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Voorwoord 
De Covid-19 crisis heeft in 2021 nog flinke impact gehad op de krachtsport en fitnesssector in 

het algemeen en onze sporten in het bijzonder. Pas vanaf half mei konden de sportscholen weer 

(binnen) open. Gaandeweg zijn de beperkingen opgeheven en konden evenmenten, zoals 

wedstrijden weer opgepakt worden. Tegelijkertijd werden we als sportbond door sportscholen, 

overheden en NOC&NSF aangesproken op onze rol als vertegenwoordigers van de sector. Ons 

inziens is sport in het algemeen en krachttraining & fitness in het bijzonder een weg naar een 

fitte en weerbare samenleving. 

2021 was ook een jaar voor investeren in de toekomst. De ambities voor 2021 waren gericht op 

het voorbereiden van van krachtsportopleidingen, een register van gecertificeerde 

(kracht)trainers en het aansluiten van meer sportscholen/verenigingen. Hierin zijn in 2021 

belangrijke successen geboekt. 

Hierbij richten we ons niet alleen op de huidige wedstrijdsporters, maar ook op de 2,6 miljoen 

sporters die dagelijks met veel plezier krachttrainen en fitnessen. Een bond voor atleten, 

recreanten, trainers, verenigingen en sportscholen. 

2021 was ook het jaar van de uitgestelde Olympische spelen. Onze Nederlandse atleten hebben 

zich helaas niet kunnen kwalificeren. Dankzij de jarenlange talent ontwikkeling in worstelen 

zijn er zijn echter nieuwe talenten opgestaan, die kans maken op kwalificatie op de Olympische 

spelen in 2024. In coronatijd hebben we deze talenten ook de gelegenheid kunnen bieden door 

te trainen, zodat hun ontwikkeling niet stil stond. 

Kortom, een uitdagend jaar waarin door flinke inspanning van vele toch klinkende resultaten 

zijn gehaald 

 

Paul Lengkeek 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto omslag: Geert Lommers/Utrechtse Sportkrant 
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1 Organisatie 
 

1.1 Bondsorganisatie 

In 2021 was de ambitie meer naar buiten te treden en allianties aan te gaan met andere 

organisaties (sportbonden en –organisaties, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs) om de 

krachtsport in Nederland op de kaart te zetten. Het is de ambitie van de KNKF om als centraal 

startpunt gezien te worden voor de krachtsport en fitness in Nederland. In 2021 hebben we als 

KNKF veel energie gestoken in contact met het ministerie van VWS, tweede kamerleden, 

diverse veiligheidsregio’s en diverse gemeenten om het belang van het openen van sportscholen 

en het (binnen de beperkingen) mogelijk maken van de beoefening van krachtsport en fitness. 

Tevens is bijgedragen aan de ontwikkeling van het corona protocol van NOC&NSF. Daarnaast 

is er veel afstemming geweest met verwante organisaties, zoals NL Actief, Verening Exlusieve 

Sportcentra, de vechtsportautoriteit en diverse sportbonden 

Daarnaast was de ambitie om meer synergie te halen binnen de KNKF en uit de samenwerking 

tussen de secties. De afgelopen jaren zijn een aantal sporten opgenomen in de KNKF. Het is 

van belang dat deze sporten zich tot volwaardige secties ontwikkelen. Tevens is het van belang 

meer eenheid uit te stralen. Hiervoor hebben studenten van de Fontys Hogeschool een 

onderzoek gedaan. Vanwege de coronapandemie is er per saldo minder voortgang geboekt in de 

teamvorming en ontwikkeling van de samenwerking binnen de KNKF. 

De sporten (Combat) sambo en armworstelen hebben in 2021 een organisaorische ontwikkeling 

doorgemaakt en zijn klaar voor volwaardig lidmaatschap. NOC*NSF heeft ook aangegeven dat 

ze van aangesloten sportbonde verwachten dergelijk vergelijkbare sporten op te nemen. 

Helaas hebben we in 2021 o.a. afscheid moeten nemen van onze bondsmedewerkster en de 

coordinator Paralympisch bankdrukken, waardoor meer werkzaamheden bij het bestuur 

kwamen te liggen. Gelukkig is eind 2021 een nieuwe bondsmedewerker gevonden en is er een 

nieuwe bondscoach paralympisch bankdrukken in beeld. 

