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Onderstaande vragen heeft het bestuur ontvangen voorafgaand aan de AV.
Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen zodat alle verenigingen over
dezelfde informatie beschikken. Dit stuk zal ook worden gepubliceerd op de
website bij de AV stukken.
1. Contributie, inschrijfgelden (meerdere vragen)
a.
Is er vanuit de bond een kwijtschelding van (een deel van) de
verenigingscontributie gepland of wordt dit overwogen?
b.
Contributie; Afgelopen seizoen heeft de NBB de volledige
contributie geïnd, terwijl er niet een volledig jaar is
"geleverd". Ook wordt in het jaarverslag daarover gesproken met
betrekking tot het aantal leden. Hoe denkt de NBB om te gaan
met de contributie voor komend jaar, gezien de situatie omtrent
COVID-19?
Antwoord: Het bestuur zal tijdens de AV deze vragen behandelen.
Vooraf kan er het volgende over worden gemeld:
De NBB heeft, zoals u bekend, de afgelopen jaren hard gewerkt aan
financieel herstel, een fors tekort is omgebogen naar een klein eigen
vermogen. Door de Covid 19 crisis zal de opbouw van het noodzakelijk
eigen vermogen stagneren. In 2020 was begroot om € 100.000 aan het
vermogen toe te voegen. Dat gaat niet lukken. Uit de cijfers kunt u
zien dat dit in de prognose uitkomt op circa, 60K, maar daarbij zijn
de uitkomsten van de interland toernooien nog niet meegenomen. (zie
memo bij de financiën).
Er is in de ogen van het bestuur daarom geen ruimte om op voorhand
aan restitutie of kortingen te denken. De NBB probeert wel waar
mogelijk gebruik te maken van Rijksregelingen.
› Voor verenigingen zal dat o.a. via de verhuurdersregeling lopen
waardoor zij geen of minder huur betalen of restitutie van
betaalde huur ontvangen.
› De NBB zal indien mogelijk gebruik maken van de NOW regelingen en
de compensatieregeling Sport (details nog niet bekend, deze volgen
naar verwachting eind 2020, openstelling in januari 2021)
› Wanneer de NBB gebruik kan maken van de compensatieregeling van
het Rijk wordt die eerst benut voor een sluitende exploitatie
2021, waarna wordt gekeken hoe een eventueel overig bedrag het
best benut kan worden voor Basketball Nederland, inclusief support
voor verenigingen als dat lukt.
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2. Hoe/aan de hand waarvan stelt u de indexatie van de contributie vast?
Antwoord: In de statuten, artikel 9 over de financiën
is het volgende beschreven:
3. Het bestuur is gerechtigd zonder specifieke toestemming van de
Algemene Vergadering de contributie eenmaal per jaar te verhogen met
een percentage dat maximaal gelijk is aan de procentuele stijging van
de kosten van levensonderhoud in het laatste verenigingsjaar,
blijkens het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd
consumentenprijsindexcijfer. Indien het bedoelde prijsindexcijfer
niet meer bestaat, dan zal een prijsindexcijfer genomen worden dat
zoveel mogelijk overeenstemt met dit prijsindexcijfer.
4. De in artikel 9.3 vermelde bevoegdheid is ook van toepassing op:
a. heffingen en afdrachten bedoeld in artikel 9.1.b;
b. de bijdragen bedoeld in artikel 9.1.c.
5. Het bestuur zal ieder jaar uiterlijk in de maand mei in de
Basketball*Info publiceren, welke bedragen conform het bepaalde in
artikel 9.3. en artikel 9.4. zullen worden gewijzigd, en met welk
percentage. Deze nieuwe bedragen gelden voor het verenigingsjaar
volgend op de publicatie.
3. Rekening-courant implementatie: Tijdens de AV van november 2019 is
uitdrukkelijk verzocht de verwachte bondscontributie voorafgaand aan
het seizoen 2020-2021 aan clubs mede te delen i.v.m. vaststellen
contributie van leden. Helaas is pas in oktober een getal
doorgekomen, niet onderbouwd en waar dus nu geen dekking voor bestaat
bij de diverse begrotingen van clubs! Hoe gaat de NBB om met
onderdekking door clubs a.g.v. te late communicatie van de bedragen
(geen ruimte voor voorfinancieringen door clubs)
Antwoord:
Voor de onderbouwing van het indexcijfer verwijzen we naar het
antwoord van vraag 3 en de inhoud van het bericht op de site.
