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Achtergrond en Doel:
De stichting is opgericht, medio 2010, als onderdeel (eis van de gemeente) van de
overeenkomst tussen de gemeente Waddinxveen en de voetbalverengingen Waddinxveen
en WSE.
Voortvloeiend uit deze overeenkomst is de fusie tot stand gekomen tussen de beide
voetbalverenigingen in wat nu ASW is. Tevens is de mogelijkheid geschapen om op het
vernieuwde complex voetbalpark ‘De Sniep’ ook sport gerelateerde zaken te huisvesten,
zoals van het begin aan een sport-BSO van Humanitas.
De stichting is opgericht, middels notariële akte, en staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel. De stichting werkt zonder winstoogmerk en had 2 hoofdtaken.
De eerste was het realiseren van het nieuwe complex, met behulp van gemeentelijke
gelden, wat in gebruik is genomen begin 2012.
De tweede taak is het exploiteren van het gehele complex voor de minimale duur van 10
jaar na het realiseren van het complex.
Wie zitten er in de stichting en waarom:
Voorzitter – Willy Beelen
Secretaris – Ben van der Sluis
Penningmeester – Dick Twigt
Alle drie zijn zij als vrijwilliger verbonden aan de stichting in genoemde functie vanaf de
dag van oprichting. Voorwaarde was en is dat de stichting bestuurders geen deel
mochten en mogen uitmaken van het bestuur van de voetbalvereniging(en). Aanstelling
van het bestuur (minimaal 3 personen) is in eerste instantie gedaan door de toenmalige
fusie verenigingen met goedkeuring van de gemeente. Wijziging in het bestuur komen in
principe vanuit het bestuur zelf, in overleg met ASW, waarbij de gemeente geïnformeerd
dient te worden.
Wie maken er gebruik van het complex:
Allereerst is de voetbalvereniging ASW de hoofdhuurder van bijna het gehele complex.
Op maandelijkse basis is er overleg tussen de stichting en ASW over de lopende zaken en
voorvallen op het complex.
Een tweede huurder is Humanitas met een sport-BSO in een aparte ruimte, die ook
gebruik maken van de velden. De secretaris van de stichting houdt op regelmatige basis
contact met de locatieleiding van Humanitas.
Verder zijn er andere verenigingen (bijv. biljart en sjoelen) en scholen (Coenecoop
College) die structureel gebruik maken van het complex tegen een vergoeding. En dan
zijn er nog incidentele bijeenkomsten en evenementen die gehouden worden op ons
complex.
Hoe werkt het financieel:
Zie onderstaand plaatje. Hierop zijn de belangrijkste partijen te zien waar de stichting
mee te maken heeft. Boven de streeplijn zijn de baten en onder de lijn zijn de kosten
voor de stichting.
De Stichting heeft geen winstoogmerk, dus het streven is om de zaken boven en onder
de streep in balans te houden. Het moge duidelijk zijn dat als de kosten stijgen ASW als
grootste gebruiker dit het meest zal voelen.
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