 

Activiteiten 

• Statuten opgesteld waarbij secties deel uit maken van het algemene bestuur van de 

KNKF; 

• Onderzoek door Fontys Hogeschool Sportmarketing en communicatie over branding 

KNKF; 

• Allianties aangegaan met ministerie van VWS, tweede kamerleden, veiligheidsregio’s, 

gemeenten en collega branche en sportorganisaties, zoals NL Actief, Vereniging 

Exclusieve Sportcentra, Vechtsportautoriteit voor de maatschappelijke waarde van 

krachtsport en fitness; 

• Ondersteunen van de ontwikkeling van de secties (Combat) Sambo en armworstelen. 

1.2 Marketing 

De KNKF heeft de ambitie om weer toonaangevend te zijn in de krachtsport en fitness. 

Hiervoor moet de bekendheid van de KNKF bij de doelgroepen toenemen. Daarnaast moeten 

we een duidelijk verhaal hebben naar de doelgroepen. 



 

 

Sport is steeds meer marketing. Juist ook in onze sector waar veel commerciele partijen 

opereren. Als not for profit organisatie moeten we ons meten met de ondernemers uit de sector. 

Marketing is daarbij essentieel. 

Belangrijk daarbij is de doelgroepen te kennen. De focus moet liggen op het voeren van 

onderzoeken en het verzamelen van data over de doelgroep. Hiermee kunnen we onze diensten 

beter vormgeven, leden ondersteunen en andere belanghebbende aantrekken. De KNKF is 

aangesloten bij de initiatieven van o.a. NOC*NSF om meer datagericht te gaan werken. Dit zal 

helpen in het ontwikkelen van diensten, het aantrekken van sponsoren en samenwerking met 

partners. 

 

Activiteiten 

• In samenwerking met Fontys hogeschool Sportmarketing en communicatie en de 

Hogeschool van Amsterdam is er onderzoek gedaan welke behoefte er leeft bij onze 

doelgroepen, welke producten en diensten we hiervoor moeten ontwikkelen en hoe we 

met marketing en communicatie daar op kunnen inspelen; 

• Betrekken van reeds aangesloten verenigingen en sportscholen bij het ontwikkelen van 

extra ondersteuning. Zo hebben we in 2021 enkele sportscholen kunnen ondersteunen 

in de contacten met hun gemeente. Dit heeft geresulteerd dat zij meer mogelijkheden 

hadden om in corona tijd sport aan te bieden dan zonder deze interventie. Daarnaast is 

er een geslaagde proef gedaan met het juridische ondersteuning van sportscholen; 

• Iedere aangesloten vereniging/sportschool weer voorzien van een KNKF bordje/sticker 

zodat helder is voor hun leden dat ze aangesloten zijn bij de KNKF; 

• Bij aanmelding van nieuwe sportscholen wordt gevraagd naar alle sporten/diensten die 

zij aanbieden en het totale aantal leden. Op deze wijze krijgen we meer zicht op het 

type sportschool dat de KNKF aantrekt en hoe groot onze totale doelgroep is; 

• In 2021 zijn onze social media kanalen verder doorontwikkeld waardoor de doelgroep 

beter bereikt wordt, er meer interactie is en beter zicht is op de waarde van de KNKF; 

• Tenslotte is de KNKF actief geweest op een aantal facebook groepen m.b.t. fitness en 

de coronapandemie om de naamsbekendheid van de KNKF te vergroten. 

1.3 Opleidingen 

De KNKF ziet opleidingen als belangrijk instrument om de kwaliteit in de krachtsport- en 

fitnesssector te bevorderen en de doelgroepen aan haar te binden. Binnend de sector is een 

wildgroei aan opleidingen met wisselende kwaliteit.  

De KNKF kan een bijdrage leveren om deze wildgroei terug te draaien door kwalitief goede 

opleidingen te certificeren. Daarwaar geen opleidingen zijn of deze zijn specifiek voor een 

sport,worden er zelfs opleidingen ontwikkeld. Alles m.b.t. opleidingen is ondergebracht bij de 

stichting KNKF Opleidingen. Voor standaarden voor opleidingen wordt gewerkt met de 

standaarden van CRKBO, Academie van Sportkader en European Register for Exercise 

Professionals (EREPS).  

