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1 Algemene gegevens
Naam en vestigingsplaats
Stichting Sociaal Fonds Vishandel is statutair gevestigd te Ede.
Bestuur
Het paritaire bestuur was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Leden werkgevers

Plaatsvervangers

Benoemende organisatie

Datum aftreden

De heer F. Rijsemus

1)

01-01-2019

Mevrouw M. Bleeker-Steenstra

2)

01-01-2020

Plaatsvervangers

Benoemende organisatie

Datum aftreden

De heer G.P.J. Koster

3)

01-01-2019

vacature

3)

-

De heer P.E. van de Laar
De heer H. Achterhuis

Leden werknemers
De heer N.A. Bogaard
vacature

In 2016 fungeerde de heer H. Achterhuis als voorzitter en de heer N.A. Bogaard als secretaris van de Stichting. In het verslagjaar
deden zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van het bestuur. De heer H. Achterhuis en zijn plaatsvervanger mevrouw M.
Bleeker- Steenstra zijn door hun organisaties herbenoemd in 2017.
In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal in vergadering bijeen en wel op 26 mei en 10 november 2016.
Benoemende organisaties
1)

Vereniging Nederlandse Visdetaillisten (VNV)
Postbus 185
3830 AD Leusden
Telefoon (033) 495 30 96

2)

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)
Stevinweg 2
3891 VB Zeewolde
Telefoon (036) 540 99 45

3)

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Telefoon (030) 75 11 100

Accountant
DRV Accountants en Adviseurs
Administrateur
Centrum voor Kennis en Ontwikkeling statutair gevestigd te Ede en kantoorhoudende te Ede.
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2 Verslag
Verslag over het tiende boekjaar lopende van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

2.1

Inleiding

Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2016 van Stichting Sociaal Fonds voor de Vishandel
(hierna de Stichting).In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en
wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in 2016.

2.2

CAO, statuten en reglement

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal Fonds CAO algemeen verbindend verklaard tot en met
december 2018. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 25 maart 2014. In het verslagjaar zijn de navolgende
wijzigingen algemeen verbindend verklaard ingaande 1 januari 2016.
CAO:
artikel 1 sub 5: de wijziging heeft betrekking op de omschrijving van het maximum premieloon op jaarbasis;
Statuten:
artikel 1 sub 2: de wijziging heeft betrekking op de wijziging van de statutaire vestigingsplaats van de Stichting Sociaal Fonds
Vishandel;
artikel 11 lid 3 en 12 lid 4: de wijziging heeft betrekking op de wijziging sector kanton te Arnhem;
Reglement:
artikel 1: de wijziging heeft betrekking op de omschrijving van het maximum premieloon op jaarbasis.

2.3

Doelstelling

Het doel van de Stichting is financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal
functioneren van de vishandel. Deze activiteiten staan beschreven in artikel 3 van de statuten en bestaan uit het bevorderen van:
Het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de vishandel.
Deze activiteiten binnen het doel van de Stichting bestaan uit:
a.

het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Vishandel
voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen;

b.

het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Sociale Commissie voor de Vishandel. Deze werkzaamheden staan
beschreven in artikel 3 lid 3 van het reglement van de Stichting Sociaal Fonds Vishandel. Deze werkzaamheden bestaan
onder andere uit het geven van advies omtrent de uitleg en/of de toepassing van de CAO voor de Vishandel;

c.

het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van
de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de vishandel;

d.

het verzorgen van opleiding, scholing en vorming ten behoeve van de werknemers en werkgevers in de vishandel, gericht
op de arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen in de vishandel, zoals beschreven in artikel 3 lid 4 van het
reglement van de Stichting Sociaal Fonds Vishandel;

e.

bemiddeling en arbeidsstimulering ten behoeve van de werknemers in de vishandel;
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f.

het informeren van werkgevers en/of werknemers over bovengenoemde activiteiten, danwel het benaderen van
werkgevers en/of werknemers in het kader van onderzoeken naar de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden,
arbeidsvoorwaarden en/of loopbaanontwikkeling.

De overige reserves ad € 211.934 (2015: € 207.432) zijn vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de statutaire bepalingen
en doelstellingen van het fonds.

