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1 Algemene gegevens

Naam en vestigingsplaats
Stichting Sociaal Fonds Vishandel is statutair gevestigd te Ooij.

Bestuur
Het paritaire bestuur was per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

Leden werkgevers Plaatsvervangers Benoemende organisatie Datum aftreden
De heer P.E. van de Laar De heer F. Rijsemus 1) 01-01-2019

De heer H. Achterhuis Mevrouw M. Bleeker-Steenstra 2) 01-01-2020

Leden werknemers Plaatsvervangers Benoemende organisatie Datum aftreden
De heer W.A.M. Kampen De heer G.P.J. Koster 3) 01-01-2019
vacature vacature 3) -

In 2018 fungeerde de heer H. Achterhuis als voorzitter en de heer W.A.M. Kampen als secretaris van de Stichting. In 2019 is de
heer P.E. van de Laar en zijn plaatsvervanger de heer F. Rijsemus namens hun organisatie afgetreden en opgevolgd door de
heer R. van Diermen respectievelijk de heer V. Jansen. Vanuit CNV Vakmensen.nl zijn in 2019 de heren W.A.M. Kampen en
G.P.J. Koster herbenoemd namens hun organisatie.

In het verslagjaar kwam het bestuur viermaal in vergadering bijeen en wel op 17 januari, 17 mei, 12 september en 21 november
2018.

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.nl
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Telefoon (030) 75 11 100

Accountant
DRV Accountants en Adviseurs

Administrateur
Kastrop Fonds Beheer B.V.
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2 Verslag

Verslag over het veertiende boekjaar lopende van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

2.1 Inleiding

Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2018 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 2018.

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 2023. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 7 december 2018. In het verslagjaar zijn de navolgende

wijzigingen algemeen verbindend verklaard ingaande 1 januari 2019.

Wijzigingen Cao
Aanhef van de SF-CAO Vishandel (Duur)
De naam van CAO-partij CNV Vakmensen is gewijzigd in CNV Vakmensen.nl. Ook is de naam van CAO-partij het Verbond van de
Nederlandse Visdetailhandel gewijzigd in de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten.

Artikel 1 lid 3 begripsbepalingen: aanpassing begrip werknemer
Artikel 1 lid 5 onder c begripsbepalingen: premieplichtig loon
In dit artikel wordt gesproken over het bereiken van de 67 jarige leeftijd. De ’67–jarige leeftijd’ is vervangen door de
‘pensioengerechtigde leeftijd’.
Artikel 8 (Duur): aanpassen duur van de SF Cao.

Wijzigingen Statuten
Artikel 1 lid 2: aanpassen vestigingsplaats van de Stichting
Artikel 2 lid 1 begripsbepalingen: aanpassing van de definitie van de vishandel
Artikel 2 lid 3: aanpassing begrip werknemer
Artikel 4 lid 1 onder b (Geldmiddelen): schrappen van het heffen van werknemerspremie en een hernummering heeft plaats
gevonden.

artikel 5 lid 1 (Bestuur)
De naam van CAO-partij CNV Vakmensen is gewijzigd in CNV Vakmensen.nl. Ook is de naam van CAO-partij het Verbond van de
Nederlandse Visdetailhandel gewijzigd in de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten.
Artikel 13 lid 3: schrappen van een financiële bijdrage in de kosten van een kindplaats.

Wijzigingen reglement

artikel 1, onder c begripsbepalingen: premieplichtig loon
In dit artikel wordt gesproken over het bereiken van de 67 jarige leeftijd. De ’67–jarige leeftijd’ is vervangen door de
‘pensioengerechtigde leeftijd’.
Artikel 2 lid 1 Premie: verwijzing naar artikel 16 van de statuten is geschrapt.
Artikel 3 lid 1: schrappen van een financiële bijdrage in de kosten van een kindplaats
Artikel 4 lid 3 Werkwijze: het woord ‘verklaring’ is aangepast in ‘verantwoording’.

Artikel 6: wijziging heeft betrekking op de inwerkingtreding.
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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;
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 € 161.676 (2017: € 199.857) 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 2018 aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,6% (2017:0,6%) 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 2018), 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.
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2.6 Toegekende subsidies

Subsidies

De organisaties die in 2018 een subsidie ontvingen dienden zich hierover vóór 1 april 2019 te verantwoorden en bij deze
verantwoording een controleverklaring toe te voegen. Uit onderstaande tabel valt af te lezen:

- welke subsidies zijn toegekend in 2018;
- 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.