Activiteiten 

• Zodra de corona maatregelen het weer toelieten zijn er weer opleiding geweest voor 

Instructeur Powerliften en Trojan workout en zijn er examens afgenomen; 

• In 2021 is een geslaagde pilot van de krachtraineropleiding gedraaid. Deze opleiding 

staat klaar om gelanceerd te worden in 2022; 



 

 

• Daarnaast is er gewerkt aan het opzetten van opleidingen voor worstel/sambo trainer, 

worstelscheidsrechter, powerlifting coach en weerbaarheid voor professionals; 

• De website van KNKF opleidingen verder ontwikkeld in samenhang met knkf.nl en 

onze social media kanalen. 

1.4 Innovatie 

Door de Covid-19 crisis hebben verenigingen en sporscholen versneld digitalisering van hun 

aanbod moeten doorvoeren. Talloze online lessen zijn gegeven om de leden aan zich te binden. 

Ook zijn diverse secties bezig met het ontwikkelen van online of aangepaste competities. Het 

kunnen streamen van beelden is daarbij essentieel om de deelnemers en (online) bezoekers te 

ondersteunen. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruikmaken van data over de sector. Hiervoor 

willen we een samenwerking aangaan met experts op dit terrein. 

Partijen als de Europese unie, maar ook  de NOC*NSF hebben (grote) budgetten beschikbaar 

voor innovatie. De KNKF wil investeren om hier aanspraak op te kunnen maken. De Innovatie 

Studio is een partner voor het sparren oven innovatie binnen de sport. 

 

Activiteiten 

• Bestuurlijke ontwikkeling door het volgen van een opleiding over het ontwikkelen en 

borgen van innovatie in een organisatie; 

• De opgedane kennis toegepast in enkele pilots gericht op nieuwe dienstverlening voor 

sportscholen; 

• Afstemming met de sportinnovatie studio van NOC*NSF door het gezamelijk volgen 

en delen van ervaringen en inzichten van het online SXSW festival. Dit schept een 

goede basis voor toekomstige subsidie voor innovatieprojecten; 

• Onderzoeken van samenwerking met Notilyze voor innovatie door het gebruik van 

data in de krachtsport en fitnesssector. Tevens ook aangesloten bij het platform van 

NOC*NSF over dit onderwerp; 

• Samenwerking met HYROX Nederland om kennis op te doen van moderne 

sportpromotie en ontwikkeling. 

  



 

 

2 Doelgroepen 

2.1 Sportscholen/Gyms/Verenigingen 

De KNKF kent in 2021ca. 90 aangesloten verenigingen en sportscholen. Toen nu toe 

voornamelijk vanwege de deelname van leden van deze verenigingen/sportscholen aan een 

competitie. 80% van deze achterban bestaat uit ondernemende sportscholen en 20% uit 

verenigingen. De KNKF vindt het belangrijk de verenigingen en sportscholen meer te bieden 

dan competitie. Steeds meer sportscholen sluiten zich aan bij de KNKF vanwege andere 

redenen dan competitie. We zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen bieden om de 

verenigingen en sportscholen te ondersteunen in het behalen van fincanciele voordelen, het 

onderscheiden op kwaliteit en het ondersteunen bij bedrijfsvoeringsvraagstukken. 

 

Activiteiten 

• In 2021 hebben zich meerdere sportscholen bij de KNKF aangesloten. Daarbij een 

flinke groei gerealiseerd van sportscholen die niet aan een sportspecifieke competitie 

deelnemen. Hiermee al resultaat in de inspanning om fitness en krachtsport in het 

algemeen te vertegenwoordigen; 

• Onderzoek gedaan naar de behoefte aan ondersteuning bij (aangesloten) sportscholen 

door Fontys hogeschool en Hogeschool van Amsterdam; 

• Het zicht op het aantal leden van de sportscholen die bij KNKF aangesloten zijn is 

verbeterd door deze vraag op te nemen bij aanmelding van nieuwe sportscholen; 

• De sportscholen en verenigingen zijn voorzien van een KNKF bord om te laten zien 

dat zij aangesloten zijn en daarmee te werken aan de naamsbekendheid van de KNKF; 

