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Memo 
 

Aan : Directie - MT - Bestuur - FC - 3PO - Bondsraad 

Van : Ina Hijman 

Datum : 10 oktober 2022    

Kenmerk : IH 

Betreft : Toelichting begroting 2023 

 

Toelichting op de begroting 2023 
 

In het bijgevoegde format worden zowel de voorlopige prognose van de jaarcijfers 2022 

(stand per 30-06-2021) als de begroting 2023 gepresenteerd. De toelichting richt zich op 

de begroting 2023. De begroting is opgesteld zonder Corona impact.  

 

Algemene uitgangspunten 2023 

In november 2016 heeft de bondsraad ingestemd met het voorstel om met ingang van 

het jaar 2016 het resultaat boven de € 50.000 toe te laten vallen aan de activiteiten in 

het volgende kalenderjaar. 

 

Er is vastgesteld door het bestuur van de JBN en geaccordeerd door de Bondsraad dat er 

een algemene reserve van minimaal € 1.000.000,00 moet zijn.  

 

Door de ontwikkeling van het resultaat in 2022 is voorgesteld om de eenmalige uitgaven 

die het negatieve resultaat mede veroorzaken ter hoogte van € 130.000 ten laste te 

brengen van de algemene reserve (het bedrag kan op basis van realisatie per 31-12-

2022 afwijken). Hierdoor daalt de algemene onder de € 1.000.000,00. In de begroting 

voor 2023 is een voorzien van € 30.000 opgenomen om de algemene reserve in 5 jaar 

weer op peil te brengen. 

Proces en tot stand komen begroting 2023 
Nadat we de gevolgen van Covid-19 althans voorlopig achter ons hebben gelaten is de 

verwachting dat in 2022 het ledenaantal van de JBN met circa 1.500 leden toe zal 

nemen. In de begroting voor 2023 is een vergelijkbare stijging van de ledenaantallen 

opgenomen. 

 

De begroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten van de meerjaren risicoanalyse 

2022-2024 welke medio 2021 is opgesteld, deze is vastgesteld door het bestuur en 

besproken met de financiële commissie. Daarnaast is de begroting in lijn met het 

jaarplan 2023 en de reguliere projecten en processen. 
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Ledenontwikkeling   

Het ledenaantal zal per 31-12-2023 met 5%, dit gaat om 1.500 leden, toegenomen zijn 

ten opzichte van de prognose per 31-12-2022.   

Om de doelstelling te behalen zal er ook in 2023 ingezet worden op het clubaccount 

bezoek en de pilot collectief betalen clubs. Daarnaast zal het campagnebudget voor clubs 

worden ingezet voor ledenbehoud en ledenwerving. Dit in lijn met de succesvolle 

landelijke campagne “Gun je kind judo” welke vanaf juni 2021 loopt. 

 

Prognose 31-12-2022 32.500  

Ledengroei 2023 begroot       1.500 

Prognose 31-12-2023 34.000  

 

Bijzondere aandacht vraagt hier de contributie verhoging die in de begroting van 2023 is 

opgenomen. Op basis van verschillende overwegingen hanteren we als uitgangspunt het 

prijsindexatie cijfer zoals dat door de JBN wordt gebruikt. Deze CBS prijsindex over de 

periode juni 2021 tot en met juni 2022 valt dit jaar met 9,38% hoog uit in vergelijking 

met voorgaande jaren. Na het toepassen van deze indexatie is besloten het tarief voor de 

senioren met een eenmalige korting van € 3,40 te verlagen. Bij deze groep zou de 

indexatie tot een contributie boven de € 60,00 leiden. Voor de drie leeftijdsgroepen bij de 

junioren gaat het om een verhoging tussen de € 1,65 en € 3,85 op jaarbasis. Indien deze 

verhoging niet zou worden toegepast zou het noodzakelijk zijn om circa € 100.000 te 

bezuinigen. Dit zou onmiskenbaar gevolgen hebben voor het aanbod, juist nu het aantal 

leden weer aan het groeien is. De indexatie wordt niet toegepast Tuimeljudo en het JFSC. 

Tuimeljudo is om instroom jeugdleden te bevorderen en is subsidiabel. Het JFSC is juist 

bedoeld voor mensen die een contributie niet kunnen betalen.  

 

De JBN zal actief wijzen op voorzieningen – zoals het JFSC – voor jeugdleden wiens 

ouders. En de JBN zal actief kijken naar andere voordelen voor JBN leden, zoals bij 

voorbeeld een fikse korting op toegang bij het NK of toegangscompensatie (gratis koffie / 

drankje) . 

 

Globale verantwoording begroting 2023 

Begroot negatief exploitatieresultaat 2023   € 150.000   

Vrijval vanuit bestemmingsreserve Sport      € 150.000* 

Neutraal         €       000  
 

  

*op basis van de uitgangspunten van de meerjaren risicoanalyse 2022-2024 
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Toelichting globale verantwoording 2023 

 

Dotatie aan algemene reserve 

Conform bestuursbesluit en goedgekeurd namens de bondsraad door de financiële 

commissie zal er vanaf 2023 minimaal € 30.000 aan de algemene reserve toegevoegd 

worden tot deze tot het gewenste niveau van € 1.000.000,00 aangevuld is. 

 

Vrijval vanuit bestemmingsreserve sport € 150.000 

De gerealiseerde besparingen en ontvangen NOW subsidie zal via de 

bestemmingsreserve sport deels ten gunste van 2023 vrijvallen, conform meerjaren 

risicoanalyse 2022-2024 (medio 2021 opgesteld en vastgesteld door het bestuur). 

