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Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 0 0

0 0

Vlottende activa
Vorderingen 9.186 20.204
Liquide middelen 184.405 214.997

193.591 235.201

Totaal Activa 193.591 235.201

PASSIVA

Eigen vermogen 132.238 130.976

Kortlopende schulden 61.354 104.225

Totaal Passiva 193.592 235.201

31-12-2021 31-12-2020
€ €
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Staat van baten en lasten over 2021

2021 2021 2020
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Baten
Subsidies 134.294 16.208 16.208
Contributies en licenties 43.905 59.817 48.993
Wedstrijden en evenementen 169.526 218.500 14.024
Opleidingen 11.615 9.150 6.282
Overige baten 7.987 500 10.617
Totaal baten 367.327 304.175 96.124

Lasten
Personeelskosten 1.500 1.500 1.750
Afschrijvingen 0 0 0
Bureaukosten 23.931 27.600 25.206
Kosten evenementen 306.842 230.575 30.299
Kosten wedstrijdondersteuning 15.066 20.150 4.579
Opleidingskosten 5.421 9.510 115
Overige kosten 13.306 7.375 8.059
Totaal lasten 366.065 296.710 70.008

Resultaat 1.262 7.465 26.116

Resultaatbestemming
Algemene reserve 1.262 7.465 26.116
Bestemmingsreserve VDN 0 0 0

1.262 7.465 26.116
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Financiële kengetallen

2021 2020

Rentabiliteit (resultaat / (totale baten)) 0,34% 27,17%

Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 3,16 2,26

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal passiva) 68,31% 55,69%

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de vereniging in het boekjaar heeft behaald. Als gevolg 
van het positieve resultaat is de rentabiliteit in 2021 positief.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer, er is dus 
sprake van een momentopname. Het NOC*NSF stelt als minimale norm een liquiditeitsratio van 
1,00. De NADB voldoet aan deze norm.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer, er is dus 
sprake van een momentopname. Het NOC*NSF stelt als minimale eis een solvabiliteit van 20,00 %. 
De NADB voldoet aan deze eis.
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Kasstroomoverzicht 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 1.262 26.116
1.262 26.116

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 0 0

0 0
Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen 11.018 -10.842

Schulden -42.871 82.169

-31.853 71.326

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -30.591 97.442

Ontvangen interest 0 0
Betaalde interest 0 0

0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten -30.591     97.443       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -30.591     97.443       

Verloop geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 214.997 117.554
Mutaties in boekjaar -30.592 97.443
Stand per eind boekjaar 184.406 214.997 

2021 2020
€ €
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Grondslagen

1. Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De Nederlandse Algemene Danssport Bond is feitelijk en statutair gevestigd op Koninginnegracht 8, 
2514 AA te 's Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40532050.

Activiteiten
Het doel van de vereniging Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) bestaat hoofdzakelijk 
uit het bevorderen van het beoefenen van de danssport en het organiseren van danswedstrijden in 
nationaal en internationaal verband onder anderen in het kader van een door de International 
Olympic Comittee erkende organisatie.

2. Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ zoals 
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Ten behoeve van de subsidieregeling NOC*NSF heeft het NOC*NSF boekingsrichtlijnen 
uitgevaardigd. Deze zijn opgenomen in het Richtlijnenboek. Dit document is opgenomen op de 
internetsite van het NOC*NSF (Verdelenmiddelen).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve resultaten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel‑ en 
schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
De cijfers van 2020 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met dit boekjaar
mogelijk te maken.

Continuïteit
Het eigen vermogen van de NADB bedraagt per 31 december 2021 € 122.238 positief.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor de NADB betekende 
dit dat haar activiteiten op diverse momenten gedurende 2020 en 2021 stil hebben gelegen. Ondanks 
alle belemmeringen is het voor de NADB in 2020 en 2021 mogelijk geweest Nederlandse 
Kampioenschappen te organiseren en, na de zomer van 2021, een tweetal internationale wedstrijden. 
2021 heeft daarmee in het teken gestaan van het wederom opstarten van het (inter)nationale 
danscircuit. Het bestuur heeft de dansers zoveel mogelijk geinformeerd over de lopende ontwikkelingen. 
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Stelselwijzigingen

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Koers VO zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen incl. de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

3. Grondslagen balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. De ondergrens van activering bedraagt 
€ 1.000,-.