• Het promoten van een veilige sportbeoefening naar de (aangesloten) sportscholen en 

vereniging door samen met NOC*NSF en de Dopingautoriteit voorlichting te 

verzorgen over goed sportbestuur en het tegengaan van sexuele intimidatie, 

dopinggebruik, matchfixing en ander grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor is een 

inventarisatie gedaan naar hoeveel aangesloten sportclubs een vertrouwenspersoon en 

gedragregels op het website hebben weergegeven. De conclusie is dat dit nog 

onderontwikkeld is; 

• Diverse nieuwsbrieven zijn naar de aangesloten sportscholen en verenigingen 

verstuurd om hen op de hoogte te houden van de nieuwste corona protocollen en 

andere relevante ontwikkelingen; 

• In samenwerking met EuropActive en NEN is er verder gewerkt aan een Europese 

norm voor sportscholen, hoe om te gaan met een pandemie van infectieziektes en is 

een keurmerk voor sportscholen (FITcert) ontwikkeld; 

• Bijdrage geleverd aan het digitaal handboek Sportinfrastructuur van NOC*NSF, dat 

richtlijnen aangeeft voor de inrichting van krachtsport- en fitness sportscholen en 

verenigingen. 

2.2 Wedstrijdsport 

De Covid-19 crisis heeft grote impact gehad op de mogelijkheden om wedstrijden te 

organiseren in 2021. Daarwaar nodig zijn de aangesloten (aspirant) sporten extra ondersteund 

om weer een opstart te kunnen maken.  



 

 

Steeds meer van de aangesloten sporten zijn erkend als topsport of internationale 

wedstrijdsport. Deze erkenning verwacht ook dat de topsport steeds beter georganiseerd wordt. 

Het programma voor powerliften (dames) en worstelen (dame) ontvangen topsportsubsidie. In 

2021 hebben Macrel en Tyrone Sterkenburg respectievelijk de eerste en tweede plaats behaald 

op het WK Junioren voor worstelen. Daarmee komen zijn ook in aanmerking voor een HP 

talentstatus en topsportfinanciering. De worstelaarster Jessica Blaszka heeft haar 

topsportcarriere beeeidingd. 

Talentherkenning en programma’s is ook belangrijk om een brede selectie van topsporters te 

krijgen. Topsporters zijn ook belangrijke ambassadeurs voor de sport. De KNKF wil hen ook 

helpen op dit podium. De gemeenste Rotterdam en NOC*NSF werken samen met bonden aan 

de oprichting van een nationaal vechtsportcentrum. De KNKF is hierbij ook betrokken. Met 

behulp van deze partners wordt het vechtsportcentrum de plek in Nederland voor topsporters in 

de kracht- en vechtsport. Door het lobbywerk van de KNKF konden topsporters uit het 

worstelen en sambo gedurende de lockdown doortrainen omdat enkele trainingslocaties door 

door NOC*NSF zijn aangewezen als topsporttrainingslocaties. 

In 2021 vonden de uitgestelde Olympische spelen en paralympische spelen plaats. Helaas is het 

de relevante atleten niet gelukt zicht te kwalificeren.   

De KNKF investeren in een eerlijk en sportief verloop van competities onder andere door anti-

doping voorlichting. De nieuwe WADA richtlijnen vereisen ook dat sportbonden hierin 

investeren. Hiervoor hebben de KNKF en de dopingautoriteit een gezamelijk plan opgesteld. 

De aspirant sporten (combat) sambo en armworstelen hebben in 2021 een flinke organisatorisch 

ontwikkeling door gemaakt, waardoor zij gereed zijn om opgenomen te worden als sectie 

binnen de KNKF. NOC*NSF heeft ook duidelijk gemaakt dat dit van een bond als de KNKF 

wordt verwacht. 

 

Activiteiten 

• Realiseren van topsportttrainingslocaties, zodat KNKF topsporters door konden 

training tijdens de lockdown; 

• Weer opstarten van nationale competities; 

• Verder uitbouwen talentherkenning en ontwikkeling door partnerschap van Nationaal 

Vechtsportcentrum; 

• Talentstatus voor Marcel en Tyrone Sterkenburg; 

• Voorlichtingsplan ism dopingautoriteit; 

• Ontwikkelen van de aspirantsporten tot volwaardige secties. 

