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Begroting 2023 

 

 
begroting 

2023 
begroting 

2022 JR 2021 

Baten       

Leden 6.803 6.700 6.108 

Subsidie sportagenda 3.084 2.912 3.309 

Sponsoring 4.511 3.990 3.769 

Evenementen 0 0 2.944 

Overige inkomsten 280 178 163 

Foundation 500 500 346 

NOW en ov subsidie 0 0 960 

Totaal baten 15.178 14.280 17.599 

        

Lasten       

Personeel 5.136 4.971 4.679 

Huisvesting  471 447 381 

Afschrijvingen 120 95 30 

Organisatiekosten 743 730 660 

Sponsorkosten 1.033 1.056 813 

Communicatie 793 680 540 

Tophockey 4.295 4.295 4.186 

Prijzengeld +Portretrecht 666 398 421 

Sportparticipatie 1.373 1.333 1.733 

Wagener 248 215 220 

Evenementen 0 0 2.944 

Kosten foundation 500 500 346 

Totaal lasten 15.378 14.720 16.953 

        

Sub saldo -200 -440 646 

Mutaties reserves 200 440 -646 

Saldo 0 0 0 

 
Bij de presentatie van deze begroting zijn de cijfers van de laatste vastgestelde jaarrekening opgenomen. 

 
 
Toelichting begroting 2023 

 
 
Leden  
Met ingang van de introductie van het nieuwe bindingsmodel van de KNHB vanaf het seizoen 2021-
2022 hebben we de manier van tellen en de manier van registreren gewijzigd: 
* Met ingang van seizoen 2021-2022 zijn we de ledenaantallen over een heel seizoen en  
   kalenderjaar gaan meten in plaats van de stand van zaken op het peilmoment 31 oktober;  
* Met ingang van seizoen 2021-2022 is de database van de KNHB, HockeyWeerelt, leidend  

   geworden voor de registratie en telling.  
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Door de beide maatregelen ontstaat er een vollediger en objectiever beeld. Maar vanzelfsprekend 

geldt ook dat er in de eerste jaren sprake is van lastiger vergelijken met eerdere jaren doordat a) 
de wijze van tellen is veranderd en b) de wijze van registratie ingeslepen moet worden. Bij dit 
tweede geldt bijvoorbeeld dat de verenigingen nu de verantwoordelijkheid hebben om de eigen 
verenigingsledenadministratie up to date te hebben aangezien die de invoer vormen voor 

HockeyWeerelt. 
 
Per peildatum 1 oktober 2022 is het aantal individuen waarvoor we contributie-inkomsten 
ontvangen licht gestegen van 255.000, einde seizoen 2021-2022, naar 265.000. 
Ook het aantal competitie spelende leden is licht gestegen van 232.000 (seizoen 2021-2022) naar 
235.000. 
Wat hierbij opgemerkt kan worden: 

- het aantal jeugdleden neemt af en het aantal seniorenleden neemt toe 
- het aantal spelers/speelsters per team wordt bij de senioren groter 
- het lijkt dat het nieuwe bindingsmodel het aantrekkelijker maakt om bijvoorbeeld trimhockeyers, 
  trainingsleden, 4-6 jarigen en andere groepen die geen competitie spelen wel op te geven aan de  
  KNHB vanwege lagere tarieven in combinatie met het verzekerd kunnen spelen. 
Voor de komende jaren is het van belang om vol aan de slag te gaan met zowel het aantal 

competitie spelende leden te behouden als om meer flexibele hockeyers aan trekken. 

 
Subsidie Sportagenda NOC * NSF 
De KNHB wordt voor basisinfrastructuur voor topsport en de georganiseerde breedtesport mede 
gefinancierd uit de afdrachten aan de totale sport vanuit kansspelopbrengsten.  Dit betreffen 
afdrachten vanuit de Nederlandse Loterij Organisatie (NLO). De gelden die de KNHB uit deze 
subsidie ontvangt zijn doelsubsidies. 

 
Voor Algemeen Functioneren kreeg de KNHB in 2020 nog 729. Voor 2022 is dit gestegen naar 912 
door het aanpassen van het verdeelmechanisme. Een deel wordt ontvangen op het oude 
(ledenaantal) format en een ander deel vanuit de omzet die de bond zelf genereerd. De KNHB 
genereert zelf veel omzet o.a. uit sponsoring en evenementen. Hierdoor ontvangt de KNHB voor 
2022 een hogere bijdrage. Door het toevoegen van een rubriek aan het verdeelmechanisme voor 
Algemeen Functioneren verwacht de KNHB over 2023 het bedrag van 1.078 te ontvangen.  

