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Corona 

Zoals bij iedere organisatie is de coronapandemie ook van invloed op de NOB. In vele 

facetten. Vanaf maart vorig jaar waren de consequenties meteen zichtbaar. We verwachten 

dat de invloeden zich zullen uitstrekken tot eind 2022. En misschien daarna ook nog wel. 

Het heeft in ieder geval geleid tot voortschrijdende inzichten op de bestedingen in 2021 en 

op de oorspronkelijke begroting voor 2022.  

 

Door corona ligt het verenigingsleven nagenoeg stil. De verenigingsactiviteiten nemen af, 

of worden uitgesteld. Het opleiden van nieuwe duikers en instructeurs schuiven we 

allemaal voor ons uit. De huur van de zwembaden is een zorg voor menig 

verenigingsbestuurder (geweest). Er is een overheidsregeling voor in het leven geroepen, 

maar die heeft nog lang niet iedereen bereikt.  

Vanuit NOB-zijde is getracht de belangen van de ‘binnen – en buitensport’ zo goed 

mogelijk te behartigen via NOCNSF en bij het Ministerie van VWS. Daarnaast hebben we lid-

verenigingen zo goed mogelijk begeleid en geïnformeerd over protocollen en diverse 

overheidsregeling(en). Tussentijds konden we clubs adviseren over de nieuwe Wet Bestuur 

en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Kortom: ineens hadden we net als iedereen ook 

andere zaken aan ons hoofd dan opgenomen in het jaarplan. 

Daarentegen gaf het ons de (werk)ruimte om door te werken aan gesubsidieerde projecten 

en de ontwikkelingen van opleidingen. In het jaarverslag leest u daarover meer. 

 

Financiële consequenties 

Toen corona uitbrak waren de contributies over 2020 door de verenigingen en de NOB 

reeds geint. Daarmee kon de NOB in 2020 dus ook keurig blijven voldoen aan de 

structurele lasten als salarissen, verzekeringen en vestigingslasten. Tevens konden we 

geoormerkte subsidies aanwenden om projectmatig uit te werken. Zo ook met de 

opleidingen. Er werd minder georganiseerd en achter de schermen meer ontwikkeld.  Dit 

werkte op de te besteden budgetten gunstig uit.  

Daarnaast konden we vergaderkosten reduceren, een beurs digitaal voorbereiden en 

uitvoeren etc etc. Ook de (vergader)kosten voor de diverse werkgroepen en vrijwilligers 

vielen lager uit. Tegenvallende financiële prestaties kwamen met name uit de webshop 

(geen afname boeken en  opleidingsbrevetten) en uiteindelijk een dalend ledental van meer 
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dan 400 mensen. De aanwas van nieuwe leden viel tegen, omdat verenigingen ‘op slot’ 

zitten zolang de zwembaden nog gesloten zijn. Dit betekende voor de NOB gedurende het 

jaar minder inkomsten.  

Een meevaller viel ons ten deel omdat ruim 200 ASA leden, zonder iets van zich te laten 

horen, alsnog lid bleven van de NOB, maar nu via NOB4U. Dit was voor de NOB een 

welkome meevaller. 

Uiteindelijk viel het financiële resultaat over 2020 dus reuze mee, in tegenstelling tot 

hetgeen zich toedeed bij menig andere sportbond. Maar we mogen niet te vroeg juichen. 

 

Bijgestelde verwachtingen in 2021 

Met name de ledenterugloop in 2020 en de aanwas die we zien stagneren in de eerste helft 

van 2021 maakt dat we rekening houden met een sterker dalend ledental dan destijds 

geraamd bij het opstellen van de meerjarenbegroting.  

Doordat met name een belangrijk deel van de ASA leden toch lid bleef viel de eerste 

corona-dip mee. Die werd als het ware door hen voor 50% gecompenseerd. Daarmee zit de 

NOB nog steeds op de koers zoals we vorig jaar tijdens de ledenvergadering konden 

presenteren. Per saldo in 2020 een daling maar niet ernstiger dan geraamd. 