Organisatie Subsidie-
aanvraag

Artikel
statuten

In 2018
toegekende
en uitbetaalde
subsidie 2018

Verantwoord
over 2018

Niet
verantwoord
en terug-
gevorderd
over 2018

Subsidie
ten laste
van het
resultaat

CNV
Vakmensen

Begroting
2018

3a 53.000 60.416 0 53.000

3b 10.000 31.518 0 10.000

3c 22.500 13.854 8.646 13.854
3d 5.000 6.106 0 5.000
3e 500 1.562 0 500

Totaal CNV
Vakmensen

91.000 113.456 8.646 82.354

BOAH Begroting
2018

3d 83.486 82.675 811 82.675

Totaal BOAH 83.486 82.675 811 82.675

VNV Begroting
2018

3b 13.000 13.000 0 13.000

3c 4.000 2.911 1.089 2.911
3d 141.689 133.689 8.000 133.689

Totaal VNV 158.689 149.600 9.089 149.600

Totaal 333.175 345.731 18.546 314.629
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2.7 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 2018 is het gehele jaar de helpdesk arbeidsvoorwaarden ambulante handel bereikbaar geweest. Telefonisch zijn veel vragen

beantwoord. In 2018 is 233 uur besteed aan feitelijke voorlichting en 66 uur aan coördinatie en begeleiding. Daarnaast is er in
2018 de publicatie Werk Wijzer in de ambulante handel verschenen met daarin ook specifiek aandacht voor de
arbeidsvoorwaarden ambulante handel. De inhoud van deze Werk Wijzer in de ambulante handel biedt oplossingen waarmee je
gezond en met plezier in de branche aan het werk kunt gaan én blijven. Tot op hoge leeftijd.

Marktentour

In 2018 zijn 26 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 2018 zijn 66 gastlessen en marktbezoeken voor scholen voor beroepsonderwijs verzorgd. Naar schatting hebben bijna 1.000
leerlingen deelgenomen. Doel: vmbo’ers en mbo’ers enthousiast maken voor het werken of ondernemen op de markt.

De inhoud van de gastlessen is verrijkt met de resultaten van de in 2018 verschenen publicaties van het onderzoek ambulante
handel.

Vakdagen

Duurzame inzetbaarheid was het thema voor de vakdagen in 2018.Voor dit thema was een eenmalige 100%-bijdrage vanuit een
andere financieringsbron beschikbaar.

Opleidingshuis

In 2018 is voor het eerst een volledig aanbod van brancheopleidingen voor ondernemers en werknemers door BOAH
aangeboden.
De inhoud van de opleidingen is verrijkt met de resultaten van de in 2018 verschenen publicaties van het onderzoek ambulante
handel.

Daarnaast is er in 2018 de publicatie Werk Wijzer in de ambulante handel verschenen met daarin ook specifiek aandacht voor het
belang van opleiden in de ambulante handel. De inhoud van deze Werk Wijzer in de ambulante handel biedt oplossingen
waarmee je gezond en met plezier in de branche aan het werk kunt gaan én blijven. Tot op hoge leeftijd.
De feitelijke deelname aan de brancheopleidingen in 2018 is nihil. Reden om in 2018 een andere aanpak Opleidingshuis voor te
bereiden voor 2019. Uitgangspunt is dat de content gelijk blijft, maar dat met name gekeken zal worden naar mogelijke andere
uitvoeringen met het accent op meer in eigen beheer en een zware inzet van de promotie voor de deelname aan

de opleidingen.

Werk Wijzer

In 2018 verscheen de publicatie Werk Wijzer in de ambulante handel. De inhoud van deze Werk Wijzer in de ambulante handel
biedt oplossingen waarmee je gezond en met plezier in de branche aan het werk kunt gaan én blijven. Tot op hoge leeftijd.
De publicatie is digitaal toegankelijk via internet en er zijn 8.000 exemplaren gedrukt. De gedrukte exemplaren zijn voor een groot

deel ook in 2018 verspreid.
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Vereniging Nederlandse Visdetaillisten(VNV)
Project veiligheid en Bedrijfsvoering

Het project “ Advies over veiligheid en bedrijfsvoering in de visdetailhandel“ was ook gedurende het verslagjaar operationeel. Er is
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 servicepakket 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. Tijdens het VIP Event in EXPO Houten namen ruim 200 visspecialisten, zowel
eigenaren als medewerkers, deel aan de Nationale Haringsnijkeuring. Door het jaar heen zijn er in o.a. Spakenburg en Volendam
in samenwerking met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel voorlichtingen gegeven over de wijzigingen in Europese
wetgeving ten aanzien van het standplaatsenbeleid.

Opleidingen(subsidies)

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van de subsidieregeling. De behoefte aan opleidingen lijkt toe te nemen.  Opvallend was de
toename van aanvragen voor het behalen van het groot rijbewijs. Het beschikbare budget is dan ook meer dan volledig benut.

