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ALGEMEEN    

Accountantsverslag

Dit verslag betreft een verkorte versie van de accountantsrapportage. Bij het rapport is een samenstellings-
verklaring opgenomen met een toelichtende paragraaf.

Bij verschillen tussen het op internet gepubliceerde, verkorte verslag en het op papier uitgebrachte en 
getekende accountantsrapportage is de papieren versie leidend.

Oprichting

De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) is opgericht bij notariële akte op 27 februari 2007
en staat ingeschreven onder dossiernummer 27298027 bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag.

Doel van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport

De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport heeft onder andere ten doel het bevorderen van de draf- 
en rensport en de fokkerij van Dravers en Engelse Volbloeds in Nederland.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
na resultaatverwerking

31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 48.191 30.828

Financiële vaste activa 180.001 180.001

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Lening u/g 45.000 45.000
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 42.847 50.829
Overige vorderingen en overlopende
activa 514.724 491.168

602.571 586.997

Liquide middelen

Bankier 43.430 277.325
Kas 795 1.428

44.225 278.753

 874.988 1.076.579
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31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 39.882 198.510

Voorzieningen 30.000 30.000

Langlopende schulden

Onderhandse leningen - 215.000

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 135.000 -
Crediteuren 71.814 121.029
Overige belastingen en
uitvoeringsinstellingen 10.426 10.148
Overige schulden en                            
overlopende passiva 587.866 501.892

805.106 633.069

 874.988 1.076.579

_____________________________________________________________________________
  

_____________________________________________________________________________
- 2 -

_____________________________________________________________________________
Stichting Nederlandse Draf en Rensport te Wassenaar



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013

€ €

2012

€ €

Baten 

Bruto-opbrengsten 4.220.049 4.141.744
Directe kosten -3.449.323 -3.263.860

Netto-opbrengsten 770.726 877.884

Lasten

Personeelslasten 362.009 353.925
Afschrijvingen 13.506 20.664
Overige bedrijfslasten 552.957 627.057

 928.472 1.001.646

Bedrijfsresultaat -157.746 -123.762

Financiële baten en lasten -882 14.909

Resultaat -158.628 -108.853

_____________________________________________________________________________
  

_____________________________________________________________________________
- 3 -

_____________________________________________________________________________
Stichting Nederlandse Draf en Rensport te Wassenaar



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

Voor een omschrijving van de stichtingsactiviteiten verwijzen wij naar hoofdstuk 'algemeen' van
dit rapport.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Echter, gezien de financiële positie van de stichting,
is haar voortbestaan onzeker. Omdat het bestuur inmiddels maatregelen heeft genomen is een 
duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet geheel onmogelijk.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur (rekening houdend met 
een eventuele restwaarde). De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffings-
waarde of vervaardigingskosten.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze 
invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening 
voor waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met een voorziening 
voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan 
deze ter vrije beschikking.
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Langlopende schulden

De verplichtingen op lange termijn zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd 
van meer dan 12 maanden.

Kortlopende schulden

De verplichtingen op korte termijn zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd 
van 12 maanden of korter.

Voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij 
voorzienbaar zijn.

Baten

De in de staat van baten en lasten begrepen baten zijn de aan deelnemers en derden in
rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting.

Lasten

De lasten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Afschrijvingen

De in de staat van baten en lasten verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn 
berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde.
De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De financiele baten en lasten in de verslagperiode betreffen de van derden ontvangen, 
respectievelijk aan derden betaalde interest.