 

Overzicht nationale competitie 

Datum Competitie 

22-5-2021 Open NK Powerliften Classic 2021 Dames 

30-5-2021 Open NK Powerliften Classic 2021 Heren 

3-7-2021 Subjunioren, Junioren & Masters NK Bankdrukken Classic 2021 

4-7-2021 NK Bankdrukken Equipped 2021 

17/18-7-2021 Subjunioren & Junioren NK Powerliften Classic 2021 

7-8-2021 Open NK Beach wrestling 



 

 

Datum Competitie 

12-9-2021 TOPFIT Cup Powerliften Classic 2021 

9&10-10-2021 NSK Powerliften Classic 2021 

30&31-10-2021 SBD Cup Powerliften Classic 2021 

7-11-2021 Open NK Bankdrukken Classic 2021 

14-11-2021 NK Kettlebell Sport 2021 

16-11-2021 NK Armworstelen 

27-11-2021 Vechtdal Sambo Toernooi 

8-12-2021 PWG Cup Powerliften Classic 2021 

 

2.3 (Personal) trainers 

Een fitness, krachtraining, beweegprofessional is een echte professional. Het is een vak en een 

loopbaan. De KNKF gedreven om de belangrijke bijdrage aan de samenleving van onze 

community te behartigen, de professie te ontwikkelen en de Europese standaarden te 

ontwikkelen en promoten. Naast wedstrijdsport leveren deze professionals een belangrijke 

bijdrage aan het fit en gezondhouden van sporters. Als jaren is er een pandemie van 

beweegarmoede, welvaartsziektes en obesitas. De Covid-19 crisis heeft laten zien dat dit de 

samenleving kwetsbaar maakt. De KNKF wil overheden en het algemene publiek informeren 

over de belangrijke bijdrage van sport & bewegen aan de fysieke en metale gezondheid van 

mensen.   

Met de stichting Register voor Execise Professionals Nederland (REPS-NL) creert de KNKF 

een community van instructeurs, trainers and docenten die zorgen voor een veilig en effectief 

beweegaanbod is daarbij belangrijk. Deze community moet herkenbaar zijn door het gebruik 

van standaarden en het werken aan kwaliteit. Alleen dan kunnen zij een goede partner zijn van 

medische en para medische zorgprofessionals. 2021 stond in het teken van het verder werken 

aan de lancering van REPS-NL. Overleg met EuropeActive en NL Actief heeft nog niet de 

samenwerking opgeleverd die in de intentieverklaring was opgenomen. Het is belangrijk dat de 

KNKF uit eigen kracht een basis legt. Door de opleidingen en examens door de jaren heeft van 

KNKF Opleidingen is al een bestand ontstaan van krachtsport- en fitness professionals, dat 

verder uitgebouwd kan worden. De lancering van REPS-NL is vanwege de corona pandemie 

uitgesteld naar 2022.  

Activiteiten 

• REPS-NL website gerealiseerd; 

• In samenwerking met onze partner Qbenefits een aantrekkelijke aanbod van  

aansprakelijkheidsverzekering voor peronal trainers ontwikkeld; 

• Overleg gevoerd met EuropeActive en NL actief; 

• Gewerkt aan een certificeringsschema op basis van de standaarden van EREPS en 

Academie van Sportkader; 

• Voorzitterschap ingevuld van NEN normencommissie voor Europese norm voor 

fitness personeel;  

• Marketingplan opgesteld voor de lancering van REPS-NL in 2022.  

2.4 Recreatieve sporters 



 

 

De krachtsport en fitness kenmerkt zich door een enorm groot aantal recreatieve sporters. Dat 

maakt krachtsport en fitness met circa 2,7 miljoen sporters een van de grootste sporten in 

Nederland. Het overgrote deel beoefent de sport niet om deel te nemen aan competitie, maar 

vanwege andere redenen, zoals gezond en fit zijn. 

 

Activiteiten 

• Deelname aan het Olympic Festival om aan het brede publiek (strand) worstelen en 

fitness (ism HYROX) te tonen; 

• Gesprekken gevoerd met partijen die zich al op deze doelgroep richten, zoals NL 

Actief, HYROX, CrossFit, Le Champion, etc.; 

• Ontwikkelen van samenwerking met de Dopingautoriteit ter bestrijding van 

dopinggebruik bij recreatieve sporters;  

• Deelname aan de organisatie van de World Police & Fire Games en Invictus games  ter 

promotie van krachtsport en fitness binnen defensie, politie, brandweer en GHOR. 

