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BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3d: 

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE VASTSTELLINGSCYCLUS BESTEDINGSPLAN 2017 

 

Inleiding 

Bij de start van de Sportagenda 2013-2016 heeft het bestuur van NOC*NSF de rol en bevoegdheid 

gekregen als toekennings- en vaststellingsorgaan voor de (verdeling van) gelden uit het 

Bestedingsplan Sportagenda. Deze verantwoording betreft de vaststellingscyclus 2017 en is gericht 

aan de Algemene Vergadering van 20 mei 2019.  

 

Deze notitie bestaat uit de volgende bouwstenen: 

• Formele kaders 

• Beoordelingscyclus 

• Vaststellingen 

• Beroepsprocedures 

 

 

Formele kaders 

De formele kaders waarbinnen het bestuur van NOC*NSF in de rol van vaststellingsorgaan handelt, 

worden bepaald door achtereenvolgens: 

• De Sportagenda 2016 (vastgesteld in de AV van 24 januari 2012) en de Sportagenda 2017+ 

(vastgesteld in de AV van 9 mei 2016) 

• Het Bestedingsplan en de Richtlijnen Bestedingsplan 2017 (vastgesteld in de AV van 9 mei 

2016) 

 

Inzake het Bestedingsplan en Richtlijnen laat de Algemene Vergadering zich adviseren door de 

Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). Tegen besluiten van het toekennings- 

of vaststellingsorgaan kan beroep worden aangetekend bij de Beroepscommissie Bestedingsplan 

(BCB), welke is ingesteld door de Algemene Vergadering.  

 

 

Beoordelingscyclus 

De beoordelingscyclus c.q. de beoordeling van alle in het kader van het Bestedingsplan ingediende 

verantwoordingen, is in opdracht van het bestuur uitgevoerd onder leiding van de directie van 

NOC*NSF. Het merendeel van de beoordelingen is uitgevoerd door de werkorganisatie van NOC*NSF, 

met de volgende uitzonderingen: 

 

• Voor NOC*NSF zijn de algemene verantwoordings-voorwaarden van toepassing, bestaande 

uit het door de Algemene Vergadering vastgestelde en door de accountant gecontroleerde 

Jaarrekening 2017.  

• Bij de verantwoordingsbeoordeling inzake rubriek 3.1 is het Expertpanel Top 10 specifiek 

geraadpleegd.   

 

De beoordelingscyclus heeft plaatsgevonden van 1 juli 2018 (verantwoordingsdeadline) t/m 7 februari 

2019 (besluitvorming in het bestuur NOC*NSF).  

 

 

Vaststellingen 

Het bestuur van NOC*NSF heeft tijdens de vergadering van 7 februari jl. de rapportage Vaststelling 

2017 vastgesteld.  
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De sportbonden en overige begunstigden zijn medio februari 2019 geïnformeerd over de genomen 

besluiten via de Portal Verdelen Middelen en in de vorm van een vaststellingsbrief. In een eerder 

stadium (najaar 2018) zijn bonden al geïnformeerd via een voorlopige vaststelling.  

 

Algemeen 

Alle sportbonden (die in 2017 aangesloten waren) hebben in 2017 een toekenning ontvangen uit het 

Bestedingsplan 2017. Daarmee hebben alle bonden ook een verantwoording over dit jaar in moeten 

dienen. 

 

Alle ingediende verantwoordingen zijn gecontroleerd op volledigheid (documentatie), inhoudelijke 

rapportage (maatwerkrubrieken) en is de jaarrekening gecontroleerd op: 

• Juistheid/volledigheid accountantsverklaring 

• Specificatie van de toegekende Bestedingsplan-gelden 

 

Rubriek 1: Algemeen 

 
Rubriek Vaststellingen  Reallocatie Restitutie (naar 

Bestemmingsreserve) 

1.1 sportbonden – algemeen functioneren € 19.074.911  - € 8.840 

1.2 NOC*NSF basisfinanciering € 7.029.822   

 

De vaststellingen per bond zijn opgenomen in de bijlage. 

 

 

Rubriek 2: Sportbrede activiteiten 

 
Rubriek Vaststellingen  Reallocatie Restitutie (naar 

Bestemmingsreserve) 

2.1 Antidoping beleid € 1.316.750   

2.2 Integriteitsbeleid en tuchtrechtspraak € 279.022   

2.3 Classificatie instituut € 43.700   

2.4 Kennis en coord.punt evenementen € 90.000   

 

 

Rubriek 3: Topsport 

 
Rubriek Vaststellingen  Reallocatie Restitutie (naar 

Bestemmingsreserve) 

3.1 Maatwerkbudget topsport € 26.989.100 € 592.073  

 

Daarnaast is een bedrag van €84.915 teruggevorderd. 

 

De vaststellingen per bond zijn opgenomen in de bijlage. 

 

 

Rubriek 4: Sportparticipatie 

 
Rubriek Vaststellingen  Reallocatie Restitutie (naar 

Bestemmingsreserve) 

4.1 Kaderopleidingen € 577.462  -€ 407 

4.2 Veilig sportklimaat € 4.434.554 € 140.000 € 34.400 

4.3 Regionale sportnetwerken € 157.682 € 11.000  

 

De vaststellingen per bond (van toepassing voor 4.1 en 4.2) zijn opgenomen in de bijlage. 
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Rubriek 5: Brancheversterking 

 
Rubriek Vaststellingen  Reallocatie Restitutie (naar 

Bestemmingsreserve) 

5.1 Maatwerkbudget brancheversterking 

Sportbonden: 

NOC*NSF 

 

€ 370.000 

€ 264.087 

 

€ 266.427 

€ 224.136 

 
 

€ 22.663 

5.2 Sport & Zaken € 42.171   

5.3 Onderzoek € 400.000   

 

De vaststellingen per bond (van toepassing voor 5.1 – deel sportbonden) zijn opgenomen in de 

bijlage. 

 

Re-allocaties 2017 

Het betreft hier toestemmingen voor reallocaties over 2016 naar 2017, waarover al in een eerder 

stadium is besloten. In 2017 is gemonitord of de reallocaties door de bond administratief zijn 

afgewikkeld. In die gevallen waarbij niet tot afwikkeling is gekomen, volgt een restitutie. 

 

Overzicht 

• Vaststelling: € 20.086 

 

Beroepsprocedures 

Ten aanzien van de vaststellingen 2017 is er één beroep is gediend door een RTO. Dit beroep kon 

echter niet in behandeling worden genomen, omdat RTO’s volgens het Reglement Beroepscommissie 

Bestedingsplan Sportagenda geen beroep kunnen maken.  Zij zijn namelijk geen Rechthebbende zoals 

gedefinieerd in het reglement. 

 

Er zijn geen andere beroepen ingediend. 

 

Bijlage: Vaststellingen per bond 2017 

Bijgevoegd overzicht bevat vaststellingen (incl. reallocaties) o.b.v. van besluiten d.d. 7 februari 2019. Aan 

de onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Formele vaststellingen in de 

vaststellingssbrieven en (additionele) gegevens in de Portal Verdelen Middelen zijn leidend.  
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