
 

 

Financiën AV Trias over 2017 
 
Financiële positie 
In financiële zin was 2017 een redelijk positief jaar, waarin zowel tegenvallers te noteren waren 
(zoals het niet doorgaan van de Klimduinrun) als meevallers (de hoge wedstrijdopbrengsten, onder 
meer door zeer goed bezochte zomeravond instuifwedstrijden). De exploitatierekening over 2017 
komt uit op een positief resultaat van ca € 2.000.  
 
Voor 2018 is het op gezonde en integrale wijze inpassen van de succesvolle topsport tak in de 
vereniging de belangrijkste doelstelling op financieel gebied. Hiertoe is eind 2017 en begin 2018 een 
plan opgesteld, waarin de visie van de vereniging op de positie van de topsport nader is uitgewerkt. 
In financiële zin betekent dit dat de functie van verenigingscoördinator zal vervallen en zal worden 
onderverdeeld in de functies topsport trainer/coördinator en algemene trainerscoördinator. 
Uitgangpunt bij deze wijziging is dat dit zoveel mogelijk budgetneutraal zal gebeuren, waarbij 
aanvullende inkomsten vanuit de topsport (oa contributies) weg zullen vallen tegen een verhoogd 
budget voor trainers en prijzengeld. Op deze wijze kunnen de successen van deze groep worden 
voortgezet, zonder dat de contributies voor overige leden verhoogd moeten worden.   
 
Financiële administratie 
 
Administratief gezien stond het jaar in eerste instantie in het teken van de overdracht van taken van 
de voormalige penningmeester, en het waarborgen van tijdige en volledige incasso van de 
contributies. Voor de administratie wordt gebruik gemaakt van Sportlink Club, waarin de 
ledenadministratie en de financiële administratie gecombineerd zijn (sinds medio 2016).  
In 2017 is een start gemaakt met het verder optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden van de 
systemen, onder andere op het gebied van controles op leden die vrijgesteld zijn van 
contributiebetalingen. 
 
Voor 2018 zijn de belangrijkste doelstellingen om deze controles uit te breiden, onder meer door 
controles op volledigheid van het ledenbestand. Verder blijft de doelstelling om inkomsten uit 
verhuur en sponsoring verder te verhogen.  
 
Balans AV Trias per 31 december 2017 
 
 



 

 

 
- Op de aan 3AS verstrekte lening van € 416k is door AV Trias in 2012 een voorziening getroffen 

van € 121k. Door de gelijkblijvende  WOZ-waarde in 2017 hebben er geen mutaties 
plaatsgevonden.  De waardering van de vordering blijft hierdoor in lijn met de waarde van het 
clubgebouw. Over deze lening is de afgesproken rente van 2% in rekening gebracht, deze is 
opgenomen in het exploitatieoverzicht; 

- Het saldo op de bankrekeningen is in 2017 met circa € 5.700 toegenomen. Enerzijds door het 
positieve exploitatieresultaat, anderzijds doordat een aantal uitgaven met betrekking op 2017 
zijn ontvangen in 2018 (zie onderstaand); 

- De debiteuren hebben volledig betrekking op nog openstaande vorderingen over de jaren 2016 
(€ 516,-) en 2017 (€ 1.374); hierop is een voorziening voor oninbaarheid getroffen van € 819,-.  

- De overige vorderingen bestaan volledig uit te ontvangen opbrengsten uit de grote clubactie, 
belangrijkste reden voor de daling ten opzichte van eind 2016 is dat destijds een eenmalige 
vordering bestond inzake het jubileumfeest.  

- De crediteuren schuld van bestaat voornamelijk uit ontvangen facturen van trainers (totaal € 
1.653,-) over de periode 2017, betreffende trainers die niet via de vaste maandelijkse 
vergoedingen worden betaald. Deze facturen zijn begin 2018 betaald en dit is ook de 
belangrijkste reden voor de stijging ten opzichte van eind 2016.  

- De overige schulden bestaan evenals voorgaand jaar voornamelijk uit de vaste 
trainersvergoedingen over de december (€ 2.900). Daarnaast is in 2017 een eenmalige 
reservering opgenomen van € 500,- inzake een claim voor onrechtmatig gebruik van een foto, 
het bestuur is terzake in onderhandeling met de claimende partij.  
 