 
De subsidie voor Tophockey is in 2020 voor de jaren 2021 tot en met 2024 kenbaar gemaakt en 
deze bedraagt 1 mio voor zowel de dames- als de herenselectie. Deze bedragen kennen een 
geringe indexatie. Deze bedragen betreffen volledig aan Tophockey gealloceerde bedragen.  

 
In 2021 kreeg de KNHB nog een bedrag vanuit de subsidie voor positieve sportcultuur (eerder 

Veilig Sport Klimaat VSK) en Vaardige Generatie, breed motorische ontwikkeling (BMO). Deze 
subsidies liepen eind 2021 af. 
 
Sponsoring 
Ten tijde van de begroting 2022 was een contract is in de eindfase van de onderhandeling. Voor dit 
contract is het partnerbedrag opgenomen zonder rekening te houden met eventuele aanvullingen. 
Hiernaast liepen nog onderhandelingen in een prillere fase. Uit voorzichtigheidsoverwegingen is 

voor de begroting 2022 geen rekening gehouden met deze partnerbijdrage. 
Gedurende het jaar 2022 zijn echter beide sponsorcontracten, die ten tijde van de begroting in een 
verder gevorderd als in een prillere fase waren getekend.  
In de begroting 2023 zijn de inkomsten van alle getekende sponsorcontracten opgenomen.  
 
   
Een deel van de sponsorinkomsten wordt als activatiegeld verkregen. Dit zijn gelden die volledig 

gealloceerd zijn aan de overeengekomen activiteit. Hiervoor zijn bij de post sponsorkosten de 

uitgaven weergegeven. Dit betreffen o.a. gelden om activiteiten te organiseren zoals zomer- en 
Studentenhockey. Maar ook de partnerbijdragen voor portretrecht en hockey.nl.  
 
Evenementen 
In 2023 gaan FIH Pro League wedstrijden georganiseerd worden. Evenals in voorgaande jaren 

worden deze wedstrijden op break-even begroot en als een saldo post aan inkomsten en kosten 
opgenomen voor 0. In de jaarrekening worden de inkomsten en kosten steeds separaat 
weergegeven.  
 
Overige inkomsten 
De overige inkomsten bestaan uit inkomsten voor het Wagener Stadion en betaalde activiteiten. 
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Foundation  
De KNHB Foundation heeft tot doel om de (h)erkenning en impact van de maatschappelijke 
activiteiten van de KNHB te vergroten. De gelden die voor de Foundation worden verkregen en 
specifiek voor de Foundation worden uitgegeven zullen separaat zichtbaar in de begroting en 

jaarrekening van de KNHB worden gepresenteerd. Voor 2023 is hiervoor wederom de contractuele 
toezegging voor 500 opgenomen.  
Dit bedrag is eveneens als kosten opgenomen, daar het gealloceerd geld is. 
 
Mutatie reserves 
Dit bedrag is in de begroting 2023 opgebouwd uit twee onderdelen. 
1 – 100 uit de bestemmingsreserve Strategische visie: 

      Om de kritische succes factor “Kwalitatief goede begeleiding voor iedere hockeyer en hockey  
      activiteit” gaat het expertise centrum opleidingen vernieuwen met behulp van externe inzet  
      en door-ontwikkelen. Eveneens wordt ingezet op werving technisch kader en arbitrage inclusief 
      daarbij horende ondersteuning.  
      De kosten voor deze vernieuwing zijn opgenomen onder Sportparticipatie. 
2 – 100 uit de bestemmingsreserve Automatisering: 

      een deel van de ICT kosten voor de HockeyWeerelt heeft betrekking op nieuwe activiteiten en  

      wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Door capaciteitsproblemen bij leveranciers kon  
      dit niet eerder worden opgepakt.  
      De kosten voor de nieuwe activiteiten zijn opgenomen onder Communicatie. 
 
Personeel bondsbureau 
De KNHB valt onder de CAO Sport. De huidige CAO liep tot en met 2023.  