2.4

Premie

De door de werkgever voor het jaar 2016 aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,6% (2015:0,6%) van het
premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming.
Het in rekening brengen van de premie vindt plaats op kwartaalbasis, op basis van de door de werkgevers aangeleverde
salarisgegevens. Per kwartaal wordt derhalve de werkelijke premie in rekening gebracht. Mocht in enig kwartaal een nabetaling
gedaan worden over een eerder kwartaal, dan wordt dit op de eerstvolgende nota in rekening gebracht.
Geen AVV, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers
Georganiseerde werkgevers betalen premie voor het Sociaal Fonds Vishandel op grond van de CAO voor deze branche.
Ongeorganiseerde werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AVV) van deze
CAO. Over een AVV-loze periode mag de Stichting geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers.
De administratie van het fonds is zodanig ingericht dat geen premie gefactureerd wordt aan ongeorganiseerde werkgevers over
een AVV-loze periode.

2.5

Begroting

Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2014), inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient de Stichting
de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de
begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval.

2.6

Toegekende subsidies

Subsidies
De organisaties die in 2016 een subsidie ontvingen dienden zich hierover vóór 1 april 2017 te verantwoorden en bij deze
verantwoording een controleverklaring toe te voegen. Uit onderstaande tabel valt af te lezen:
-

welke subsidies zijn toegekend in 2016;

-

of deze subsidies zijn verantwoord;

-

welk deel van de subsidies niet is besteed.

De ontvangen verantwoordingen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting.
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Organisatie