2.5 Maatschappij 

Richting de overheid en de maatschappij moeten we promoten dat krachtsport en 

fitnessaanbieders belangrijke partners zijn in het fysiek en mentaal gezond krijgen van de mens. 

Met investering in sport en bewegen en krachtsport en fitness in het bezonder wordt een 

bijdrage gelevert aan het bestrijden van de pandemie van lichamelijke inactiviteit en andere 

levensstijlen ziekten. De wetenschap bewijst dat krachtsport en fitness een effectief medicijn is. 

Hiermee werkt de KNKF aan de social return on investment (SROI) / maatschappelijke waarde 

van krachtsport en fitnes. Initiatieven op het gebied van SROI bepalen vanaf 2024 mede de 

hoogte van de subisidie van NOC*NSF. 

 

Activiteiten 

• Samen met partners zoals NOC*NSF en EuropeActive de bovenstaande boodschap uit 

gedragen; 

• Deelgenomen aan ontwikkeling van (Europese) normen voor de fitness sector; 

• KNKF netwerk uitgebreidt met politiek en wetenschap om de boodschap te 

ondersteunen door contacten met ministerie van VWS, tweede kamer leden, 

veiligheidsregio’s, burgermeesters, andere sportbonden en brancheorganisaties, fontys 

hogeschool, hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Utrecht, ROC Midden 

Nederland, etcetera. 

 



 

 

Bijlage 1 Rooster van aftreden 

bestuur 
  

Naam Functie Aantreden Periode 1 Periode 

2 

Periode 3 Aftreden 

Paul 

Lengkeek 

Voorzitter Juni 2014 Juni 2017 Juni 

2020 

Juni 2023 Juni 

2026 

Ricardo 

Seffelaar 

Secretaris September 

2020 

September 

2023 

 September 

2023 

 

Alain 

Verzi 

Penningmeester Juni 2014 Juni 2017 Juni 

2020 

Juni 2023 Juni 

2026 

Chris 

Janssen 

Voorzitter 

Powerliften 

Juni 2019 Juni 2022    

Jan 

Loffeld 

Voorzitter 

Worstelen 

September 

2018 

September 

2022 

   

Vacature Voorzitter 

Paralympisch 

bankdrukken 

     

Jan Hein 

van de 

Wiel 

Voorzitter 

Kettlebellsports 

Oktober 

2021 

Oktober 

2024 

   

Bert 

Zandman 

Voorzitter 

Sambo 

April 

2021 

Apri 2024    

Frans 

Swaalf 

Voorzitter 

Armworstelen 

Juni 2018 Juni 2022    

 

De leden van het bonds- en sectiebestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren. 

Aftredende leden van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend driemaal voor eenzelfde 

periode van drie jaren worden herbenoemd. Na deze vierde periode is het desbetreffende 

bestuurslid eerst weer tot lid van het bondsbestuur benoembaar nadat hij gedurende drie jaren 

geen lid van het bondsbestuur is geweest. 



Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond te Baarn
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Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond te Baarn

Balans per 31 december 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 
Overige immateriële vaste activa 907 1.512

Materiële vaste activa 2 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.709 5.618

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

3 
5.888 7.389

Liquide middelen 4 119.339 114.472

128.843 128.991
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Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond te Baarn

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 5 

Bestemmingsreserves 6 - 21.533
Overige reserve 7 95.379 102.790

95.379 124.323

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

8 
33.464 4.668

128.843 128.991

JAARREKENING 16
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Staat van baten en lasten over 2021 

2021  2021 2020
€ € €

Baten 9 
Contributies 10 30.669 75.735 43.583
Subsidies 11 116.034 123.948 101.970
Overige baten 12 5.861 53.767 6.700

152.564 253.450 152.253

Lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa

13 
3.514 - 3.616

Huisvestingskosten 14 10.237 6.000 10.137
Verenigingskosten 15 4.526 - 2.956
Bureaukosten 16 69.553 106.400 44.164
Sport- en wedstrijdkosten 17 93.678 141.050 97.013