Conform de statuten is dit gepubliceerd op de site en vermeld in de
nieuwbrief (BB*Info) van april 2020.
Hieronder de link naar het betreffende bericht.
https://mailchi.mp/basketball/basketball-info-maart-139434
https://www.basketball.nl/basketball/nieuws/nieuwsbrief/archiefnieuwsbrieven/
Een mogelijke onderdekking is de verantwoordelijkheid van de
vereniging.
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4. Wij zien niet dat deelnemers aan de 3x3 toernooien
contributie betalen. Klopt dit? En zo ja, welke overweging ligt
hieraan ten grondslag?
Antwoord: Deelnemende teams betalen inschrijfgelden. Voor niet NBBleden geldt een deel daarvan als bijdrage aan de NBB. Deelnemers zijn
niet meteen lid. Dit is dan ook geen reguliere contributie. Voor 2021
wordt een voorstel uitgewerkt over deze vormen van deelname aan
events en de mogelijkheden van omzetting naar een vorm van
lidmaatschap. Zie ook het Strategisch Fundament.
5. Kosten verzekering
a. Er is sprake van lagere kosten m.b.t. de bestuurders
aansprakelijkheidsverzekering. Heeft dit gevolgen voor de afdracht
per lid?
Antwoord: Ja, er is t.o.v. 2020 een korting van € 0,82 per lid.
(Bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen samen)
b. Kunnen we een afschrift ontvangen van de polis?
Antwoord: Op de site staat de actuele informatie in de kennishub
onder het kopje collectieve verzekeringen.
https://www.basketball.nl/kennis-hub/verenigingen/collectieveverzekeringen/
c. Kunt u inzicht geven in de verdeling van de kosten met andere
bonden? En welke bonden betreft dit?
Antwoord: Er is een samenwerking met onder andere de andere bonden
van de Kelvinbaan waardoor er een lagere prijs is overeengekomen. De
verdeling van kosten is op basis van het aantal verenigingen. De
andere bonden zijn onder andere Badminton, Cricket, Jeu de Boules en
Tafeltennis.
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6. Hoeveel leden telt de NBB?
Antwoord: zie onderstaand overzicht:

7. Bijlage J: Prognose 2020
Marketing: kan er een onderbouwing gegeven worden van de €40K in het
verbeteren van de website?
Antwoord: De kosten bestaan deels uit de jaarlijkse kosten (€ 8.000) en
voor een groot deel uit ontwikkelkosten voor de vernieuwing van het
platform Basketball.nl. Dit gaat in samenwerking met de DBL.
8. Graag horen wij van de NBB hoe clubs aanspraak kunnen maken op het
NOC*NSF noodfonds voor financiële tegenvallers?
Antwoord: Verenigingen kunnen geen gebruik maken van het NOC*NSF Corona
noodfonds. Dit fonds is alleen voor bonden en NOC*NSF in zeer bijzondere
gevallen waarin niet wordt voorzien door de regelingen van de Overheid.
9. Welke middelen verwacht de NBB te ontvangen vanuit dat fonds en welke
kosten worden hiermee gedekt? of vloeit e.e.a. ook door naar de
clubs?
Antwoord: De NBB voldoet niet aan de voorwaarden om gebruik te kunnen
maken van het Noodfonds. Inmiddels is duidelijk dat weinig Bonden dat
kunnen en is het besluit genomen dat de middelen van het noodfonds door
NOC*NSF worden toegevoegd aan de algemene uitkering aan de Bonden. Dat
betekent voor de NBB en voor de andere bonden, in deze moeilijke tijden
een positief bericht. De middelen worden in 2021 beschikbaar gesteld.
In de AV vergadering wordt besproken hoe het bestuur van de NBB met
mogelijke extra inkomsten wil omgaan. Zie ook beantwoording vraag 1.
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