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Algemeen 
De Stichting 3AS is sinds 2007 eigenaar van het clubgebouw. Tevens zijn Btw-plichtige 
activiteiten ondergebracht in de stichting, zoals kantinebeheer en diensten van derden 
(verenigingscoördinator/trainer, aannemers, etc.) 

In 2015 is besloten het financieel beheer van de vereniging TRIAS en de Stichting 3AS te 
scheiden en afzonderlijk te rapporteren en verantwoorden. Hiermee is aansluiting gezocht 
bij de verantwoordelijkheids- en bestuursstructuur die kenmerkend is voor de verenging 
TRIAS enerzijds en de Stichting 3AS anderzijds.  

Financiële administratie 
 
Balans 

- Het clubgebouw is eigendom van de stichting. De bouwkosten, € 416.000, zijn 
destijds betaald door AV Trias. Dit bedrag is door AV Trias geleend aan de stichting.  
De jaarlijks te betalen rente bedraagt 2% over € 416.000 = € 8.320. 
In 2017 is de 2% rente berekend over een lening van € 416.000. 

- Onder de passiva zijn twee voorzieningen opgenomen, voorziening onderhoud 
clubgebouw  
€ 15.000 en voorziening aanschaf materiaal € 7.000, in totaal € 20.000. 
Door het verlies in 2017 is niet voldoende liquide geld aanwezig om aan de 
voorzieningen aanschaf materiaal slechts € 2.000 toe te voegen en aan voorziening 
onderhoud clubgebouw niets toe te voegen.  
De voorziening groot onderhoud clubgebouw is in 2017 afgenomen met € 5.000. 
In het verleden was deze voorziening getroffen zonder dat daar geld tegenover 
stond. Dit is nu gecorrigeerd. 

Exploitatie 
- Vanaf november 2016 werd het clubgebouw schoongemaakt door 

Schoonmaakbedrijf Victoria. Kosten € 397 per maand (excl. BTW). Per 1 september 
2017 is het contract opgezegd en wordt het clubgebouw weer door eigen leden 
schoongemaakt.  

- In 2017 is een hoogspring landingsmatras aangeschaft voor € 4.776 (excl. BTW). 
Hierop is in 2017 € 1.000 afgeschreven.  

- In 2017 zijn nieuwe sleutels aangeschaft voor € 1.079. Aan borggeld is ontvangen € 
810. 

- In 2017 voor TRIAS-kleding aangeschaft voor € 1.620.  

- Het resultaat over 2017 is negatief € 710. Dit was begroot op negatief € 1.295. 

- Volgens het huurcontract met de Gemeente Heiloo was t/m 2016 jaarlijks ca. € 
16.000 (excl. BTW) verschuldigd voor de huur en onderhoud van de baan. 
Tevens was de Stichting € 2.762 aan gerechtskosten verschuldigd i.v.m. de 



procedure die door de Gemeente tegen de Stichting was aangespannen.  
In 2016 is aan de Gemeente Heiloo voorgesteld om een bedrag van € 11.407,51 
(incl. BTW) kwijt te schelden.  
 
De Gemeente is hier niet mee akkoord gegaan en heeft de volgende 
betalingsregeling voorgesteld (alle bedragen incl. BTW): 
te betalen in 2016 € 6.000  
te betalen in 2017 € 5.000 (excl. BTW € 4.132) 
te betalen in 2018 € 3.802,50 
te betalen in 2019 € 3.802,50 
te betalen in 2020 € 3.802,50. 
 
In 2017 is met de Gemeente Heiloo een nieuw contract worden afgesloten.  
De huur van de baan en bijdrage groot onderhoud in 2017 bedroeg € 3.643 (excl. 
BTW). 

Begroting 2018 
- Vanwege het voorziene negatieve resultaat kan slechts € 2.000 aan voorziening 

onderhoud clubgebouw en € 2.000 aan voorziening aanschaf materiaal worden 
toegevoegd 

- Het voorziene resultaat over 2018 wordt geschat op € 706 negatief. 
 
 
Heerhugowaard,  15 maart 2018 

De penningmeester van de Stichting 3AS, 

Ton Apeldoorn