 

Het ledenaantal is begin 2021 blijven steken op 12.910 leden. Voor 2022 ramen we 

veiligheidshalve 250 minder leden, zoals we eerder calculeerden bij de meerjarenraming, 

en komen voor de begroting 2022 aldus uit op 12.660 leden. 

Deze raming kunnen we doen wetende dat NOCNSF heeft besloten bonden per lid in 2021 

extra te voorzien in basissubsidie. Dit levert de NOB een meevaller op van ca 40k. Die 

zullen we ook hard nodig hebben, omdat de opbrengst van de webshop wederom zal 

tegenvallen en de effecten van de ledendaling in 2021 en 2022 voelbaar zullen zijn. 

Gelukkig hebben we met elkaar een contributieverhoging van € 8 afgesproken, hetgeen 

ook het dalende ledenaantal en de beperkte webshopinkomsten moet compenseren. De 

vraag blijft wel of we aan het einde van het boekjaar nog steeds kunnen bouwen aan het 

egalisatiefonds, zijnde een appeltje voor de dorst, wanneer we er met elkaar niet in zouden 

slagen om de corona-dip te pareren.  
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   Het is de vraag of we a.g.v. corona het effect van de contributieverhoging in 2021 (24+) en 2022 (9+) werkelijk 

halen.  

 

Voor verenigingen blijft er overigens nog steeds een stimuleringsbudget beschikbaar van in 

totaal 50k. Een werkgroep heeft – met enige corona-vertraging- zich gebogen over de 

uitrol van dit geld. Verenigingen kunnen er een beroep op doen ingeval zij actief willen 

werken aan het binden van nieuwe leden. 

 

 

Voortschrijdend inzicht op de begroting 2022 

Het boekjaar 2020 is positief afgesloten. De begroting voor 2022 kan per saldo worden 

gehandhaafd zoals in de meerjarenbegroting is goedgekeurd op de jaarvergadering van 

2020. Een aantal posten wordt bijgesteld obv voortschrijdend inzicht. 

Een aantal  geraamde uitgaven is aangepast. Ook de subsidies pakken in 2022 anders uit, 

waarop de uitgaven op activiteiten eveneens zijn bijgesteld.  

 

Een inflatiecorrectie op de contributie is jaarlijks vrijelijk door te voeren door het bestuur van 

de NOB. Aldus is in de Algemene Vergadering met de leden overeengekomen. Deze correctie 

moet voorzien in hogere structurele kosten die de NOB jaarlijks heeft op vrijwel al haar 

uitgaves. Het bestuur kiest er dit jaar voor om juist gezien de ondoorzichtige penibele 

situatie deze compensatie inderdaad door te voeren. Een jaarlijkse afwijking daarvan zou 

voor de NOB meerjarige consequenties hebben op de inkomsten. De correctie ligt wel lager 

dan aanvankelijk kon worden ingeschat bij het opstellen van de meerjarenbegroting (1,3%).  

 

Terug naar de financiële resultaten over 2020. 

 

Financieel resultaat 2020 

De balans ultimo 2020 laat een kleine groei eigen vermogen zien. Er is in 2020 een 

gebruikelijke voorziening voor het pand (10k) en een bestemmingsreserve voor personeel 

opgenomen (32k voor mogelijk transitiekosten en 18k voor een traineeship). Een reserve 

voor het ontwikkelen van e-learnings is eveneens opgenomen (20k) zodat we ons digitale 

leerprogramma kunnen gaan opstarten. Er is inmiddels een pilot gestart voor 

Onderwaterbiologie Wereldwijd. 

 

Bestemmingen 

Het bestuur van de NOB realiseert zich terdege dat medewerkers op het bureau, in 

verhouding tot een paar jaar geleden, met ca 2FTE minder toe moet. Bovendien is een van de 

medewerkers (deels) langdurig uit de roulatie. Beide gegevens zet extra druk op de 

werkorganisatie. 