Subsidieaanvraag

CNV
Vakmensen

Begroting
2016

Artikel
statuten

In 2016
toegekende
en
uitbetaalde
subsidie
2016

3a

Verantwoord Niet
over 2016
verantwoord
en teruggevorderd

77.000

51.990

0

77.000

3b

1.403

0

0

3c
3d

21.482
5.881

0
0

0
0

3e
Totaal CNV
Vakmensen
BOAH

Subsidie
ten laste
van het
resultaat

7.938

0

0

77.000

88.694

0

77.000

35.000

35.845

Begroting
2016

3d

35.000

35.845

0

35.000

Begroting
2016

3b

13.000

14.325

0

13.000

3c

3.000

555

2.445

555

3d

136.500

123.643

12.857

123.643

Totaal VNV

152.500

138.523

15.302

137.198

Totaal

264.500

263.062

15.302

249.198

Totaal BOAH
VNV

2.7

35.000

Overzicht gesubsidieerde activiteiten per organisatie

Onderstaand lichten we een aantal activiteiten toe die door de subsidieontvangende instellingen zijn ondernomen, dankzij een
financiële bijdrage van de Stichting. De gesubsidieerde activiteiten zijn conform de in artikel 3 van de statuten geformuleerde
doelstelling van het Sociaal Fonds, die in dit jaarverslag onder paragraaf 2.3 zijn na te lezen.
BOAH
Voorlichting cao
In 2016 is het gehele jaar de helpdesk arbeidsvoorwaarden ambulante handel bereikbaar geweest. Telefonisch zijn veel vragen
beantwoord. In 2016 is 219 uur besteed aan feitelijke voorlichting en 66 uur aan coördinatie en begeleiding.
Marktentour
In 2016 zijn 35 warenmarkten bezocht met als doel informatie te geven over nieuwe ontwikkelingen én vooral ook om te luisteren
naar de wensen van ondernemers en medewerkers op de markt.
Beeldvorming en stage
In 2016 zijn 77 gastlessen en marktbezoeken voor scholen voor beroepsonderwijs verzorgd. Doel: vmbo’ers en mbo’ers
enthousiast maken voor het werken of ondernemen op de markt.
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Vereniging Nederlandse Visdetaillisten(VNV)
Project veiligheid en Bedrijfsvoering
Het in 2013 gestarte project “ Advies over veiligheid en bedrijfsvoering in de visdetailhandel“ was gedurende het verslagjaar
operationeel. Ook gedurende dit verslagjaar is slechts beperkt gebruik gemaakt van dit servicepakket, waarvan de actieve
gebruikers veel baat bij hebben gehad. Het project is inmiddels als een standaard onderdeel van het service pakket van het VNV
opgenomen op de website.
Workshops
Met als doel kennisvermeerdering en kennisontwikkeling is een workshop kalender opgesteld met uiteenlopende onderwerpen
van vaktechnisch tot regel- en wetgeving. Zowel werkgevers en werknemers is de mogelijkheid geboden om tijdens deze
bijeenkomsten zich te laten informeren over de Warenwetbesluit Etikettering, de verplichte aanduidingen en vermeldingen op
levensmiddelen en het geven van informatie over allergenen. Met partners zijn vaktechnische workshops georganiseerd waarbij
de aandacht lag op innovatie en vakkennis.
Haring Snij Keuring
VNV organiseert met het oog op het verbeteren van het vakmanschap en het verhogen van de kennis een branche brede haring
snij keuring. Door het keuren van het haring snijden in een interactieve omgeving is er progressie in de vakkennis en kwaliteit bij
de visdetaillist en zijn medewerkers. Aan alle visdetaillisten en zijn medewerkers wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen
aan de keuring haring snijden. De deelnemers krijgen mogelijkheid de opgedane kennis in praktijk te brengen door ter plekke
haring te snijden. Het eindresultaat wordt beoordeeld door een vakkundige jury. Met de juiste communicatie ondersteuning over
het resultaat, kan de visdetaillist en zijn medewerker zijn vakkundigheid aan de consument tonen en laten zien dat zij veel tijd en
moeite investeren in het blijven leveren van de beste kwaliteit producten.
Visbakbokaal
Naast haring is gebakken vis de tweede pijler binnen het assortiment van de visdetaillist. In een vergelijkbare opzet als de haring
snij keuring organiseert VNV de Visbakbokaal waarbij vaktechnische kennis over het bakken van vis centraal staat.
Opleidingen(subsidies)
Wederom is een financiële bijdrage geleverd voor ondersteuning van werknemers die een van de in de bijlage van de CAO
opgesomde opleidingen willen volgen. Tijdens het verslagjaar is groei in het gebruik van de beschikbare middelen zichtbaar.
Arbeid ( Duurzame Inzetbaarheid)
In nauwe samenwerking met de werknemersorganisatie CNV vakmensen is een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en
behoefte met betrekking tot aspecten van duurzame inzetbaarheid in de visdetailhandel. Het onderzoek was succesvol. Het heeft
geresulteerd in een aantal concrete voorstellen. Voorstellen die enerzijds aan de orde geweest zijn aan de cao-tafel, zijn
anderzijds vertaald in projecten die in het komende verslagjaar worden uitgevoerd.

CNV Vakmensen
Het jaar 2016 heeft in het kader gestaan van Duurzame Inzetbaarheid. In het begin van het jaar is er een groep van medewerkers
bezig geweest te onderzoeken hoe de bedrijfstak Visdetailhandel het beste bereikt kon worden. In het verleden is namelijk
gebleken dat de te bereiken doelgroep moeilijk benaderbaar is.
Toen bepaald was hoe de doelgroep het beste kon worden bereikt, is er met het onderzoeksbureau MWM2 een onderzoeksopzet
gemaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kwalitatief onderzoek waarbij door middel van diepte-interviews met
vertegenwoordigers van de bedrijfstak (zowel werkgevers als werknemers) onderzocht is hoe de bedrijfstak geleid kan worden
naar een hoger niveau op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. De uitkomsten waren zeer concreet en hebben geleid tot
aanbevelingen aan de dragende partijen en het sociaal fonds.

Jaarverslag 2016
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Een aantal van die aanbevelingen zijn overgenomen in de cao en hebben onder andere geleid tot aanpassingen van de
cursussen die door het sociaal fonds worden ondersteund.
Hieruit kan ook de conclusie getrokken worden dat het aspect scholing in 2016 meer geïntegreerd was in Duurzame Inzetbaarheid
dan voorheen.
Aan andere aanbevelingen wordt concreet gevolg gegeven in 2017. Zo zullen ambassadeurs in 2017 belangrijke aspecten die
veranderd moeten worden op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid onder de aandacht brengen van de in de bedrijfstak
werkzame bedrijven en werknemers.
Tenslotte is er in 2016 weer veel tijd besteed aan de ondersteuning in cao kwesties en voorlichting.

