
 

 

Financiën AV Trias over 2018 
 
Financiële positie 
In financiële zin was 2018 een bewogen jaar. Het exploitatieresultaat van AV Trias komt uit op ca € 
3.500 negatief. Tezamen met het exploitatieverlies bij Stichting 3-As van ca € 5.000, bedraagt het 
gezamenlijke verlies ca € 8.500. Deze verliezen zijn echter voornamelijk veroorzaakt door eenmalige 
lasten, zoals de extra kosten voor inzet van de trainerscoördinator in 2018 (ca € 3.000). Bij 3-As 
wordt het exploitatieverlies vooral veroorzaakt door de betaling van huurachterstanden aan de 
gemeente (ca € 9.000). Tevens heeft stichting 3-As aan het eind van 2018 enkele uitgaven vervroegd 
gedaan, in verband met wijziging in de btw regelgeving. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar 
het financieel verslag van Stichting 3-As.  
De taken van de trainerscoördinator zijn inmiddels ingevuld door herverdeling binnen de bestaande 
functies. De huurachterstanden naar de gemeente zijn volledig voldaan. Deze lasten kunnen dus als 
eenmalig worden beschouwd.  
 
In 2018 is invulling gegeven aan de de positie van de  topsport tak van de vereniging, ook in 
financiële zin. De functie van topsport trainer is vormgegeven en geformaliseerd, alsmede de 
bijdrage van de leden van de topsport groep. Deze herpositionering heeft ertoe geleid dat de 
successen van deze groep ook in de toekomst kunnen worden voortgezet, zonder dat de contributies 
voor overige leden verhoogd moeten worden. Ook hebben wij meer inkomsten weten te genereren 
uit sponsoring, baanverhuur en acties zoals de Grote Club Actie, Rabo Clubkas en Vrienden van Trias.  
Belangrijk aandachtspunt is echter wel dat de ledenaantallen al jaren teruglopen. Hiermee komt de 
belangrijkste inkomstenbron van onze club steeds meer onder druk te staan. Het vergroten van de 
ledenaantallen is dan ook een belangrijk speerpunt van het beleid voor de komende jaren.  
 
De begroting van 2019 voor AV Trias komt ongeveer sluitend uit. Deze begroting is opgesteld vanuit 
de bestaande situatie, waarin AV Trias een vergoeding betaalt aan stichting 3-As voor het huren van 
de accomodatie. In 2018 is regelgeving binnen de btw gewijzigd, waardoor de (belastingtechnisch 
voordelige) constructie met 3-As komt te vervallen. Alle bezittingen en verplichtingen zullen in 2019 
worden overgedragen naar AV Trias, waarna de verwachting is dat 3-As al voor eind 2019 opgeheven 
zal zijn. Uit dien hoofde heeft 3-As geen begroting opgesteld voor 2019. Het verlies uit hoofde van 
het wegvallen van de btw voordelen (naar schatting € 5.000), zal naar verwachting gecompenseerd 
worden door de lagere huurbetalingen aan de gemeente. Wij verwachten dan ook dat de in de 
begroting 2019 opgenomen post aan huurkosten bij AV Trias, voldoende zal zijn om de uitgaven die 
van de stichting worden overgenomen, te dekken.  
 
Financiële administratie 
 
Voor de administratie wordt gebruik gemaakt van Sportlink Club, waarin de ledenadministratie en de 
financiële administratie gecombineerd zijn (sinds medio 2016). Dit pakket functioneert naar 
tevredenheid, en biedt diverse mogelijkheiden om controle uit te voeren of de contributies volledig 
worden geincasseerd. In 2018 is een steekproef uitgevoerd of alle leden die meetrainen, wel zijn 
aangemeld in het systeem. Hoewel deze controle niet heeft geleid tot de conclusie dat leden ten 
onrechte niet aan waren gemeld, zullen wij in 2019 verder gaan met controles of alle leden aan zijn 
gemeld. Voor het overige zal 2019 met name in het teken staan van de integratie van 3-As in de 
administratie van AV Trias.  
 



 

 

 

 
 
 
 
- Op de aan 3AS verstrekte lening van € 416.000 is door AV Trias in 2012 een voorziening 

getroffen van € 121.000. Deze voorziening was gebaseerd op de lagere werkelijke WOZ waarde. 
In 2019 zal de kantine weer worden overgedragen aan AV Trias tegen de boekwaarde, die gelijk 
is aan het bedrag van de lening. Op de balans verandert er qua waarden dus niets door de 
overdracht. 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 2018 met circa € 7.500 afgenomen. Enerzijds door het 
negatieve exploitatieresultaat, anderzijds doordat uitgaven (met name trainersvergoedingen) nu 
maandelijks worden betaald in plaats van enkele maanden achteraf.  