Daartegenover staat een uitdagend meerjarenplan om het dalende ledental teniet te doen. In 

die constellatie is het onverantwoord om structureel te bouwen aan extra vaste krachten. Om 

die reden wordt ervoor gekozen te gaan werken met einde-jaarstages en traineeships. Liefst 
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in combinatie en volgend op elkaar. Deze aanpak wordt gezamenlijk binnen het Sportcluster 

opgepakt. Op deze wijze kan ook de NOB bouwen op een middellange inzet vanuit een 

flexibele schil. Dit moet met name taak verlichtend werken op het vaste personeel.  

Op het gebied van marketing en automatisering worden externe mensen ingehuurd. Ook dit 

in samenspraak met andere sportbonden vanuit het cluster. 

 

Aangepaste wetgeving maakt dat een werkgever in sommige situaties voor transitiekosten 

komt te staan ingeval personeel afvloeit. Het is om die reden ook voor de NOB raadzaam een 

reserve op te bouwen.  

 

 

Bestemming resultaat 2020   
Bestemmingsreserve Personeel                  50.000   
Bestemmingsreserve E-learning                  20.000   
Algemene reserve                  26.308   

                  96.308   

   

   
Het vermogen per 31-12-2020 wordt 
dan:   

 

 Algemene 
reserve   Bestemmingsreserves  

   
Beginbalans                 992.884                        185.184  

Toevoeging                  26.308                          70.000  

Eindbalans              1.019.192                        255.184  

 

 

Kengetallen Opleidingen 

In 2020 daalde het aantal uitgegeven brevetten aanzienlijk. Door de sluiting van de 

zwembaden konden verenigingen minder opleidingen geven. Dit zien we terug over de hele 

lijn aan opleidingen (1* t/m 4*-Duiker). In 2019 gaven we in totaal nog 1013 brevetten uit, 

in 2020 waren dat er 783. 

De top 3 van uitgegeven specialisaties is dit jaar: Nitrox basis, Onderwaterbiologie 

Wereldwijd en Droogpakduiken. Onderwaterbiologie scoort hoog vanwege de online 

opleidingen die de NOB begin 2020 aan het  begin van de pandemie organiseerde. 

Bij de instructeursbrevetten zien we ook een flinke daling in uitgegeven brevetten. In 2020 

hebben 11 1*-instructeurs (t.o.v. 26 in 2019) en 24 2*-instructeurs (t.o.v. 49 in 2019) hun 

brevet gehaald. In 2020 zijn er twee Instructeur Trainers bijgekomen, er is geen docent 

bijgekomen. 

 

In 2020 hebben exact 1586 instructeurs met goed gevolg de Online Update gedaan en 

daarmee hun licentie verlengd voor 2020. Er zijn in 2020 10 workshops georganiseerd.  

 



 

G:\NOB\Data\Nob Tekst\Ledenraad - Jrplan - Jrverslag\2021\jaarverslag 2020\Toelichting op de jaarcijfers 2020 en de begroting 

2022-definitief.docx5 

 

 

Staat van baten en lasten over 2020 en de Begroting 2022 
 

Personeel 

In 2020 werkten we met 6,2 FTE. In 2021 is dit door een personele wisseling teruggebracht 

tot 6.0 FTE. Er is 50k als reserve opgenomen vanwege mogelijke transitiekosten in de 

nabije toekomst (32k) en het voornemen om een trainee te benoemen, als verlengde op 

een eindejaarsstage. Hierover zijn we vanuit het Sportcluster in gesprek met de CALO-

Zwolle, de HAN (Arnhem-Nijmegen) en de Universiteit van Utrecht. 

 

Huisvesting 

Zoals begroot is er voor onderhoud van het pand in 2020 wederom 10k voorzien. Daarmee 

hebben we 75k gedoteerd voor te verwachten onderhoud. Het reguliere onderhoud is in 

2020 laag uitgevallen. 

 

Bureau & Organisatie 

In 2020 lagen de bureau- en organisatiekosten iets hoger dan begroot.  Er is 7k meer 

uitgegeven aan software onderhoud. 

