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1. Algemeen 
 

Doel en opdracht van Triade 

 

Op 31 mei 1985 is opgericht de Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming ‘Triade’, 

statutair gevestigd te Den Helder. Triade is ontstaan door samenvoeging van de 

Stichting Muziekschool Den Helder, de Stichting Expressiecentrum Den Helder en het 

gemeentelijk bureau Kunstzinnige Vorming Onderwijs. 

In de statuten staat omschreven dat Triade als doel heeft: 

- het inleiden tot kunstverschijnselen en tot het beleven van kunst en hanteren van 

kunstzinnige middelen; 

- bij te dragen tot het ontwikkelen van de persoonlijkheid door het beleven van 

kunst en het hanteren van kunstzinnige middelen; 

- bij te dragen tot het vermogen bewust en kritisch vorm te geven aan eigen 

omgeving en leefpatroon door het hanteren van kunstzinnige middelen. 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

- het organiseren en leiden van uitvoerende activiteiten op het gebied van 

kunstzinnige vorming, zowel in de vorm van het geven van lessen en cursussen, als 

in de vorm van ontmoeting. 

- het bieden van een steunfunctie aan het primair en voortgezet onderwijs. 

 

Bestuur 

Het bestuur was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:  

Michiel Tegelberg  - voorzitter        

Tjitske Sabelis   - secretaris  

Joris ten Berg   - penningmeester 

André Schutte   - lid - aandachtsveld commerciële activiteiten 

Martine van Eeten  - lid - jurdische zaken 

Anita Koolhaas   - lid - vanuit de cursisten 

 

Directeur 

Sander Boschma   - Directeur  

   

Activiteiten 2021 
 

Triade is in Den Helder het centrum voor kunsteducatie.  

Triade organiseert kunsteducatieve activiteiten voor inwoners van Den Helder en 

omgeving  

(afdeling Kunst in Vrije Tijd: lessen, cursussen, workshops) en ten behoeve van scholen  

(Kunst in School: voorstellingen, projecten en deskundigheidsbevordering).  

Op basis van een jaarlijks activiteitenplan/begroting heeft Triade een meerjaren- 

budgetovereenkomst 2020-2022 met de gemeente Den Helder. Van de activiteiten 

wordt verslag gedaan in een inhoudelijk jaarverslag, dat tegelijk met dit financiële 

jaarverslag wordt aangeboden aan de belangrijkste subsidieverstrekkers.  

  



1. Balans per 31 december 2021 

 

 
 

Per 31 december 2021  2020 

      

A C T I V A       

      

Vaste activa      

      

Materiële vaste activa      

      

  Gebouw 350.964     369.861   

  Inventaris 156.171    54.699   

  507.135    424.560  

      

Vlottende activa      

      

Vorderingen      

      

   Debiteuren  232.321     182.380   

   Overige vorderingen 222     1.460   

   Overlopende activa 12.254   341  

  244.797   184.181 

      

Liquide middelen      

      

   Kas 820     591   

   ING bank 564.998     526.995   

   Postbank 142.753     80.306   

   Postbank (spaarrekening)  58.422     58.422   

   Roparco  100.286     100.276   

  867.279   766.590 

      

  1.619.211   1.375.331 

 

 

  



Balans 

Per 31 december 2021       2020 

      

P A S S I V A       

      

Eigen vermogen      

      

Algemene reserve 372.045   371.449  

  372.045   371.449 

      

Voorzieningen      

Voorziening Personeel 23.541   23.541  

Voorziening cyclisch grootonderhoud 248.282   202.729            

Voorziening Jubileum 2020 27.500   20.000  

  311.308   246.270 

      

Langlopende schulden      

      

Hypothecaire geldlening o/g   144.604   162.680 

      

      

Kortlopende schulden      

      

Zicht op talent 39.485   30.600  

Solidariteitsfonds 6.313   5.951  

Schulden aan kredietinstellingen      18.076     18.076   

Crediteuren 73.018    24.465  

Belastingen en sociale premies 66.280    69.919   

Vooruit gefactureerde lesgelden     146.569     142.745   

Overige schulden      19.280    20.181  

Overlopende passiva 434.216    282.995  

  791.254    594.932  

      

