
Jaarrekening 2021-2022
van

Algemene Nederlandse Sjoelbond

Statutaire vestigingsplaats: Groesbeek

Adres: Jonkershof 9

6561 AN Groesbeek

Jaarrekening 2021 - 2022



Balans per 31-05-2022

(na bestemming van het resultaat)

Activa

(in euro’s)

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1) -            150        

Materiële vaste activa (2) 38.496      44.018   

38.496     44.168      

Vlottende activa

Voorraden (3) 2.910        3.438     

Vorderingen (4) 1.180        2.042     

Liquide middelen (5) 95.444      102.929 

99.534     108.409    

Totaal activa 138.030   152.577    

31-5-202131-5-2022
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Balans per 31-05-2022

(na bestemming van het resultaat)

Passiva

(in euro’s)

Eigen vermogen (6)

Overige reserves 134.288    149.219 

134.288   149.219    

Kortlopende schulden (7) 3.743       3.358        

Totaal passiva 138.030   152.577    

31-5-2022 31-5-2021
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Staat van baten en lasten 

(in euro’s)

Baten (8) 30.353     18.036      

Wedstrijd gerelateerde kosten (9) 16.527      2.601     

Inkoopwaarde sjoelmateriaal (10) -            672        

Afschrijvingskosten (11) 5.672        7.325     

Overige lasten (12) 23.085      6.770     

Som der lasten 45.284     17.369      

-14.931    668           

Financiële baten en lasten (13) -           -            

Resultaat -14.931    668           

2020-20212021-2022
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening

Algemeen

De vereniging heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine 

organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 8 augustus 2022.

Doelstellingen van de vereniging

De Algemene Nederlandse Sjoelbond stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de sjoelsport in al 

zijn verschijningsvormen in Nederland en het behartigen van de belangen van leden De Algemene 

Nederlandse Sjoelbond tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a) Het bevorderen en doen houden van wedstrijden en competities.

b) Het doen houden van nationale kampioenschappen en het deelnemen aan internationale.

wedstrijden

c) Voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend

indien en voor zover:

● een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

● vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

● het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 

schulden als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt

verwezen naar de behandeling per balanspost.

De Algemene Nederlandse Sjoelbond heeft geen financiële derivaten.

Immateriële vaste activa

Algemeen

Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:

● het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen 

toekomen aan de entiteit; en

● de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen worden 

rechtstreeks in de staat van baten en lasten verantwoord.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, minus

eventuele investeringssubsidies verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Het afschrijven van de immateriële vaste activa 

geschiedt stelselmatig op basis van de geschatte economische levensduur met een maximum van twintig jaar. 

De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar opnieuw 

beoordeeld. De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur van vijf jaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in eigen gebruik

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of 

vervaardigingsprijs) minus eventuele investeringssubsidies verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
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De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur rekening houdend met de restwaarde:

● Wedstrijdbakken worden afgeschreven over een periode van tien jaar met een restwaarde van € 25,00.

● De overige materiële vaste activa over drie jaar met een restwaarde van nihil.

Er wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op de ingebruikname.

Voorraden

De voorraden goederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. 

De verkrijgingsprijs van de goederen wordt bepaald op grond van de “First-in  First-out”-regel.

Vlottende vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 

oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de 

inkoopwaarde van de goederen baten als tegenprestatie voor de levering van diensten subsidiebaten 

sponsorbijdragen giften en baten uit fondsverwerving en overige baten. De baten worden bepaald met

inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Levering van goederen

Baten uit levering van goederen wordt in de staat van baten en lasten verwerkt als alle belangrijke rechten op 

economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan 

de ontvanger het bedrag van de bate op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de bate 

waarschijnlijk is.

Verlenen van diensten

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden 

geschat en ontvangst van de bate waarschijnlijk is wordt de bate met betrekking tot die dienst verwerkt naar 

rato van de verrichte prestaties.

Bijdragen

Bijdragen worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht waarop de baten betrekking

hebben.

Baten met een bijzondere bestemming

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. 

Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed worden de nog niet bestede gelden verwerkt in 

de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).

Rente

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
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Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten voor een bijzondere bestemming

Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten en 

anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) verwerkt.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende schuld.
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Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa (1)

 (in euro’s) Software Totaal

Stand per 31-05-21:

Aanschaffingswaarde 3.250       3.250        

Cumulatieve afschrijvingen 3.100       3.100        

Boekwaarde per 31-05-21: 150          150           

Investeringen -          -            

Desinvesteringen -          -            

Afschrijvingen 150          150           

Boekwaarde per 31-05-22: -          -            

Aanschaffingswaarde 3.250       3.250        

Cumulatieve afschrijvingen 3.250       3.250        

Boekwaarde per 31-05-22: -          -            

Materiële vaste activa (2)

 (in euro’s) Wedstrijd- Kantoor- Sjoel-

bakken inventaris inventaris Totaal

Stand per 31-05-21:

Aanschaffingswaarde 49.021     11.011      17.184     77.211   

Cumulatieve afschrijvingen -20.465   -9.288       -3.437      -33.190  

Boekwaarde per 31-05-21: 28.556     1.723        13.747     44.026   

Investeringen -          -            -           -         

Desinvesteringen -          -            -           -         

Afschrijving desinvesteringen -          -            -           -         

Afschrijvingen 2.757       1.619        1.146       5.522     

Boekwaarde per 31-05-22: 25.799     103           12.602     38.504   

Aanschaffingswaarde 49.021     11.011      17.184     77.216   

Cumulatieve afschrijvingen -23.222   -10.907     -4.582      -38.711  

Boekwaarde per 31-05-22: 25.799     103           12.602     38.504   
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Voorraden (3)

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Wedstrijdbakken 748           748          

Sjoelschijven 762           762          

Sportprijzen 1.400        1.928       

2.910        3.438       

Af: voorziening wegens incourantheid -            -           

2.910        3.438       

Voor belangrijke inkoopverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de niet in de balans opgenomen 

regelingen.

