, 2,5% of 4%. Daarnaast zien we dat kosten voor het reizen, organiseren van 
evenementen en vaste kosten excessief stijgen. Met de mogelijke impact van deze indexatie is zoveel 
mogelijk rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. 
 
Daarnaast zien we een aantal trajecten die invloed hebben op het negatieve begrote resultaat. Deze 
trajecten zijn in een eerder stadium gestart en zullen ten laste gaan van het eigen vermogen, en dus 

het resultaat. Het belang om deze trajecten separaat te benoemen ligt in het feit dat deze trajecten 
tijdelijk van aard zijn, going concern ten laste van het resultaat moeten verlopen, maar vanuit de 
bestemmingsgedachte vergoed worden uit de algemene reserve. Hieronder lichten we deze verder toe. 
 

• In 2022 is Michiel Maas gestart als externe regisseur om ons te ondersteunen bij  het realiseren van 

een toekomstbestendig prestatief topsportklimaat. Het gaat hier om het creëren van een gedeelde 
visie op prestatiegedrag en het uitdragen hiervan in woord en daad. Het starten van dit traject is 
ingegeven door het streven om als bond een veilige en verantwoorde haven te zijn en blijven voor 
atleten en coaches met daarbij voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De kosten hiervan 
-zoals vooraf afgestemd met het bestuur- (impact € 70k) komen ten laste van het eigen vermogen 
(negatief resultaat) en worden in 2023 begroot en verantwoord onder Financiën & Facilitair.  

 

• In 2020 hebben we in verband met de ontstane Corona situatie een de wettelijke NOW1 
aangevraagd (totaal € 170k). Deze gelden wilden we terug laten vloeien naar de clubs door middel 
van VoltaClub. VoltaClub is een compleet administratie- en communicatiepakket voor atletiek- en 
loopclubs die bij de Atletiekunie aangesloten zijn. De financiering van de aanschaf en de uitrol van 

VoltaClub zouden we financieren van de subsidiegelden (impact € 96k). De licentiekosten worden 
jaarlijks meegenomen als vaste lasten in de begroting en komen niet ten laste van het eigen 
vermogen.   

 

• In 2022 is in goede samenwerking met Provincie Gelderland en Gemeente Apeldoorn de organisatie 
van het EK indoor 2025 binnengehaald. De voorbereidingen voor de organisatie zijn al gestart en 

zullen in 2023 verder uitgebreid worden. Hiervoor is Amy Kortbeek aangesteld als Projectmanager 



EK 2025. De financiering van het personeel is ‘in kind’, ofwel in natura, en komt dus boven op de 
begroting.  

 

• In de begroting is ook een externe marketeer meegenomen die ons ondersteunt op het nader 
positioneren van onze propositie(s) en de vertaling hiervan naar de markt. De kosten hiervan 

worden verantwoord in de begroting Marketing & Communicatie. Het resultaat van deze 
inspanningen in de vorm van sponsor- of partneropbrengsten zijn moeilijk in te schatten en derhalve 
niet meegenomen in de begroting.  

 
 
Contributie  

De indexatie voor de contributiegelden is voor 2023 1,3% (2022: 2,2%). We hebben ervoor gekozen om 
zoals gebruikelijk de CBS-index voor de categorie ‘Diensten voor sport en recreatie’ van het voorgaande 
jaar (in dit geval dus 2021) te blijven volgen. Enerzijds in verband met de continuïteit, anderzijds omdat 
we sporten op de clubs voor iedereen zo betaalbaar mogelijk willen houden.  
 
In 2022 hebben we het ledenaantal zien stabiliseren rond de 120.000 leden. We zien een daling in het 

aantal recreanten, maar daarentegen een stijging bij senioren en jeugd. Voor 2023 verwachten we dat 
deze trend door zal zetten.  
 
Sinds een aantal jaren bieden we onze wandelaars een combi-lidmaatschap aan met de KWBN en is 
in goed overleg met hen besloten deze samenwerking vanaf 2023 niet langer voort te zetten in de 
huidige vorm.  

 

Personeelslasten      

 

Conceptbegroting 

2023 

Begroting 

2022  

% stijging 
tov 2022 

begroot 

% obv 
totale 

loonsom 

Topsport  € 1.403.900 € 1.382.500  2% 41% 

Wedstrijdsport  € 279.000 € 269.400  4% 8% 

Breedtesport  € 707.500 € 663.800  7% 21% 

Marketing & Communicatie  € 380.200 € 352.900  8% 11% 

Financiën & Facilitair  € 629.800 € 599.200  5% 19% 

Totaal  € 3.400.400 € 3.267.800  4% 100% 

 
De totale personeelslasten voor 2023 zijn op €3,4 miljoen begroot (2022: € 3,3 miljoen begroot en € 3,3 
miljoen verwachte realisatie). Deze stijging wordt veroorzaakt door de indexatie en periodiek vanuit de 
cao-sport. De cao-sport 2023 geeft een indexatie van 2% aan en een periodiek van 0%, 2,5% of 4%. 

Dit houdt in dat de gemiddelde stijging bij goed functioneren en voldoende ruimte in de schaal 4,5% is.  
Het begrote aantal FTE staat op 42,4 (ten opzichte van 43,0 begroting 2022).  
 