Arbeid (Duurzame Inzetbaarheid)

De in het vorige verslagjaar ontwikkelde brochure over Duurzame inzetbaarheid heeft mede de aanzet gegeven tot een discussie

over onderwerpen als aantrekkelijke arbeidstijden voor de bedrijfstak, een goede werk/privé/-balans, scholingsbehoefte,
werkplezier en vitaliteit. In algemene zin het verhogen van de aantrekkelijkheid van de eigen arbeidsmarkt. Verder zijn veel vragen
over de uitleg en interpretatie van de arbeidsvoorwaarden aan de orde geweest.

Voorlichting en onderzoek

Dit complexe project waarin met behulp van grote databestanden inzicht moet worden verkregen in de samenstelling van de

arbeidsmarkt in de visdetailhandel zijn in het verslagjaar doorbraken geweest. Door koppeling van verschillende bestanden is het
inzicht in de samenstelling van de arbeidsmarkt helder geworden. In het komende jaar wordt dit project afgerond. Door
automatische koppelingen zal de informatiestroom verder worden geautomatiseerd.

Ambassadeur

Vanuit dit project is er geïnvesteerd in een parttime bedrijfsadviseur die verbetertrajecten heeft uitgevoerd bij diverse

visspeciaalzaken. Winkeleigenaren konden zich melden bij VNV als zij gebruik wilden maken van een dergelijk traject. Na een
eerste bezoek is per winkel aan de hand van een uitgebreide bedrijfsscan een rapport opgesteld met aanbevelingen voor
verbeteringen op gebied van o.a. hygiëne, promotie, assortiment, winstmarge en bedrijfsvoering. Allemaal zaken die een
belangrijke invloed kunnen hebben op de continuïteit van een visspeciaalzaak.

CNV Vakmensen.nl
In 2018 is er grote aandacht besteed aan het project CNV Geldzorg. Dit project was in het verslagjaar een speerpunt binnen de
duurzame inzetbaarheidsstrategie van CNV Vakmensen. Het project is bedoeld om geldzorgen bespreekbaar te maken en om
werknemers te helpen bij het op orde brengen en houden van hun financiën.
Ook helpt CNV Geldzorg bij het bestrijden van schulden bij werknemers in de visdetailhandel. De werkzaamheden bestonden in
het verslagjaar uit het ontwikkelen van vragenformulieren/ onderzoek; het opzetten van een e-learning-traject gericht op het

uitkomen met inkomen. Verder zijn er gastlessen gegeven met als thema “Lekker verdienen”. Om werknemers te informeren is
CNV Geldzorg als onderdeel opgenomen in een informatieflyer.
Door deze werkzaamheden is de drempel om financiële zorgen bespreekbaar te maken iets verlaagd en hebben werknemers
meer zicht in wat ze zelf kunnen doen om bewuster om te gaan met hun geld.
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Het reguliere werk t.b.v. het sociaal fonds is in 2018 gewoon doorgegaan. Hierbij kan gedacht worden aan het beantwoorden van
vragen uit de sector over de cao, duurzame inzetbaarheid en andere kwesties maar ook aan bestuurlijke werkzaamheden die voor

het sociaal fonds zijn verricht.

Vlak na de zomer en voorafgaande aan het cao-traject is er een flyer ontwikkeld die door de CNV-ambassadeurs is uitgezet. De
flyer verwees naar onze website waarop informatie was te vinden over arbeidsvoorwaardelijke issues en andere informatie
betreffende de kwaliteit van de arbeid. Tevens kon er een enquête worden ingevuld. De uitkomsten zijn onder andere gebruikt
voor cao-voorstellen maar dienen ook als input voor een project dat in 2019 in de sector uitgewerkt gaat worden. Concreet gaat

het om de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt in de Visdetailhandel te vergroten, waardoor het makkelijker wordt werknemers
aan te trekken en voor de bedrijfstak te behouden.

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 2019 is een totaalbedrag van € 288.721 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 eenieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting.

Ooij, 16 mei 2019

Stichting Sociaal Fonds Vishandel

Namens het bestuur,

De heer W.A.M. Kampen De heer P.E. van de Laar
Voorzitter Secretaris
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3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2018 na resultaatverdeling

ACTIVA
Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

*)

Vorderingen op korte termijn
Premiedebiteuren 3.4.1.1 6.238 4.438
Nog te factureren premies 3.4.1.2 95.918 90.953
Terug te vorderen subsidies 3.4.1.3 18.546 33.175
Overige vorderingen en overlopende activa 3.4.1.4 9.923 9.317

130.625 137.883

Liquide middelen 3.4.2 45.177 92.747

Totaal 175.802 230.630

PASSIVA
Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

*)

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves 3.4.3.1 161.676 199.857

161.676 199.857

Schulden op korte termijn
Overige schulden en overlopende passiva 3.4.4.1 14.126 30.773

14.126 30.773

Totaal 175.802 230.630

*) De nummering verwijst naar de toelichting
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3.2   Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

