8.2 Begroting 2016
Op dit moment worden we geconfronteerd met financiële onzekerheden, waaronder ook
onzekerheden met een mogelijk positief karakter. Deze onzekerheden worden voor het
belangrijkste deel veroorzaakt, doordat er van NOC*NSF nog geen concrete bevestigingen
ontvangen zijn omtrent de financiering van:
 kansrijke olympische trajecten alsmede
 de mogelijke terugkeer naar het Focusprogramma (gericht op jeugd).
Tijdens de jaarvergadering van 29 november jl. is al medegedeeld dat we op dat moment al
positieve toezeggingen van het NOC*NSF ontvangen hadden.
Het is van (financieel) belang dat van NOC*NSF op korte termijn concrete bevestigingen
ontvangen worden. Het dilemma waar we als bestuur voor staan is als volgt.
Aan Topbadminton is voor de periode 2013-2016 jaarlijks een aanvullende bijdrage ad €
100.000 (boven op de reeds aanwezig bijdrage ad € 250.000) uit de ‘algemene middelen’
toegekend. De bedragen waarover tot nu toe met het NOC*NSF gesproken is zouden er toe
kunnen leiden dat een gedeelte van de aanvullende bijdrage van € 100.000 voor
Topbadminton, zoals vastgesteld in 2013 mogelijk weer zou kunnen terugvloeien naar de
algemene middelen.
De implementatie van ‘A Clear future’ is in volle gang. Een traject dat het bestuur volledig
omarmt en ondersteunt. Dit nieuw ingezette beleid zal in 2016 voortgezet moeten gaan
worden. Dit zal binnen de bestaande begrotingskaders 2016 opgevangen moeten gaan
worden.
Het bovenstaande vindt plaats binnen de context van een dalende tendens van leden en
dalende subsidies van NOC*NSF (als gevolg van dalende Lottogelden; dit zijn andere
subsidies vanuit het NOC*NSF dan hierboven beschreven). Het al dan niet ontvangen van
een bevestiging omtrent bovenstaande trajecten heeft derhalve grote invloed op de keuzen
die gemaakt moeten worden ten aanzien van de begroting en de implicaties ervan.
De agendastukken moeten medio mei ten behoeve van de jaarvergadering eind juni
opgesteld worden. Gezien de verwachting dat er binnen enkele maanden wel duidelijkheid
komt (mogelijk dat het tijdens de jaarvergadering bekend is) heeft het bestuur het volgende
besloten:
 Zekerheid te verschaffen aan de verenigingen door tijdens de jaarvergadering de
tarieven voor 2016 vast te laten stellen (zie agendapunt 8.1). Dit vormt voor het
bestuur het budgettaire kader voor 2016.
 Op 10 oktober (tijdens de Yonex Dutch Open) zal een extra bondsvergadering
gehouden worden om de begroting 2016 te bespreken. De stukken hiertoe zullen
uiterlijk 10 werkdagen van te voren verspreid worden.