Hiermee zijn wij in staat om het bestaande aanbod te behouden en in te zetten op de 

benoemde ambities.  

 

Subsidie/fondsen ten gunste van reguliere uren/kosten € 50.000 

Vanuit de meerjaren ambitie en het jaarplan worden er subsidie aanvragen ingediend via 

NOC*NSF maar zal er ook nadrukkelijk gezocht worden naar subsidies of fondsen buiten 

de sport. De doelstelling is deze opbrengsten jaarlijks voor € 50.000 te realiseren. 

 

Toelichting per pijler 
(Dit overzicht is niet onuitputtelijk maar licht de noemenswaardige bijstellingen in 

ambitie, bezuinigingen of toekenningen toe) 

 

Sportparticipatie 

 

Districtsbevoorschotting € 150.000 

De 7 districten ontvangen jaarlijks een bijdrage ter dekking van de bestuurskosten en 

verplichte activiteiten. Deze bijdrage is in 2019 besproken tijdens een tweetal overleggen 

met voorzitters en penningmeester van de districten en vastgesteld. Voor 2023 zullen 

dezelfde bedragen worden gehanteerd en gereserveerd. 

 

Evenementen 

 

EK-21 Neutraal begroot 

In 2023 organiseert de JBN het EK-21, deze is kostendekkend begroot. Het totaalbedrag 

van € 1.050.000 opgenomen in deze begroting. Er is een bestemmingsreserve van 

€50.000 gevormd om eventuele risico’s op te vangen. 

 

Nationale kampioenschappen - meer kostendekkend € 10.000 en sponsorinkomsten voor 

€ 25.000 

Er is een taakstellende rendementsverbetering opdracht afgegeven van € 10.000. 

Daarnaast zal er voor € 25.000 aan sponsorinkomsten gerealiseerd worden. 
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Topsport 

 

Inkomsten TeamNL € 100.000  

Er is in 2022 voor 10 jaar een overeenkomst aangegaan met de Nederlandsche Loterij. 

De bijdrage is jaarlijks € 100.000. Deze inkomsten zijn voor 77,5% aan topsport en 

22,5% aan Marketing en communicatie toegerekend. Er zijn verregaande gesprekken 

met een andere partij die vanaf het 3e kwartaal 2023 inkomsten zouden kunnen 

genereren.  

 

Sponsorinkomsten topsport € 35.000 

Volgens het jaarplan en sponsorhuis zal er voor topsport € 35.000 aan sponsorinkomsten 

gerealiseerd worden.  

 

Diverse verschuivingen 

Binnen de topsportbegroting worden een aantal budgetposten anders gepresenteerd om 

zo nog beter aan te sluiten bij de werkelijkheid en de subsidie-afrekenformat.  

 

Marketing & Communicatie 

 

Sponsoren - opbrengsten € 95.000 (binnen de verschillende pijlers) –  

Barterdeals € 7.000 

 

Het salesconcept wordt in 2023 verder uitgewerkt. Nieuwe partners en sponsoren worden 

via dit concept benaderd. Daarnaast zullen barterdeals binnen de begroting een 

bezuiniging of kosten kostenreductie opleveren. 

 

Sponsorinkomsten: 

Topsport domeinpartner    € 35.000 (zie ook toelichting) 

Evenementen      € 25.000 

Overige domeinen      € 35.000 

 

Topsport barterdeals  € 13.000 

Overige barterdeals  €  7.000 (sponsoring in natura) 
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Organisatie 

Doorontwikkeling nieuw ledenplatform /  app / communicatie platform (€ 15.000 

investering / € 3.000 afschrijving) 

2023 zal in het teken staan van het koppelen van JBN applicaties en doorontwikkeling 

van het nieuwe ledenplatform JBNclub. 

 

Bezuinigingen als gevolg van het nieuwe ledenpakket ca. € 25.000 

Door het digitaal verzenden van de ledenpas / nota’s betalingsherinneringen zal er met 

name binnen de posten portikosten leden – drukwerk – handling verzendhuis een 

kostenreductie plaatsvinden. Deze zijn binnen de begroting doorgerekend. 

Daarnaast zal in de toekomst (wellicht) door verbeterde processen binnen de formatie 

ruimte ontstaan voor andere werkzaamheden. 

 

Nieuwe verdienmodellen kosten € 40.000 / inkomsten € 40.000  

Conform het jaarplan zal de JBN vol inzetten op nieuwe verdienmodellen hiervoor is in 

2022 een kostenbudget voor de inzet van een expert van € 40.000 begroot, de 

inkomsten zijn begroot € 40.000. Deze inkomsten zullen jaarlijks stijgen waardoor het 

verdienmodel vanaf 2024 positief is. 

 

 

Korting / voordeel loyale clubs 

Campagne budget clubs € 30.000 (inkomsten en kosten) 

De administratiekosten clubs zijn in 2023 € 455,00. Keurmerk clubs ontvangen de 

volledige administratiekosten retour. Bonusclubs kunnen € 355,00 administratiekosten 

terugvragen. De pilotclubs collectief betalen (100% leden aanmelden) kunnen daarnaast 

na controle 5% korting over de gefactureerde ledencontributie retour ontvangen. Het 

campagne budget voor clubs blijft in 2023 voor 30.000 beschikbaar. Keurmerkclub en 

pilotclubs collectief betalen krijgen het JBN club premium gratis ter beschikking. 