- De debiteuren bestaan voor het grootste deel uit de bijdragen van de Vrienden van Trias (€ 
1.200). Deze bijdragen zijn begin 2019 (automatisch) geincasseerd. Wat betreft de reguliere 
contibuties staat een totaal bedrag open van € 1.271,-; geheel betreffende het jaar 2018.  Op de 
totale post debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid getroffen van € 446,-. Hiervan 
verwachten wij dat deze toereikend zal zijn.   

- Onder de overige vorderigen staat nog een deel van de topsportbijdragen open (€ 500,-). Verder 
is in deze post opgenomen de in 2019 ontvangen opbrengsten uit de grote clubactie van € 1.290 
en € 650,- aan openstaande facturen open inzake sponsoring en verhuur van de baan. Alle 
genoemde bedragen zijn in 2019 ontvangen.  

Balans AV Trias per 31 december 2018

Vaste Activa (> 1 jaar) 31-12-2018 31-12-2017
Lening u/g stichting 3-As 416.000 416.000

Voorziening lening 3-As -121.000 -121.000

Totaal vaste activa 295.000 295.000

Vlottende Activa (< 1 jaar)
Debiteuren 2.025 1.072

Overige vorderingen 2.440 1.225

ING betaalrekening 15.626 8.224

Rabobank betaalrekening 2.983 3.513

ING spaarrekening 61 14.542

Totaal vlottende activa 23.135 28.575

Totaal activa 318.135 323.575

Eigen vermogen
Kapitaal 317.402 315.285

Resultaat boekjaar -3.673 2.117

Totaal vaste activa 313.729 317.402

Kortlopende schulden
Crediteuren 555 2.073

Overige kortlopende schulden 3.850 4.100

Totaal vaste activa 4.405 6.173

Totaal passiva 318.135 323.575



 

 

- De crediteuren schuld eind 2017 bestond voornamelijk uit ontvangen facturen van trainers 
(totaal € 1.653,-) over de periode 2017, betreffende trainers die niet via de vaste maandelijkse 
vergoedingen worden betaald. Over de periode 2018 zijn deze facturen voor het grootste deel al 
voor het einde van het jaar betaald.  

- De overige schulden bestonden voorgaand jaar voornamelijk uit de vaste trainersvergoedingen 
over december (€ 1.400). Zoals vermeld worden deze vergoedingen nu maandelijks automatisch 
overgemaakt. In 2018 staat hiertegenover dat een bedrag van ca € 2.500 is gereserveerd voor de 
herinrichting van de kantine.  

 
Exploitatieresultaat 

 
 
 
- De belangrijkste inkomsten zijn de contributies van de leden. Ten opzichte van 2018 stijgen de 

contributie inkomsten, hetgeen voornamelijk te danken is aan de in 2018 geïntroduceerde 
topsportbijdrage (ca € 4.000). De reguliere contributies blijven helaas een dalende trend volgen, 
als gevolg van teruglopende ledenaantallen.  

- De inkomsten uit verhuur in 2018 verder gestegen, mede door het aanpassen van de 
verhuurtarieven. De bijdrage van het PCC is en blijft de belangrijkste inkomstenbron binnen 
deze categorie (ca € 7.000 per jaar).   

- In 2018 waren de inkomsten uit wedstrijden hoger dan begroot, maar lager dan in 2017. Hoewel 
wederom sprake was van goede deelnemersaantallen aan met name de Zomeravond 
instuifwedstrijden, was de opkomst over het algemeen minder dan in het uitzonderlijke jaar 
2017. Voor 2019 verwachten wij geen grote wijzigingen in de wedstrijdkalender t.o.v. 2018.   

- De sponsoropbrengsten zijn sterk gestegen. Enerzijds door het afboeken van enkele facturen in 
2017, anderzijds hebben wij in 2018 een grote nieuwe sponsor mogen verwelkomen (Yongli). 
Het streven blijft om de sponsoropbrengsten te verhogen, maar voorzichtigheidshalve hebben 
wij hier over 2019 geen rekening mee gehouden in de begroting.  

- De opbrengsten van de Grote club actie waren goed en in lijn met de verwachting.  