2.8

Risicomanagement

Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om de risico’s die de Stichting loopt te managen. Het
belangrijkste risico dat het bestuur onderkend is het concentratierisico.
Concentraties kunnen ertoe leiden dat de Stichting bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering(marktrisico) of de
financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm
van concentratierisico in de bezittingen van de Stichting is de concentratie van de liquide middelen bij één bank. Gezien de
kredietstatus van de bank acht het bestuur de kans dat het concentratierisico zich manifesteert zeer klein.

2.9

Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum

In 2017 is een totaal bedrag van € 280.000 aan subsidies schriftelijk toegekend onder voorbehoud van verantwoording.

2.10

Toekomstparagraaf

Het bestuur ziet een duidelijke toegevoegde waarde van de Stichting voor de branche. Het gevoerde beleid zal grotendeels
ongewijzigd worden voortgezet in de komende jaren.

2.11 Slotopmerkingen
Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld in de op de
volgende pagina's opgenomen jaarrekening.

Wij danken een ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting.
Utrecht, 23 mei 2017

Stichting Sociaal Fonds Vishandel
Namens het bestuur,

De heer N.A. Bogaard

De heer P. van de Laar

Voorzitter

Secretaris
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3 Jaarrekening
3.1

Balans per 31 december 2016 na resultaatverdeling

ACTIVA
Toelichting
*)

31 december 2016

31 december 2015

Vorderingen op korte termijn
Premiedebiteuren
Nog te factureren premies

3.4.1.1
3.4.1.2

4.711
78.764

10.636
81.913

Terug te vorderen subsidies
Overige vorderingen en overlopende activa

3.4.1.3
3.4.1.4

15.302
686

26.271
651

Liquide middelen

99.463

119.471

121.973

103.875

221.436

223.346

31 december 2016

31 december 2015

3.4.2

Totaal

PASSIVA
Toelichting
*)
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

3.4.3.1

211.934

207.432
211.934

Schulden op korte termijn
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

3.4.4.1

9.502

207.432

15.914
9.502

15.914

221.436

223.346

*) De nummering verwijst naar de toelichting
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3.2

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
Toelichting
*)

Baten
Premiebaten

3.5.1.1

2016

320.799

2015

310.351
320.799

Lasten
Uitvoeringskosten

3.5.2.1

70.473

Overige kosten

3.5.2.2

-3.344

310.351

99.228
2.908
67.129

102.136

Financiële baten en lasten

3.5.3

30

-431

Beschikbaar voor doelstellingen

3.5.4

253.700

207.784

Subsidielasten

3.5.5

249.198

219.483

Saldo boekjaar

4.502

-11.699

Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt:
Dotatie aan / geput uit de bestemmingsreserve:

4.502

-11.699

Totaal

4.502

-11.699

*) De nummering verwijst naar de toelichting

Stichting Sociaal Fonds Vishandel
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3.3 Algemene toelichting

Doel
Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de
Vishandel, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in
sociaal opzicht optimaal functioneren van de Vishandel.

Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'. Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2014), dient een fonds de begrotingscijfers in de staat van
baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in
beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de Stichting het geval.
Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld.
Continuïteit
Het bestuur ziet een duidelijke toegevoegde waarde van de Stichting voor de branche. Het gevoerde beleid zal
grotendeels ongewijzigd worden voorgezet in de komende jaren. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte
van voorgaand jaar.
Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en schulden
Deze posten bestaan uit handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze
posten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.
Liquide middelen
Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Resultaatbestemming
Het resultaat boekjaar wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

Jaarverslag 2016
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3.4

Toelichting op de balans

3.4.1

Vorderingen op korte termijn

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet
materieel af van de nominale waarde.

3.4.1.1

Premiedebiteuren

De post premiedebiteuren is als volgt opgebouwd:

Openstaande facturen
Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal

2016

2015

6.755

17.221

-2.044

-6.585

4.711

10.636

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een
voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met
gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze
systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode.

3.4.1.2

Nog te factureren premies

Dit betreft de nog te factureren premies op basis van de jaaropgaven welke na afloop van het verslagjaar zijn
ontvangen.

3.4.1.3

Terug te vorderen subsidies
2016

2015

BOAH 2014
BOAH 2015
VNV

15.302

14.254
11.846
171

Totaal

15.302

26.271

2016

2015

Overig

686

651

Totaal

686

651

3.4.1.4

Overige vorderingen en overlopende activa

Stichting Sociaal Fonds Vishandel
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3.4.2

Liquide middelen
2016

2015

Rekening-courant ING Bank
Rekening-courant Rabobank

3.622
118.351

5.005
98.870

Totaal

121.973

103.875

Onder de liquide middelen worden opgenomen de tegoeden op bankrekeningen, die direct opeisbaar zijn.