Financiële vaste activa
Overige effecten
Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per 
balansdatum.
De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode
of lagere opbrengstwaarde.

Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.  
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter
dan twaalf maanden worden opgenomen onder de vorderingen. 

2021 vertoont een klein negatief resultaat. De in eerdere jaren opgebouwde financiele buffer is 
voldoende om dit negatieve resultaat te kunnen opvangen en in de komende jaren verder te investeren 
in het verder promoten van de danssport. De NADB verwacht als gevolg van de corona-crisis daarom 
geen financiële discontinuïteit. De jaarrekening 2021 is om deze reden terecht opgemaakt uitgaande 
van de continuïteitsveronderstelling.

In 2021 heeft zich een stelselwijzing voorgedaan. In de statuten van de NADB is opgenomen dat een 
van haar taken onder andere het organiseren van Nederlandse Kampioenschappen is. In voorgaande 
jaren werden de kosten voor het organiseren van deze evenementen in mindering gebracht op de baten 
ten behoeve van het bepalen van de brutobaten. Met ingang van 2021 worden de kosten voor 
evenementen verantwoord onder de lasten.De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
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Vorderingen

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers op de datum van afrekening.

Eigen vermogen
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld
in de toelichting op de balans. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de 
continuiteit van de vereniging. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten 
welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserve VDN

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn
te plaatsen.

In 2018 heeft de NADB het opheffingssaldo van de Vereniging van Dansers in Nederland (VDN) 
ontvangen. Voor deze ontvangst heeft het bestuur van de NADB met het bestuur van de VDN 
afgesproken dat het geld besteed moet worden aan het tot stand brengen van vergaande samenwerking 
tussen dansvormen, waarbij democratisering – een stem geven aan dansers – voorop staat. 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. Het bestuur van de NADB stelt deze voorziening jaarlijks 
vast.

De debiteurenpositie heeft voor het overgrote deel betrekking op bijdragen van juryleden en trainers. De 
statuten van de NADB beschrijft de incassoprocedure. De NADB brengt vorderingen die moeizaam 
geïnd kunnen worden, onder bij de incassodiensten van DAS Incasso. Daarbij gebruikt de NADB het 
contract dat NOC*NSF heeft ontwikkeld ten behoeve van kleine sportbonden.

Een bijzondere debiteurenpositie wordt ingenomen door de groep "Debiteuren Bestuur". Hier zijn de 
vorderingen opgenomen op de voormalige penningmeester en vorderingen die daarmee verbonden zijn. 
De vorderingen hebben betrekking op ten onrechte van de bankrekening opgenomen bedragen. De 
penningmeester is door de rechtbank en het hof veroordeeld tot terugbetaling van deze opgenomen 
gelden. Gezien het karakter van de vordering wordt deze vordering 100% voorzien.

Het saldo van de bankrekeningen vallen tot € 100.000 per bank onder het depositogarantiestelsel, 
uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. De termijn van terugbetaling, indien de bank niet aan haar 
verplichtingen kan voldoen, is 20 werkdagen. Het saldo wordt dan terugbetaald in Euro’s. De NADB 
waakt ervoor dat het saldo per bank onder het saldo van het depositogarantiestelsel blijft.
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4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 
waarop ze betrekking hebben. 

Personeelskosten

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging 
plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en ‑verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 
de afschrijvingen.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
* Inventaris en apparatuur: 3 jaar (33,33%)
* Overige Materiele Vaste Activa: afhnakelijk van te verwachten levensduuractief

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het
nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de
operationele activiteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

De NADB heeft geen personeel in dienst. De personeelskosten bestaan uit vrijwilligersvergoedingen van 
het Wedstrijdsecretariaat. Vrijwilligersvergoedingen als gevolg van activiteiten bij evenementen worden 
verantwoord onder de kosten evenementen.
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ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Invent. en 
apparatuur Ov. MVA Totaal

€ € €
Afschijvingspercentage 33% -

Stand 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde -                  -                  -                  
Cumulatieve afschrijvingen -                  -                  
Boekwaarden 1 januari 2021 -                  -                  -                  

Investeringen -                  -                  -                  
Desinvesteringen -                  -                  -                  
Afschrijvingen -                  -                  -                  
Afschrijvingen desinvesteringen -                  -                  -                  
Saldo mutaties -                  -                  -                  