Totaal van som der kosten 181.508 253.450 157.886

Totaal van netto resultaat
-28.944 - -5.633

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Opleidingsfonds -1.789 -2.900
Bestemmingsreserve Sportprogramma 2014-2017 -19.744 -
Overige reserve -7.411 -2.733

-28.944 -5.633

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door het bestuur van de vereniging wordt voorgesteld
om het exploitatiesaldo over 2021 van € 28.944 voor € 1.789 in mindering te brengen op de
bestemmingsreserve opleidingsfonds, voor € 19.744 in mindering te brengen op de
bestemmingsreserve sportprogramma 2014-2017 en voor € 7.411 op de overige reserves. 
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Kasstroomoverzicht over 2021 

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat -28.944 -5.633

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 13  3.514 3.616

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen 1.501 -1.413
Toename (afname) van overige schul-
den 28.796 1.316

30.297 -97

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten 4.867 -2.114

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen 4.867 -2.114

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 114.472 116.586
Toename (afname) van geldmiddelen 4.867 -2.114

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 119.339 114.472
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond is feitelijk gevestigd op Hermesweg 8Unit12, 3741
GP te Baarn Land, is statutair gevestigd in Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 40532874.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De KNKF stelt zich ten doel het bevorderen en doen beoefenen van krachtsport en fitness inwedstrijd-
en/of recreatief verband, in de ruimste zin des woord.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
organisaties zonder winststreven.

Grondslagen

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als
de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.
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Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten
die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa worden berekend op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa

Overige im-
materiële

vaste activa
€

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.512
Afschrijvingen -605

Boekwaarde per
31 december 2021 907
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2  Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 17.193
Cumulatieve afschrijvingen -11.575

Boekwaarde per 1 januari 2021 5.618

Mutaties 
Afschrijvingen -2.909

Saldo mutaties -2.909

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 17.193
Cumulatieve afschrijvingen -14.484

Boekwaarde per
31 december 2021 2.709
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Overige vorderingen en overlopende activa

Demo toestel 2.000 3.500
Vooruitbetaalde verzekering 2.617 1.600
Waarborgsom 1.271 1.271
Nog te ontvangen contributies - 1.018

5.888 7.389

4  Liquide middelen

ASN Bank 90.550 100.550
Rabobank 25.442 13.922
ING 3.347 -

119.339 114.472

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vereniging. 
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Passiva 

5  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Bestemming
sreserves

Overige
reserve

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021 21.533 102.790 124.323
Mutatie uit resultaatverdeling -21.533 - -21.533
Uit resultaatverdeling - -7.411 -7.411

Stand per 31 december 2021 - 95.379 95.379

31-12-2021 31-12-2020
€ €

6  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Opleidingsfonds - 1.789
Bestemmingsreserve Sportprogramma 2014-2017 - 19.744

- 21.533

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve Opleidingsfonds
Stand per 1 januari 1.789 4.689
Resultaatverdeling -1.789 -2.900

Stand per 31 december - 1.789

Bestemmingsreserve Sportprogramma 2014-2017
Stand per 1 januari 19.744 19.744
Resultaatverdeling -19.744 -

Stand per 31 december - 19.744
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2021 2020
€ €

7  Overige reserve

Stand per 1 januari 102.790 105.523
Uit resultaatverdeling -7.411 -2.733

Stand per 31 december 95.379 102.790

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

8  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 3.000 3.000
Overige 30.464 1.668

33.464 4.668

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

Huurverplichtingen

De huur van de kantoorruimte voor het bondsbureau bedraagt circa € 850 per maand en is in 2020
stilzwijgend verlengd met 2 jaar tot 2022. 

JAARREKENING 25



Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond te Baarn

Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020
€ €

9  Baten

Contributies 30.669 43.583
Subsidies 116.034 101.970
Overige baten 5.861 6.700

152.564 152.253

10  Contributies

Lidmaatschap verenigingen en leden 30.669 43.583

Als gevolg van de maatregelen rondom de uitbraak van COVID-19 heeft de stichting de contributies
voor 2021 fors gereduceerd. Hierdoor zijn de inkomsten uit hoofde van contributie fors lager dan vooraf
begroot (circa € 76.000). 