In deze begroting zijn vacatures opgenomen voor het werven van een nieuwe technisch directeur, 
financial controller en hr-coördinator. 
Voor 2023 is in de begroting rekening gehouden met de CAO -indexatie en zijn in de begroting, bij 
wie dit van toepassing is, rekening gehouden met periodieken.  
 
Sinds 2021 wordt er bij de KNHB hybride gewerkt, zowel vanuit huis als vanuit kantoor. Vanaf  
2022 wordt rekening gehouden met een combinatie van reis- en verblijfkosten en waar dit van 

toepassing is met een thuiswerkvergoeding. Het opleidingsbudget blijft op de cao-norm van 1%. 
 
Huisvesting  
In oktober 2017 heeft de KNHB een pand, DeWeerelt,  betrokken in Utrecht, Papendorp, samen 

met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), de 
Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Daarnaast 

maken ook andere partijen gebruik van hetzelfde pand. Allemaal partijen die een hart hebben voor 
de sport en elkaar verder kunnen en willen helpen. De kosten stijgen door indexatie. 
 
Afschrijvingen 
Dit betreffen: 
- afschrijvingen voor de verbouwing voor het nieuwe kantoorpand en automatisering. 
- Vanaf september 2022 is de nieuwe Championplanner in gebruik genomen, als vervanger van en  

  uitbreiding op SportLink. Voor 2023 bedragen de afschrijvingskosten hiervoor 90.  
 
Organisatiekosten 
Onder de organisatiekosten zijn opgenomen kosten inzake o.a. porti, kopiëren,  
kantoorautomatisering, pakket voor financiële administratie, verzekeringen, contributie FIH EHF 
WOS en NOC*NSF ed, algemene vergaderingen, bestuur, accountant en juridisch advies. 
Juridisch advies kan, om de taakstelling te realiseren, alleen na interne goedkeuring worden 

aangevraagd.  

 
Sponsorkosten 
Hieronder zijn algemene sponsorkosten en activatiegelden vanuit sponsorcontracten opgenomen. 
Ten opzichte van de begroting 2022 doet de KNHB, taakstellend, meer zelf ten behoeve van de 
door de partners betaalde activatiegelden.  

 
Communicatie 
Onder communicatiekosten zijn opgenomen kosten inzake o.a. internet, KNHB.nl en hockey.nl. Ook 
zijn kosten opgenomen voor vernieuwingen op het gebied van automatisering voor koppelingen 
met HockeyWeerelt. 
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Tophockey 
Onder de tophockeykosten zijn opgenomen kosten inzake  de technische staf en de programma 
kosten voor de diverse teams. In 2023 heeft het Heren Nederlands Elftal een WK en hebben zowel 
de Dames als heren een EK. Hiernaast hebben beide teams FIH Pro League wedstrijden – deels 

buiten Europa. Ook de andere teams hebben, na de coronatijd, weer een uitgebreid programma. 
Door de stijgende kosten van vervoer, hotels e.d. moeten er nog nadrukkelijker keuzes gemaakt 
worden in kosten-programma’s. Financiering vanuit meerjarenprogramma’s wordt eveneens nader 
onderzocht. 
 
Prijzengeld en Portretrecht 
Het contract met de spelers waarin o.a. het prijzengeld is geregeld is verlengd tot en met 2024. 

Nieuw in dit contract is het opnemen van start- en prijzengeld voor de FIH Pro League.  
Het begrote bedrag aan prijzengeld betreft de afgesproken 75% van de maximale (goud) kosten 
aan start-prijzengeld voor het WK, EK en FIH Pro League.  
Het bedrag aan portretrecht betreft de KNHB-bijdrage.  
 
Sportparticipatie 

Onder de kosten sportparticipatie zijn opgenomen de kosten voor o.a. competitie en arbitrage, 

inclusief de leden- en competitiepakketten,  diverse hockeydoelgroepen,  opleidingen en 
veldkeuringen. Zoals eerder aangegeven zijn de kosten sportparticipatie uit de jaarrekening 2021 
hoger dan de begroting 2022 en 2023 door het wegvallen van de subsidie positieve sportcultuur en 
BMO vanaf 2022. Voor het expertise centrum zijn hier kosten opgenomen voor vernieuwing van 
opleidingen. 
 

Wagener stadion 
De kosten voor het stadion betreffen afschrijvings- en exploitatiekosten.  
 
 