 

 

 
 
Exploitatieresultaat 

 
 
 
- De belangrijkste inkomsten zijn de contributies van de leden. De inkomsten zijn met name door 

eenmalige inkomsten zoals Start to Run licht hoger uitgekomen dan begroot; 
- De inkomsten uit verhuur zijn sterk gestegen ten opzichte van 2016, oorzaak hiervan is het 

nieuwe huurcontract met het PCC. Wel zijn de inkomsten lager dan begroot vanwege lagere dan 
verwachte overige verhuur (met name aan scholen).  

- In 2017 waren de inkomsten uit wedstrijden hoger dan begroot en realisatie 2016, door de grote 
deelnemersaantallen aan met name de Zomeravond instuifwedstrijden. Hiernaast zijn ook e 
opbrengsten in het winterseizoen .  

- De klimduinrun kon door omstandigheden niet worden georganiseerd. Als onderdeel van het 
topsportplan is tevens overeengekomen dat deze niet meer door AV Trias zal worden 
georganiseerd in de toekomst.  

- De sponsoropbrengsten vielen in 2017 tegen, voornamelijk doordat enkele facturen die eind 
2016 waren opgenomen onder de debiteuren oninbaar bleken. In 2018 verwachten wij wel weer 
meer sponsoropbrengsten te genereren, voornamelijk door ook andere wijzen van sponsoring te 
promoten (zoals de website) dan uitsluitend reclameborden.  

- De opbrengsten van de Grote club actie waren goed en in lijn met de verwachting, waar de 
verkopen in 2016 nog wat tegenvielen; 

- De overige opbrengsten zijn in 2017 meegevallen, met name door eenmalige inkomsten uit de 
Rabo Clubkas actie, maar voor 2018 is voorzichtigheid betracht in de begroting vanwege het 
eenmalige karakter.  

  



 

 

 
 

- De huisvestingskosten bestaan voor het overgrote deel uit de doorbelaste huur vanuit 3As (€ 
36.000 te vermeerderen met 6% btw). De kosten zijn licht meegevallen vanwege lagere 
onderhoudskosten. Voor 2018 zijn geen belangrijke wijzigingen begroot.  

- De afdracht aan de KNAU was in lijn met de verwachting.  
- De vergoedingen van de verenigingscoördinator en trainers liggen redelijk in lijn met 2016 en 

de begroting. Voor 2018 is het budget verhoogd als gevolg van de scheiding van de functie 
verenigingscoördinator in twee afzonderlijke functies, als gevolg van het topsportplan.  

- Directe kosten activiteiten is een verzamelnaam voor kosten van wedstrijden, Klimduinrun, 
Start-to-Run, jeugdbestuur en de website. De kosten van de activiteiten in 2017 waren lager 
dan begroot en vorig jaar, met name doordat de klimduinrun geen doorgang vond.  

- Onder bestuurs- en representatiekosten worden de kosten verantwoord voor de prijzen 
clubkampioenschappen, bloemen voor grote prijswinnaars, lidmaatschap Sportraad en 
attenties voor onze vrijwilligers. Dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan begroot komt 
vooral door de eerdergenoemde claim inzake onrechtmatig gebruik foto. Voor 2018 
verwachten wij dan ook weer een daling van de  

- De overige uitgaven zijn met name de kosten voor de (leden)administratie, deze lagen in lijn 
met de begroting. Wel waren de kosten hoger dan 2016, wat komt doordat het 
softwarepakket medio 2016 in gebruik is genomen.  

 
Totstandkoming begroting  
Bovenstaand zijn de specifieke posten inzake de begroting 2018 reeds toegelicht.  De 
contributieontvangsten zijn hierbij gebaseerd op de daadwerkelijk geincasseerde bedragen in 2018 
tot op heden, alsmede test contributie runs op basis van het meest actuele ledenbestand.  
Voor de begroting 2018 is rekening gehouden met € 5.000,- aan extra contributie inkomsten, 
voorvloeiend uit het topsport plan. Gecorrigeerd voor deze post liggen de overige contributies iets 
lager dan werkelijk over 2017, wat het gevolg is van een kleine daling in het ledenaantal.  
 
De verwachte contributies zijn in onderstaand overzicht nader toegelicht.  
 

 