Medio 2021 draait de NOB met een nieuw CRM systeem. Er is gekozen voor een 

wereldstandaard Microsoft Dynamics. De NOB heeft als voordeel dat de licentiekosten voor 

hen lager zijn dan voor commerciële partijen en dat er intern deskundigen zijn die het 

pakket verder kunnen door ontwikkelen. Grote voordeel is dat de content eigendom is en 

blijft van de NOB en dat we daarmee los staan van leveranciers die de nodige macht en 

daarmee kosten met mee brengen. Een overschrijding van onderhoudsbudget moet dan 

verleden tijd zijn. De investering in Dynamics wordt in samenspraak op het Sportcluster 

opgepakt. 

 

Er is door de NOB 5k geïnvesteerd in de oprichtingskosten voor het fonds voor de Sport dat 

in 2021 door NOC*NSF wordt opgericht. 

 

Bestuur & Commissies 

Digitaal overleg tijdens corona heeft de vergaderkosten doen afnemen. Het is de bedoeling 

het fysieke overleg (ook wel) te herstellen in de komende jaren.  

 

Contributies 

Het bestuur zal in 2022 een inflatiecorrectie doorvoeren van 1,3% op de contributie 

(Consumentenprijsindexcijfer 2020)  
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Subsidies 

De basissubsidie vanuit NOC*NSF zal in 2022 ietwat toenemen als gevolg van een 

herverdeling van landelijke Lotto middelen. De vernieuwing in de Lotto-subsidieregels zal 

kleine en middelgrote bonden waarschijnlijk ten goede komen. Daarentegen houden we 

rekening met een dalend ledental (als gevolg van  corona) en kunnen we een vergelijkbaar 

subsidiebedrag opnemen in de begroting van 2022. 

 

Huisvesting & Samenwerking 

De NOB verhuurt delen van haar pand aan de andere sportbonden in het cluster. Andere 

delen worden gezamenlijk gebruikt. Dit levert jaarlijks een vrijwel vaste bron van 

inkomsten op.  

 

Verzekeringen 

De verzekeringen voor de leden vallen onder deze post. Het gaat om een (vanaf 2021) 

uitgebreidere ongevallenverzekering voor de leden, een rechtsbijstandsverzekering voor 

instructeurs en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingsbestuurders. De 

polis voor de ongevallenverzekering is uitgebreid met componenten uit de reisverzekering 

die dus standaard geldt voor alle NOB-leden. De premie voor de NOB is per 1 januari 2021 

verhoogd van € 1,25 naar € 1,75 per lid. De premie valt binnen de contributie.  

Daarnaast wordt door de NOB 20ct per lid betaald voor een aansprakelijkheidsverzekering. 

Ook onderdeel van de contributie. 

 

Producten 

De voorraad en het personaliseren van de brevetten en het foldermateriaal zijn de 

belangrijkste producten die worden bekostigd. Voor 2022 is begroot op het kostenniveau 

2020. 

 

Magazine 

Met name de redactiekosten zijn in 2020 achtergebleven bij de begroting. Als gevolg van 

Corona kon de redactie minder ‘op pad’ voor interviews en reportages. Dit scheelde in de 

kosten. 

 

Marketing en PR 

Onder marketing en PR wordt de promotie van de duiksport verstaan. Het budget wordt 

besteed aan de Duikvaker-beurs, drukwerk, social media, advertentiekosten, voorlichting, 

de website, etc. In 2020 heeft de NOB opnieuw met een professionele uitstraling en een 

heldere boodschap op de Duikvaker gestaan. Ontwikkelkosten voor Duikspotter zijn 

achtergebleven. In 2022 blijven de marketingkosten gehandhaafd op het niveau van 2021. 
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Sport (wedstrijden en toernooien)  

De NOB kent twee takken van sport (vinzwemmen en onderwaterhockey) die in 

competitieverband elkaar sportief ontmoeten. In 2020 is er door corona amper gesport en 

is de zwembadhuur lager uitgevallen. Door het wegvallen van een belangrijk deel van de 

competitie is doorbelasten van een teambijdrage niet doorgevoerd. In 2022 wordt weer 

uitgegaan van een normale situatie. 