Stand 31 december 2021
Aanschaffingswaarde -                  -                  -                  
Cumulatieve afschrijvingen -                  -                  -                  
Boekwaarden 31 december 2021 -                  -                  -                  

Saldo Saldo
31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa € €
Vorderingen
Debiteuren algemeen 2.900 8.125
Debiteuren overig -                  10.000
Overige vorderingen 2.800 -                  
Overlopende activa overig 3.486 2.079

9.186 20.204

Debiteuren algemeen
Lidmaatschapsfacturen 2021 25               8.125          
Jurylicenties + cursusgelden 2021 2.875          -                  
Debiteur agv WSNP 478             478
Standhouder Holland Masters 700             -                  

4.078 8.603

Voorziene debiteuren algemeen
Debiteur agv WSNP -478 -478
Standhouder Holland Masters -700 0

-1.178 -478

Totaal debiteuren algemeen 2.900 8.125

Toelichting op de balans per 31-12-2021
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Debiteuren overig
Voormalig bestuurslid NADB 146.311 156.311

146.311 156.311

Voorziene debiteuren overig
Voormalig bestuurslid NADB 146.311 146.311

146.311 146.311

Totaal debiteuren overig 0 10.000

Overige vorderingen
Tickets Holland Masters via CM.com 2.800 0
Totaal overige vorderingen 2.800 0

Overlopende activa overig
WDSF lidmaatschap 2021 resp. 2022 1.180 1.110
Assurantie ABM Amro 2021 resp. 2022 978 948
Domeinnaam Rotterdam Open -                  22
Bestuurdersverzekering 2022 278 -                  
Juridische Helpdesk 2022 290 -                  
Boekhoudmodule 2022 363 -                  
Overige vooruitbetaalde lasten 397 -                  
Totaal Overlopende activa overig 3.486 2.079

Liquide middelen
Kasmiddelen -                  -                  
Tegoeden op Bankrekeningen 184.405      214.997      

184.405 214.997

Rabobank 47.526 131.428
ABN Amro Bank 38.203 83.569
ING Bank 98.676 -                  
Totaal tegoeden op bankrekeningen 184.405 214.997
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PASSIVA

Eigen vermogen

Stand per     
1-1-2021

Resultaat
Overige 
mutaties

Stand per  
31-12-2021

€ € € €

Algemene reserve 129.739 1.262 -                  131.001
Bestemmingsreserves 1.237          -                  -                  1.237

130.976 1.262 -                  132.238

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve VDN 1.237 0 1.237

1.237 0 0 1.237

Saldo Saldo
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Kortlopende schulden
Crediteuren 9.008 1.110
Vooruitontvangen subsidies 0 76.250
Nog te betalen bedragen 52.346 12.525
Overige overlopende passiva 0 14.340

61.354 104.225

Crediteuren
Afrekening Bilderberg Parkhotel Rotterdam 4.395
Licentie WDSF 2022 1.180
De Groot Douma Vosmeijer Advocaten 2.218
Overig 1.215 1.110
Totaal crediteuren 9.008 1.110

Vooruitontvangen subsidies
Subsidie Ministerie VWS WK Latin 0 76.250
Totaal vooruitontvangen subsidies 0 76.250

Nog te betalen
Accountantskosten 2.500 2.315
Ten onrechte ontvangen TASO 10.000
Afrekening subsidie VWS Rotterdam Open 32.507
Afrekening subsidie VWS Holland Masters 20.227
Ticketrefunds Holland Masters 2021 1.818
Nog te betalen topsportondersteuning 2021 2.192
Nog te betalen diversen Holland Masters 2.727
Overig 375 210
Totaal nog te betalen 62.346 12.525

Overige overlopende passiva
Vooruit ontvangen bijdrage leden 0 14.340
Vooruit ontvangen bijdrage dansers 0 0

-                  14.340
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten

2021 2021 2020
Baten Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
Subsidies
Subsidie NOC*NSF 18.000 16.208 16.208
Subsidie Holland Masters 46.776
Subsidie Rotterdam Open 40.321
Subsidie Breaking 23.422
Subsidie EK/WK Breaking 5.775