  1.619.211   1.375.331 

 



1. Staat van Baten en Lasten 2021 

Staat van baten en lasten over 2021  2021  2020 

B A T E N Begroting  Realisatie  Realisatie 

      

Budgetsubsidie Gemeente Den Helder 1.081.173  1.169.801  1.141.492 

Impuls brede school 19.241  19.241  20.178 

Project subsidies Binnen budget 52.950  27.119  25.091 

Project subsidies Buiten budget 109.900  51.100  182.145 

          Subsidie Gemeente Schagen 189.575  189.575   

Subsidie Gemeente Hollands Kroon 37.500  25.610   

Overige opbrengsten 134.676  227.553  77.303 

lesgelden 317.000  249.330  267.248 

      

Totale baten 1.942.015  1.959.329  1.713.457 

      

L A S T E N      

      

Directe uitvoeringskosten      

Salarislasten docenten 658.500  615.202  635.079 

Bijzondere baten en lasten* -  -  - 

Salarislasten bedrijfsleiding 43.500  76.912  74.429 

Reiskosten  15.500  9.123  7.946 

Ingehuurd personeel 312.250  327.485  192.923 

Overige personeelskosten 27.500  34.987  32.506 

Overige directe uitvoeringskosten 229.902  181.490  93.254 

Projectkosten 40.713  79.879  95.944 

 1.327.865  1.325.078  1.132.081 

      

Indirecte uitvoeringskosten      

Directie 65.000  60.767  69.702 

Administratie 108.000  138.396  131.777 

Huishoudelijke dienst 88.150  58.129  94.971 

Huisvesting 148.000  113.987  128.495 

Dotatie voorziening cyclisch groot onderhoud 35.000  50.274  35.000 

Automatiseringskosten 10.000  15.203  7.933 

Algemene kosten 95.000  94.898  98.406 

Reclamekosten 25.000  51.462  66.746 

Afschrijvingen 40.000  50.539  40.759 

Triade 35 jaar 0  0  0 

 614.150  633.655  653.789 

      

Totale lasten 1.942.015  1.958.733  1.785.870 

      

Exploitatieresultaat 0  596  -72.413 

      

Inzet Steunfonds Corona 0  0  22.305 

      

Exploitatieresultaat 0  596  -50.108 



Assist Audit services en advisering B.V. 

R. Logtenberg RA 

Postbus 21 

4380 AA Vlissingen 

Telefoon 06 53647326 

Email roblogtenberg@assist-ra.nl 

Q) 

Aan het bestuur en directie van 

Stichting Triade Centrum voor Kunsteducatie Den Helder e.o. 

Middenweg 2 

1782 BG DEN HELDER 

CONTROLEVERKLARING 

VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Triade Centrum voor Kunsteducatie Den 

Helder e.o. te Den Helder gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft deze jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Triade Centrum voor Kunsteducatie Den 

Helder e.o. op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de 

bepalingen bij en krachtens de WNT. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1) de balans per 31 december 2021 

2) de staat van baten en lasten over 2021; en 

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen en het Controleprotocol WNT. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de j aarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Triade Centrum voor Kunsteducatie Den Helder 

e.o. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

KvK Oost Nederland 08086450 

BTW-nummer NL 808630672B01 



ING Bank IBAN NL36 INGB 0663 0645 03 

ING Postbank IBAN NL07 INGB 0008 4839 

99 Verklaring over de in hetjaarverslag 
opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

het bestuursverslag de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening, dat de andere 

informatie: met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat;  alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW, RJ 640 'Organisaties 

zonder winststreven' is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 
can 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en RJ 

640 Organisaties zonder winststreven'. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 

9 Boek 2 BW en RJ 640 ' Organisaties zonder winststreven ' . 

Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot dejaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie voor dejaarrekening 

De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJ 640 
'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit 
kader is de directie tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de 
directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de 
relevante wet - en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de instelling in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsels moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de instelling 

te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 

toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de instelling. 