 

Verenigingsondersteuning & Ledenservices 

Vanwege corona zijn er weinig out-of-pocket kosten geweest, doch het personeel kon wel 

doorwerken aan gesubsidieerde projecten. Dit leverde een gunstig financieel resultaat op 

door het benutten van de subsidie in het boekjaar 2020. In 2022 wordt de 

meerjarenraming gehandhaafd. 

 

Webshop 

De webshop leverde in 2020 een ander beeld op dan voorheen. Door corona leverde het 

tweede kwartaal 2020 een aanzienlijk lagere opbrengst op. Was er in 2019 nog een positief 

resultaat van 64k, bleef het resultaat in 2020 steken op 38k. In 2022 zijn de ramingen 

gelijkgesteld op het niveau 2019. 

 

Opleidingen 

De verhouding kosten-baten voor Opleidingen zijn redelijk in verhouding gebleven in 

2020. Daarbij is voorzien in nog te maken kosten van Opleidingen in 2021 (18k) die in 

2020 uitgesteld zijn vanwege corona.  

 

Projecten 

Er is in 2020 doorgewerkt aan het verbeteren van duiklocaties in het land. Voorafgaand aan 

de coronapandemie is er een duiktrap geplaatst op Tholen (11k)  

In 2022 willen we dit beleid verder doorzetten t.g.v. de duiksport in Nederland. 
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Kosten organisatie 2022 2021 2020 2020 2019 

  Personeel 461.376 459.133 427.937 430.936 440.998 

Huisvesting 59.600 62.300 52.533 69.500 65.526 

Bureau & organisatie 117.708 116.908 130.279 123.797 132.979 

Bestuur, commissies 25.000 26.450 9.312 21.800 26.405 

Totaal 663.684 664.791 620.061 646.033 665.908 

              

Opbrengsten organisatie 2022 2021 2020 2020 2019 

  Contributies 618.232 618.273 542.488 561.525 557.079 

Subsidies 100.000 100.000 122.106 105.000 112.084 

Huisvesting 80.000 77.000 81.762 77.000 81.762 

Samenwerking 0 0 0 0   

Overige opbrengsten 0 0 2.137 2.800 6.760 

Totaal 798.232 795.273 748.493 746.325 757.685 

              

Kosten producten en diensten 2022 2021 2020 2020 2019 

  Verzekeringen 41.240 40.400 33.175 35.700 26.464 

Producten 10.000 10.000 5.419 17.000 9.396 

Magazines 74.500 74.500 67.419 72.592 70.410 

Marketing en PR 28.833 27.333 19.289 29.593 23.978 

Wedstrijden & tournooien 33.500 33.500 8.926 31.090 64.110 

VO en ledenservice 22.000 17.000 3.769 8.000 16.360 

Webshop 74.000 75.000 43.628 84.000 74.513 

Opleidingen 45.500 48.500 38.904 60.000 12.378 

Totaal 329.573 326.233 220.529 337.976 297.608 

              

Opbrengsten producten en diensten 2022 2021 2020 2020 2019 

  VO en ledenservice 0 0 0 0 3.550 

Verzekeringen 27.487 28.000 26.824 29.400 28.129 

Magazines 0 0 5 0 2 

VO en ledenservice 6.250 6.500 38.029 6.500 6.450 

Webshop 120.280 133.100 81.094 144.000 109.766 

Wedstrijden & tournooien 
Onderwaterhockey 

16.000 16.000 0 16.000 44.814 

Wedstrijden & tournooien Vinzwemmen 2.500 2.500 170 2.500 3.202 

Opleidingen 64.000 64.000 59.565 64.527 37.163 

Totaal 236.517 250.100 205.687 262.927 233.080 

              

Projecten 2022 2021 2020 2020 2020 

    32.000 30.000 19.381 25.245 34.129 

Totaal 32.000 30.000 19.381 25.245 34.129 

  
9492 24349 94198 
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