3.4.3

Eigen Vermogen

3.4.3.1

Bestemmingsreserves

Specificatie bestemmingsreserves
2016

2015

Beschikbaar voor toekenningen

211.934

207.432

Stand 31 december

211.934

207.432

Het bedrag dat beschikbaar voor toekenningen wordt overeenkomstig het doel van de Stichting toegekend.
Het doel van de Stichting is het subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal
functioneren van de vishandel.

Mutatie overzicht bestemmingsreserves

Stand 1 januari
Saldo van baten en lasten
Subsidielasten
Totaal

Jaarverslag 2016

2016

2015

207.432
253.700

219.131
207.784

-249.198

-219.483

211.934

207.432
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3.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

3.5.1

Baten

3.5.1.1

Premiebaten

De premiebaten zijn als volgt opgebouwd:
2016

2015

Premie boekjaar
Premie voorgaande jaren

320.799

310.351

Totaal

320.799

310.351

De premiebaten in het boekjaar 2016 zijn gebaseerd op de definitieve loonsomopgaven van de werkgevers. Voor een
beperkt aantal werkgevers zijn de premiebaten gebaseerd op voorlopige loonsomopgaven.
De premie bedraagt 0,6% (2015: 0,6%).

3.5.2

Lasten

3.5.2.1

Uitvoeringskosten

Deze post is als volgt gespecificeerd:

Administratiekosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Incassokosten
Bureaukosten
Totaal

2016

2015

62.242
4.356

89.902
4.356

2.642

3.736

1.233

1.234

70.473

99.228

2016

2015

Administratiekosten
Deze post is als volgt gespecificeerd:

Syntrus Achmea
TKP
Raad
KVGR

28.489
39.064
2.145
21.033

36.300
3.908
21.205

62.242

89.902

Personeel
De Stichting heeft geen personeel in dienst. De beheersactiviteiten worden op basis van een
uitvoeringsovereenkomst verricht door personeel van de Stichting Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO te
Ede.

Stichting Sociaal Fonds Vishandel

pagina 17 | 21

Bezoldiging bestuurders
Onder bestuurskosten is een bedrag van € 2.642 aan vacatiegelden verantwoord (2015: € 3.612).

3.5.2.2

Overige kosten
2016

2015

Afschrijving en dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Verschil in debiteurensaldo
Vrijval overige kosten 2014

-3.344

5.672
-1.373
-1.391

Totaal

-3.344

2.908

2016

2015

3.5.3

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Bank- en rentekosten
Totaal

3.5.4

688
658

431

30

-431

Beschikbaar voor doelstellingen

Van het in de staat van baten en lasten vermelde bedrag als beschikbaar voor doelstellingen is volledig toegerekend
aan het A-fonds.

3.5.5

Subsidielasten

De verdeling van de subsidies naar de subsidieontvangers is als volgt:

BOAH
CNV Vakmensen

2016

2015

35.000
77.000

63.154
72.000

VNV

137.198

84.329

Totaal

249.198

219.483

Ede 23 mei 2017
Stichting Sociaal Fonds Vishandel
Namens het bestuur,

De heer N.A. Bogaard

De heer P. van de Laar

Voorzitter

Secretaris
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4 Overige gegevens
4.1

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Het resultaat boekjaar is onttrokken aan de bestemmingsreserves.

4.2

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2017 is een totaal bedrag van € 280.000 aan subsidies schriftelijk toegekend onder voorbehoud van verantwoording.

4.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Sociaal Fonds Vishandel te Ede gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Sociaal Fonds Vishandel per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2016;

2.

de winst- en verliesrekening over 2016; 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.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Sociaal Fonds Vishandel zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (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.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:


het bestuursverslag

Stichting Sociaal Fonds Vishandel
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en
geen materiële afwijkingen bevat.
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.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 640.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit
voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:


het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
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het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;



het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;



het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;



het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en



het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Naaldwijk, 1 juni 2017
DRV Accountants & Adviseurs

drs. M.C. Vijverberg RA
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