134.294 16.208 16.208

Contributies en licenties
Bondscontributie NADB 22.400        33.917        15.485        
Basis- + wedstrijdlicentie 11.110        16.900        33.333        
Trainers- + jurylicentie 8.375          9.000          
Buitengewone leden + vrienden van NADB 2.020          175             

43.905 59.817        48.993        

Wedstrijden en evenementen
Deelnemersbijdrage organisatoren 1.250 2.000 2.371
Ticketverkopen 109.473 216.500 11.653
Standhouders + boarding 9.975
Bijdrage hotelkosten 48.828

169.526 218.500 14.024

Opleidingen en sportcongressen
Trainingskamp en sportcongres 840 3.995
Chacha-event 0 1.237
Danssportopleiding 10.775 9.150 1.050

11.615 9.150 6.282

Overige baten
Vrijval voorziening debiteuren 0 10.000
Bijdrage kosten onderzoek Olympic Rush 7.500 0
Sponsorclicks 0 54
Bijdrage vriendenloterij 487 500 563

7.987 500 10.617

Totaal baten 367.327 304.175 96.124
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Lasten

Personeelskosten 1.500 1.500 1.750
1.500 1.500 1.750

Bureaukosten
Communicatiekosten 726 1.100 1.014
Kantoorkosten 199 759
Drukwerk 3.696 4.700 322
ICT kosten 6.707 8.300 8.172
Assurantiekosten 2.779 4.000 1.257
Bestuursattenties 1.403 1.500 1.413
Kosten ondersteuning 8.422 8.000 12.269

23.931 27.600 25.206

Kosten evenementen
Verblijfskosten 80.359 230.575 0
Reis- en verblijfkosten 32.149 8.586
Food & Beverage 32.566 4.223
Facility 45.980 7.631
Organisatie en fee 1.435 497
Kosten accommodatie 2.135 2.000
Diensten van derden 59.377 4.633
Jurykosten 27.975 2.700
Licentiekosten WDSF 18.365 29
Kosten betaalverkeer wedstrijden 6.500 0

306.842 230.575 30.299

Kosten wedstrijdondersteuning
Topsportondersteuning 7.450 11.000 3.628
Kosten internationale uitzending 7.466 9.150 801
Prijzengeld Professional Division 150 150

15.066 20.150 4.579

Opleidingskosten
Opleidingskosten 5.421 9.510 115

5.421 9.510 115

Overige kosten
Contributies 2.364 2.875 2.457
Accountantskosten 2.000 2.500 2.315
Juridische kosten 6.921 1.399
Overige kosten 5 4
Bankkosten 2.016 2.000 1.884

13.306 7.375 0 8.059

Totaal lasten 366.065 296.710 70.008
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Uitsplitsing resultatenrekening 2021 naar activiteit

Totaal
Holland 
Masters

Rotterdam 
Open Breaking NK

Danssp. 
opleid.

Topsport-
onderst.

Sportcon-
gress

Algemeen/
overig

Baten
Subsidies 134.294 46.776 40.321 29.197 18.000
Contributies en licenties 43.905 43.905
Wedstrijden en evenementen 169.526 85.901 63.096 20.530 0
Opleidingen en sportcongressen 11.615 10.775 840 0
Overige baten 7.987 7.500 487
Totaal baten 367.327 132.677 103.417 36.697 20.530 10.775 0 840 63.232

Lasten
Personeelskosten 1.500 1.500
Afschrijvingen 0 0
Bureaukosten 23.931 2.017 3.441 314 18.159
Kosten evenementen 306.842 135.170 104.821 31.147 27.236 2.453 3.429 2.584
Kosten wedstrijdondersteuning 15.066 3.840 11.076 150
Opleidingskosten 5.421 5.118 302
Overige kosten 13.306 13.306
Totaal lasten 366.065 137.188 108.262 34.987 27.550 5.118 13.529 3.429 39.430

Resultaat 1.262 -4.511 -4.845 1.710 -7.021 5.657 -13.529 -2.589 23.802

Onder breaking vallen de volgende activiteiten:
- het side event als onderdeel van de Rotterdam Open
- de kosten voor het vlaggenschip-onderzoek en bijbehorende bijdrage van het NOC*NSF
- de kosten voor de uitzendingen naar het EK en WK inclusief bijdrage NOC*NSF