Vlottende vorderingen (4)

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Debiteuren 1.180        -           

Overige vorderingen -0              2.042       

1.180        2.042       

Debiteuren

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Debiteuren verenigingen 1.085        -           

Overige debiteuren 95             -           

1.180        -           

Af: voorziening wegens incourantheid -            -           

1.180        -           

Het verloop van de post voorziening oninbaarheid is als volgt:

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Boekwaarde begin periode -            -           

Dotaties -            -           

Onttrekkingen -            -           

Vrijval -            -           

Boekwaarde einde periode -            -           
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Overige vorderingen

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Nog te ontvangen rente -            -           

Vooruitbetaalde bedragen / overige vorderingen -0              2.042       

Totaal -0              2.042       

De vooruitbetaalde bedragen / overige vorderingen hadden vorig jaar betrekking op de huur van een opslaglocatie

welke voor een bedrag van € 2.042 vooruit was betaald. De daling van de overige vorderingen komt doordat 

deze post per 31 mei 2022 niet vooruitbetaald is. 

Liquide middelen (5)

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Kas 166           965          

Bank 95.278      101.964   

95.444      102.929   

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vereniging.

Eigen vermogen (6)

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Stand per begin boekjaar 149.219    148.551   

Uit resultaatbestemmingsvoorstel -14.931     668          

Stand per einde boekjaar 134.288    149.219   

Kortlopende schulden (7)

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Crediteuren / leveranciers -            50            

Overige schulden 3.743        3.308       

Totaal 3.743        3.358       

Overige schulden

(in euro’s) 31-5-2022 31-5-2021

Bijdrage NOC*NSF 2.248        1.500       

Nog te ontvangen facturen 1.203        600          

Vooruitontvangen inschrijfgelden bekerwedstrijden -            1.208       

Totaal 3.451        3.308       
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Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

De Algemene Nederlandse sjoelbond heeft een contract afgesloten met de Veluwehal te Barneveld voor de 

zaalhuur van de NK's die de vereniging organiseert. Het contract heeft een looptijd tot en met het seizoen

2022 - 2023. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen ongeveer € 2.800. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten (8)

Contributie

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Contributie uit hoofde van verenigingen -            -           

Contributie uit hoofde van wedstrijdlicenties -            -           

Contributie uit hoofde van algemene licenties -            3              

Contributie uit hoofde van individueel lidmaatschap -            -           

Totaal -            3              

Verkoop sjoelmateriaal

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Wedstrijdbakken -            672          

Sjoelschijven -            -           

Totaal -            672          

Wedstrijdbaten

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Nationaal 3.871        8              

Afdelingen 284           -           

Beker 2.996        -           

WK Sjoelen -            -           

Overige baten ANS / afdelingen -            -           

Totaal 7.151        8              

Bijdragen

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Bijdrage Bestedingsplan 2017+ (NOC*NSF) 23.202      16.955     

Overige bijdragen -            -           

Totaal 23.202      16.955     
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Aangezien het NOC*NSF de bedragen per kalenderjaar toekent en de ANS een gebroken boekjaar heeft is

hieronder een specificatie opgenomen tussen de opgenomen baten in de jaarrekening en de toegekende

bijdragen per kalenderjaar van het NOC*NSF

Financiering 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 Toekenning

Basisfinanciering 17.782     12.702      -           -         30.484      

Basisfinanciering -          10.500      7.500       -         18.000      

Basisfinanciering -          -            9.455       6.753     16.208      

Totaal verantwoord per boekjaar 17.782     23.202      16.955     6.753     

Overige baten

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Advertenties -            -           

Overige baten 0               400          

Totaal 0               400          

Wedstrijd gerelateerde kosten (9)

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Nationaal 12.833      2.450       

Interland 589           -           

WK Sjoelen -            -           

Afdelingen 1.011        151          

Beker 2.094        -           

Totaal 16.527      2.601       

Inkoopwaarde verkoop sjoelmateriaal (10)

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Wedstrijdbakken -            672          

Sjoelschijven -            -           

Voorraadverschillen -            -           

Totaal -            672          

2020

2021

Kalenderjaar

2022
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Afschrijvingen (11)

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Wedstrijdbakken 2.757        2.777       

Kantoorinventaris 1.619        2.753       

Sjoelinventaris 1.146        1.146       

Software 150           650          

Totaal 5.672        7.325       

Overige lasten (12)

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Kosten commissies 2.175        1.925       

Kosten bondsbureau 1.500        1.500       

Kantoorkosten 30             18            

Website 876           971          

IT-kosten 761           853          

Vergaderingen -            -           

Afdelingskosten -            -           

Promotiekosten 17.019      -           

Bankkosten 173           130          

Overige kosten 552           1.373       

Totaal 23.085      6.770       

Financiële baten en lasten (13)

(in euro’s) 2021-2022 2020-2021

Rentebaten -            -           

Overige rentelasten en soortgelijke kosten -            -           

Totaal -            -           
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