Verdeling contracten bepaalde en onbepaalde tijd begroting (FTE's)     

        
   

 2023  2022 
   

 

Onbepaald 
FTE 

Bepaald 
FTE 

Totaal 
FTE  

Onbepaald 
FTE 

Bepaald 
FTE 

Totaal 
FTE 

   

Topsport  1,0 13,8 14,8  2,5 12,8 15,3 
   

Wedstrijdsport  2,5 1,5 4,0  2,0 2,2 4,2 
   

Breedtesport  4,2 6,9 11,1  3,2 7,7 10,9 
   

Marketing & Communicatie  2,0 3,4 5,4  3,0 2,9 5,9 
   

Financiën & Facilitair  4,5 2,6 7,1  4,5 2,2 6,7 
   

Totaal  14,2 28,2 42,4  15,2 27,8 43,0 
   

 
  



Topsport  
De afdeling Topsport heeft een begroting sluitend op € 550.000. De bijdragen zijn in totaal € 2,6 miljoen, 
waarvan € 1,9 miljoen vanuit bijdragen NOC*NSF. De overige inkomsten komen uit sponsorbijdragen.  

De personele lasten laten een stijging zien ten opzichte van vorig jaar met name veroorzaakt door CAO 
en personeelswisselingen.   
 
Wedstrijdsport  
De afdeling Wedstrijdsport laat een begroting zien van € 653.500. De begroting voor de afdeling 
wedstrijdsport is opgesteld in de veronderstelling dat georganiseerde activiteiten als de competit ie, 

urban events en NK’s weer kunnen plaatsvinden.  
 
Breedtesport  
De afdeling Breedtesport laat een focus zien op Hardlopen.nl, met daarbij horend Hardlopen.nl voor 
bedrijven en het zoek-en-boek systeem. In 2023 missen we helaas onze sponsor Yakult op het product 
Start to Run (negatieve impact € -30k). In 2023 gaan we kijken naar een nieuwe positionering van Start 

to Run met een mogelijk nieuwe sponsor.  
 
De personele lasten laten, naast de indexatie, een stijging zien door het aanstellen van een 
projectmedewerker. De aanstelling van Amy Kortbeek als Projectleider EK 2025 zorgt ervoor dat zij voor 
50% wordt uitbesteed aan de organisatie. Hiervoor wordt passende vervanging gezocht.  
 

Marketing & communicatie 
De afdeling Marketing & Communicatie ontvangt voor 2023 een bijdrage vanuit TeamNL van € 125.000 
Daarnaast is (conform voorgaande jaren) een gedeelte van de sponsorbijdrage van Asics toegewezen 
aan Marketing & Communicatie. Voor het overige heeft de afdeling een budget, waarbij de vaste 
uitgaven worden gedekt en er ruimte is voor specifieke ideeën en projecten. Qua personele bezetting is 
de afdeling in 2023 volledig bezet en staan er geen vacatures uit.  

 
Zoals bovenstaand al benoemd is naast de vaste personeelsbezetting in de begroting ook een externe 
marketeer meegenomen. Het resultaat van zijn inspanningen is onzeker en niet meegenomen in de 
begroting.  
 
Huisvesting en Organisatie  

De opbrengsten voor het bondsbureau bestaan uit een basisfinanciering Algemeen Functioneren. De 
hoogte van dit bedrag is reeds door NOC*NSF vastgesteld.  
 
Na de besparingen die we doorgevoerd hebben op IT, telefonie, printen en huisvesting hebben we 
afgelopen jaar de verzekeringen nader onderzocht. We hebben het pakket van verzekeringen 
geïnventariseerd en belegd bij een nieuwe tussenpersoon, Everion. Dit heeft een betere dekking van 

de verzekering opgeleverd en daarnaast een kostenbesparing van € 20k. Vervolgens zijn we samen 
met onze nieuwe tussenpersoon bezig om een evenementenverzekering voor aangesloten clubs, 
loopgroepen en buitengewone leden te faciliteren. Doel hierbij is om het verzekeren van een evenement 
op de juiste manier gedekt en betaalbaar te maken, ook voor de kleinere loopevenementen en 
wedstrijdorganisatoren.  
 

Naschrift  
Eind oktober 2022 hebben we van Sportcentrum Papendal bericht ontvangen dat een additionele 
indexatie van 7,5% op de huur plaats zal vinden. Deze heeft een impact van €16k en is na bespreking 
met bestuur en audit commissie toegevoegd aan de begroting.   
 
De automatiseringslasten liggen in lijn met vorig jaar. Hierbij  is rekening gehouden met vaste kosten 

voor ICT, maar ook budget vrijgemaakt voor doorontwikkeling. In de afschrijvingen zijn ook de kosten 
voor de nieuwe website meegenomen.  
 
De kosten van het bondsbureau stijgen conform de hoge indexatie van het afgelopen jaar. De kosten 
voor de accountant hebben we bij aanstelling van Schuiteman Accountants voor drie jaar vast laten 
leggen. De hoge indexatie (9%) voor de komende twee jaar zal derhalve niet toegepast worden. In de 

overige kosten is ook rekening gehouden met de negatieve rente op de bankrekeningen.  
 



De personele lasten stijgen door de indexatie en periodiek. Daarnaast is Amy Kortbeek als Projectleider 
EK 2025 voor 50% meegenomen in de begroting. In augustus 2023 zal de Atletiekunie afscheid nemen 
van Frank Koomen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de begroting in 

rekening gehouden met eventuele opvolging.   
 
 