Rente baten

De rentebaten in de verslagperiode betreffen de van derden ontvangen en te vorderen
interest.
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Meer prijzengeld uitgekeerd, maar resultaat zwaar negatief

In het gepubliceerde halfjaarbericht beschreven wij (in augustus 2013) de verwachting dat het verlies 
2013 van de Stichting verder op zou lopen. Om dit verlies te beperken zijn - ook - in de tweede helft 
van 2013 maatregelen genomen om het verlies te beperken. Dit bestond vooral uit het beperken van de 
bijdragen van de NDR in het prijzengeld. Verder is er uiteraard kritisch gekeken naar diverse andere 
uitgaven. Ondanks de genomen maatregelen in de tweede helft van het jaar is het resultaat slechter 
uitgevallen dan in 2012. Aanvullende maatregelen om de continuïteit van de sport te garanderen waren 
noodzakelijk en hiertoe heeft het bestuur van de Stichting al eerste stappen gezet. Waar mogelijk is 
verder bezuinigd en zijn verzoeken om financiële bijdragen niet gehonoreerd. Daarnaast wordt een 
intensieve discussie met de Vereniging NDR over de toekomst van Duindigt gevoerd. 

De inkomsten

De inkomsten, na aftrek van prijzengelden, van de NDR daalden in geheel 2013. Deze daling heeft 
plaatsgevonden ondanks een forse groei van de inkomsten uit de samenwerking met PMU. Helaas 
heeft deze groei de teruggang van de totale inkomsten niet kunnen compenseren. De daling van de 
opbrengsten  uit het wedcontract voor koersen is substantieel, in Nederland ruim 10 % en voor 
buitenlandse koersen ruim 6 %. Over de buitenlandse koersen is het percentage afdracht nog 
gunstig beïnvloed door de herinrichting van het wedcontract op 1 oktober 2013. Ook de inkomsten 
uit contributies, registraties en heffingen daalden gezamenlijk met bijna 8 %. 

De uitgaven

De uitgekeerde prijzengelden zijn - door sponsoring en door de inkomsten uit de samenwerking 
met PMU - met ruim 4 % gestegen ten opzichte van 2012. Voor deelnemers aan de sport was dat 
een prima ontwikkeling.

De kosten van de Stichting zijn met meer dan 6 % teruggebracht. De belangrijkste besparing is 
gerealiseerd op juridische kosten (bijna 80 % minder uitgaven), maar ook de afschrijvingen zijn  
beperkt en accountantskosten zijn teruggebracht. De overige kosten hebben zich normaal ontwikkeld.

De rentelasten blijven fors. Deze kosten hangen voor het merendeel samen met de rentebetalingen 
voor de "lening van de sport". 

Vooruitzichten voor 2014

De stichting NDR voorziet nog geen verandering in de negatieve ontwikkeling van wedomzetten in 
Nederland. De stijging van inkomsten door de ontwikkeling van de PMU-meetings is hoogst onzeker, 
waardoor het resultaat verder onder druk komt. Inkomsten uit contributies, registraties en heffingen 
zullen naar verwachting niet stijgen. Er lijkt zicht op een korte termijn oplossing voor de schulden-
positie (en daarmee de rentelast). De reserves van de NDR zijn echter uitgeput en dus zal - om 
financiële problemen te voorkomen - zeer voorzichtig geopereerd moeten worden.
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De operationele kosten (kantoor/operatie) blijven binnen de perken, maar verdere krimp in de 
organisatie is naar onze mening niet mogelijk noch gewenst.  

Daarnaast heeft het bestuur bij de Vereniging NDR aangedrongen op een standpunt inzake "de lening 
van de sport" en het daaraan verbonden onderpand Duindigt. Het aflossen van de lening en de daarmee 
gepaard gaande vermindering (dan wel verdwijnen) van de rentelast geeft de sport de benodigde finan-
ciële slagkracht om de komende jaren aan groei te werken.

Wedcontract

Met betrekking tot de wedinkomsten heeft de verlengde vergunning aan Sportech van voor de periode 
vanaf 1 oktober 2013 een lichte verbetering in de afdracht tot gevolg gehad. 

Inmiddels zijn de gesprekken voor een nieuwe wedvergunning per 1 januari 2015 gestart en voert het 
bestuur gesprekken met diverse betrokkenen.

Het uitgangspunt van de NDR in de onderhandelingen is een substantiële verbetering van de inkomsten, 
om een trendbreuk van afbraak naar opbouw van onze sector op de (middellange) termijn mogelijk te 
maken.

Wassenaar, 14 april 2014

Het bestuur:

F.J. Rooks                                  H.A.M. Wegbrans                                  P.E. Mulder
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