Exploitatierekening AV Trias over 2018 2017 werkelijk 2018  Begroting 2018 werkelijk 2019 begroting

Inkomsten
Contributies 68.914 72.000 70.411 71.000
Verhuur 8.070 9.000 8.534 9.000
Wedstrijden 9.391 7.000 8.161 8.500
Netto resultaat klimduinrun 0 0 0 0
Sponsoring 1.633 2.700 4.985 5.000
Grote club actie en lotto 1.405 1.500 1.581 1.500
Overig (subsidies, oud papier, giften) 1.966 1.250 2.631 2.500

Totaal inkomsten 91.379 93.450 96.304 97.500

Directe kosten
Huisvestingskosten (huur, onderhoud) 39.273 40.000 42.237 38.000
Vergoedingen trainers 38.871 41.615 44.815 47.500
KNAU afdrachten 13.374 13.000 12.847 13.000
Wedstrijden en activiteiten 3.164 4.500 6.203 4.500

Totaal directe uitgaven 94.682 99.115 106.102 103.000

Indirecte kosten
Bestuurs- en representatiekosten 1.877 1.500 1.198 1.500
Administratiekosten 598 600 582 600
Overige uitgaven 466 500 433 500

Totaal indirecte uitgaven 2.942 2.600 2.213 2.600

Exploitatieresultaat -€ 6.245 -€ 8.265 -€ 12.012 -€ 8.100

Financiële baten 
Rentebaten bank en lening stichting 3-As 8.361 8.320 8.339 8.320

Resultaat boekjaar € 2.117 € 55 -€ 3.673 € 220



 

 

- De overige opbrengsten zijn in 2018 met name hoger uitgevallen door een nieuw initiatief, 
Vrienden van Trias (€ 1.200). Verder zijn hierin opgenomen de inkomsten uit de Rabo Clubkas 
actie, welke ongeveer even hoog waren als in 2018. Gezien beide acties terug zullen keren in 
2019, hebben wij de inkomsten op een vergelijkbaar niveau begroot als voor 2018.  

- De huisvestingskosten bestaan voor het overgrote deel uit de doorbelaste huur vanuit 3As (€ 
36.000 te vermeerderen met 6% btw). Voor 2019 verwachten wij lagere kosten, aangezien de 
huur nu exclusief btw zal worden gefactureerd. Tevens is in deze post opgenomen de huur van 
indoor zaal De Dors.  

- De afdracht aan de KNAU was in lijn met de verwachting.  
- De vergoedingen van de verenigingscoördinator en trainers zijn in 2018 hoger uitgevallen door 

de scheiding van de functie verenigingscoördinator in twee afzonderlijke functies, als gevolg van 
het topsportplan. Met name in de overgangsperiode zijn de kosten hierdoor hoger uitgevallen. 
Voor 2019 hebben wij in de begroting een bedrag opgenomen van € 3.000 inzake het btw 
nadeel (er zal nu 21% btw afgedragen moeten worden in plaats van 6% via 3-As).  

- Directe kosten activiteiten is een verzamelnaam voor kosten van wedstrijden, Klimduinrun, 
Start-to-Run, jeugdbestuur en de website. De kosten van de activiteiten in 2018 waren hoger 
dan begroot en vorig jaar, met name vanwege de aanschaf van nieuwe trainersjacks (€ 1.200). 
De kosten voor huur van de ET installatie is eveneens onderdeel van deze post. Initiatieven om 
deze kosten terug te brengen (onder meer door gedeelde aanschaf) zijn helaas nog niet volledig 
geslaagd.  

- 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 lager zijn uitgevallen dan begroot komt vooral een in 2017 
ontvangen claim inzake onrechtmatig gebruik van fotomateriaal. Deze claim hebben wij in 2018 
voor een lager dan opgenomen bedrag af kunnen wikkelen.  

- De overige uitgaven zijn met name de kosten voor de (leden)administratie, deze lagen in lijn met 
de begroting en 2017.  

 
Totstandkoming begroting  
Bovenstaand zijn de specifieke posten inzake de begroting 2019 reeds toegelicht.  De 
contributieontvangsten zijn hierbij gebaseerd op de daadwerkelijk geincasseerde bedragen in 2019 
tot op heden, alsmede test contributie runs op basis van het meest actuele ledenbestand.  
Voor de begroting 2019 is rekening gehouden met € 4.500,- 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.  
 

 

Categorie (peildatum 1 januari) Aantal 2018

Begrote 
contributies 
2018 Aantal 2019

Begrote 
contributies 
2019

Afdrachten 
KNAU

Pupillen 68 11.696 53 9.275 1.230
CD-junioren 55 9.460 58 10.150 1.763
AB-junioren 31 5.952 31 6.045 942
Senioren/masters 77 15.056 74 14.594 2.990
Recreanten 144 21.934 142 21.629 2.407
Hoofdtrainers/juryleden 22 0 25 0 424
Start to Run / Bootcamp 750 1.500
Instroom en overig 20 1.900 30 2.500 750
Opbrengsten inschrijvingen 525 525
Contributies Topsport 5.000 4.500
Overig KNAU (competities/BumaStemra 2.250

Totaal 427 72.273 413 70.718 12.755