2021 2020
€ €

11  Subsidies

Subsidie NOC*NSF 62.948 52.868
Subsidie sportprogramma 53.086 49.102

116.034 101.970

12  Overige baten

Overige (inclusief buiten begroting gemaakte kosten) 5.861 6.700
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2021 2020
€ €

13  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen immateriële vaste activa 605 605
Afschrijvingen materiële vaste activa 2.909 3.011

3.514 3.616

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa 605 605

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.909 3.011

14  Huisvestingskosten

Betaalde huur 10.237 10.137

15  Verenigingskosten

Reis- en verblijfskosten bestuur 2.636 908
Vergaderkosten en consumpties 1.890 2.048

4.526 2.956
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2021 2020
€ €

16  Bureaukosten

Overige (inclusief buiten begroting gemaakte kosten) 20.548 12.168
Opleidingen 15.017 -
Internet en automatisering 9.371 12.515
Abonnementen en contributies 8.140 8.679
Assurantiepremie 5.071 5.219
Accountant 4.864 3.733
Kantoorbenodigdheden 3.191 447
Sportscholen en sportparticipatie 2.411 -
Bankkosten 530 664
Telefoon 410 418
Doorbelasting tuchtzaken - 321

69.553 44.164

In het jaar 2021 zijn er uitgaven gedaan die ten laste komen van de bestemmingsreserves. Deze kosten
waren niet separaat begroot en bevatten onder andere opleidingskosten en investeringen in
ontwikkeling van sportparticipatie en sportscholen. De overige kosten zijn ten opzichte van het
voorgaande jaar toegenomen als gevolg van gewijzigd beleid waarbij vrijwilligers een
(onkosten)vergoeding ontvangen. Deze kosten zijn opgenomen in de overige buiten begroting
gemaakte kosten. 

2021 2020
€ €

17  Sport- en wedstrijdkosten

Sportkosten 40.592 68.725
Wedstrijdkosten 53.086 28.288

93.678 97.013

De sportkosten bevatten de bijdragen aan de verschillende secties.
De wedstrijdkosten zijn ten opzichte van 2020 fors toegenomen onder andere als gevolg van de
effecten van COVID-19 in 2020. 
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Analyse verschil uitkomst met budget

2021  2021 Mutatie
x 1.000 € € € %

Baten 152.564 253.450 -100.886 -39,8

152.564 253.450 -100.886 -39,8

Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 3.514 - 3.514 -

Huisvestingskosten 10.237 6.000 4.237 70,6

Verenigingskosten 4.526 - 4.526 -

Bureaukosten 69.553 106.400 -36.847 -34,6

Sport- en wedstrijdkosten 93.678 141.050 -47.372 -33,6

Totaal van som der kosten 181.508 253.450 -71.942 -28,4

Totaal van netto resultaat -28.944 - -28.944 -

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers

De jaren 2020 en 2021 zijn bijzondere jaren geweest als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de
daarop volgende overheidsmaatregelen. Dit heeft gezorgd voor diverse verschuivingen in uitgaven ten
opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak dat de baten zijn gedaald is dat er minder
activiteiten hebben plaatsgevonden en daarmee ook de wedstrijdkosten zijn gedaald. Verder heeft het
bestuur het jaar 2020 aangegrepen om te investering en opleidingen, training en direct daarmee
samenhangende activiteiten. De kosten zijn in 2020 ten laste gebracht van het daartoe bestemde
opleidingsfonds. In 2021 heeft het bestuur het ingeslagen pad verder gevolgd en is er fors geïnvesteerd
in opleidingen, sportparticipatie en zijn er innovatieve projecten onderzocht welke uiteindelijk niet
geheel gefinancierd konden worden middels subsidies maar zijn onttrokken aan de
bestemmingsreserves. 

Baarn, 29 september 2022

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond

P. Lengkeek
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OVERIGE GEGEVENS 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan het bestuur en de leden van Vereniging Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond 

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening  2021 van Vereniging Koninklijke 
Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond, statutair gevestigd te Utrecht, gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond 
op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven; 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2021; 
2 de staat van baten en lasten over 2021; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
 
B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie, die 
bestaat uit:  

 

 het jaarverslag van het bestuurs; en   

 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met RJ- Richtlijn 640. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-stelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.  
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
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 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
organisatie; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Hilversum, 29 september 2022 
 
 
 
M&K Hilversum B.V. 
 
 
 
 
 
drs. D. Kroon RA 
 
 
 
 




