
Jaarverslag 2018 Stichting 3AS  
 
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.  

Vanwege het vervallen van de BTW-aftrek zal de Stichting 3AS in de loop van 2019 worden 
opgeheven. Dat heeft de navolgende consequenties: 
- Geen voordeel BTW-aftrek (was per jaar ca. € 5.000) 
- Huurcontract met de Gemeente Heiloo moet worden gewijzigd van Stichting 3AS naar AV Trias 
- Alle aan de Stichting 3AS gestuurde rekeningen zullen in het vervolg naar AV Trias moeten worden 
gestuurd 
- Het eigendom van het clubgebouw zal moeten worden overgedragen door de Stichting 3AS aan AV 
Trias 
- De leningsovereenkomst tussen de Stichting 3AS en AV Trias moet worden beëindigd 
- Na opheffing van de Stichting 3AS zal het vermogen van de Stichting 3AS worden overgeheveld naar 
AV Trias 

Financiële administratie 
Balans 

 

Balans Stichting 3AS

31.12.2017 31.12.2018
Activa
Clubgebouw € 416.000 min afschrijving € 121.000 295.000 295.000
Hoogspringbak 1.000 0
Hoogspring landingsmat 3.776 2.776
Sleutelgeld 269 548
ING betaalrekening 8.158 3.379
Electronisch tijdwaarneming 1.000 908
ING spaarrekening 17.000 7.000
Nog te ontvangen BTW 4e kw 2018 0 4.118

Totaal van activa 326.203€        313.729€        

31.12.2017 31.12.2018
Passiva
Lening van AV TRIAS 416.000 416.000
Voorziening onderhoud clubgebouw 15.000 15.000
Voorziening aanschaf materiaal 7.000 7.000
Nog te betalen BTW 4e kw. 2017 469 0
Nog te betalen huur baan aan de Gemeente 3.643 0
Nog te bet. achterstall ige schuld 2017 aan Gem.Heiloo 4.132 0
Nog te bet. achterstall ige schuld 2018 t/m 2020 aan 
Gemeente Heiloo (excl. BTW) 9.428 0
Resultaat boekjaar (negatief) -710 -5.067
Vermogen (negatief) -128.759 -119.204

Totaal van passiva 326.203€        313.729€        



 
- 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 2018 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 € 22.000. 
Door het verlies in 2018 (zie hierna) was niet voldoende liquide geld aanwezig om geld aan 
deze voorzieningen te voegen.  
 

Exploitatie 

 
 



- In 2018 wordt het clubgebouw weer door eigen leden schoongemaakt. 
 

- In 2017 is een hoogspring landingsmatras aangeschaft voor € 4.776 (excl. BTW). Hierop is in 
2018 € 1.000 afgeschreven.  
 

- In 2018 is op de overkapping van de hoogspringbak € 1.000 afgeschreven. Balans per 31-12-
2018 is nihil. 
 

- Er is borggeld voor de sleutels ontvangen en er zijn nieuwe sleutels aangeschaft. Positief 
saldo is € 548. 
 

- Er is in 2018 voor € 1.215 Trias kleding ingekocht en voor € 378 verkocht. 
 

- De huur van de baan van de Gemeente Heiloo en de bijdrage groot onderhoud in 2018 
bedroeg € 3.695 (excl. BTW). 
 

- De kosten trainer/coördinator zijn ca. € 7.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit i.v.m. 
het aanstellen van een 2e coördinator Joop Wiersema. Deze heeft de vereniging eind 2018 
verlaten. 
 
Het resultaat over 2018 is door extra uitgaven (zie hiervoor) uitgekomen op negatief € 5.067.  
Dit bedrag moet op de 2 voorzieningen worden afgeschreven. 
 
Heerhugowaard,  9 maart 2019 
 
De penningmeester van de Stichting 3AS, 
 
Ton Apeldoorn 