Toelichting 2018 2017
*)

Baten
Premiebaten 3.5.1.1 368.660 358.604

368.660 358.604

Lasten
Uitvoeringskosten 3.5.2.1 89.165 79.067
Overige kosten 3.5.2.2 781 4.012

89.946 83.079

Financiële baten en lasten 3.5.3 -2.266 -475

Beschikbaar voor doelstellingen 3.5.4 276.448 275.050

Subsidielasten 3.5.5 314.629 287.127

Saldo boekjaar -38.181 -12.077

Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt:
Dotatie aan / geput uit de bestemmingsreserve: -38.181 -12.077

Totaal -38.181 -12.077

*) De nummering verwijst naar de toelichting
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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.
Stichting Sociaal Fonds Vishandel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30204263
en is gevestigd op De Bouwkamp 1, 6576 JX Ooij.

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 2018), 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.
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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:
2018 2017

Openstaande facturen 7.980 5.522
Voorziening dubieuze debiteuren -1.742 -1.084
Totaal 6.238 4.438

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

2018 2017

VNV 9.089 19.689
CNV Vakmensen 8.646
BOAH 811 13.486
Totaal 18.546 33.175

3.4.1.4 Overige vorderingen en overlopende activa

2018 2017

TKP 1e kwartaal - vooruitbetaald 9.317 9.317
Overig 606
Totaal 9.923 9.317
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3.4.2 Liquide middelen

2018 2017

Rekening-courant ING Bank 10.405 3.504
Rekening-courant Rabobank 34.772 89.243
Totaal 45.177 92.747

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
2018 2017

Beschikbaar voor toekenningen 161.676 199.857
Stand 31 december 161.676 199.857

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

2018 2017

Stand 1 januari 199.857 211.934
Saldo van baten en lasten 276.448 275.050
Subsidielasten -314.629 -287.127
Totaal 161.676 199.857
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3.4.4 Schulden op korte termijn

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

3.4.4.1 Overige schulden en overlopende passiva

2018 2017

Crediteuren 9.317 9.908
Rekening courant KVGR 7.162
Te betalen administratiekosten
Te betalen accountantskosten 4.580 4.500
Te betalen KFB 9.075
Te betalen overige kosten 229 128
Totaal 14.126 30.773

Met Kastrop Fonds Beheer B.V. is ingaande 1 januari 2018 een overeenkomst voor de duur van 5 jaar aangegaan. Deze
overeenkomst zal na afloop van het tijdvak worden voorgezet voor een periode van 2 jaar, tenzij één van de partijen tenminste 12
maanden voor het verstrijken van het tijdvak de overeenkomst bij aangetekend schrijven tegenover de wederpartij heeft
opgezegd. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 30.250.
Met TKP Pensioen B.V. is ingaande 1 januari 2015 een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan door één
van de partijen worden opgezegd middels aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12

maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 37.066.

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Het resultaat boekjaar is onttrokken aan de bestemmingsreserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2019 is een totaal bedrag van € 288.721 aan subsidies schriftelijk toegekend onder voorbehoud van verantwoording.
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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:
2018 2017

Premie boekjaar 368.660 358.604
Totaal 368.660 358.604

De premiebaten in het boekjaar 2018 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% (2017: 0,6%).

3.5.2 Lasten

3.5.2.1 Uitvoeringskosten

Deze post is als volgt gespecificeerd:
2018 2017

Administratiekosten 67.316 69.926
Accountantskosten 4.660 4.591
Bestuurskosten 8.312 3.950
Bureaukosten 8.877 600
Totaal 89.165 79.067

Administratiekosten

Deze post is als volgt gespecificeerd:
2018 2017

TKP 37.066 40.326
Raad 1.363
KVGR 19.162
KFB 30.250 9.075

67.316 69.926

Personeel
Vanaf 2018 worden de beheersactiviteiten verricht op basis van een uitvoeringsovereenkomst door personeel in dienst
van Kastrop Fonds Beheer B.V. (KFB) te Ooij.
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Bezoldiging bestuurders
Onder bestuurskosten is een bedrag van € 5.303 aan vacatiegelden verantwoord (2017: € 3.950).

3.5.2.2 Overige kosten

2018 2017

Afschrijving en dotatie voorziening dubieuze debiteuren 781 4.012
Totaal 781 4.012

3.5.3 Financiële baten en lasten

2018 2017

Rentebaten 51
Bank- en rentekosten 2.266 526
Totaal -2.266 -475

3.5.4 Beschikbaar voor doelstellingen

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

3.5.5 Subsidielasten

De verdeling van de subsidies naar de subsidieontvangers is als volgt:
2018 2017

BOAH 82.675 96.514
CNV Vakmensen 82.354 81.000
VNV 149.600 109.613
Totaal 314.629 287.127

De subsidielasten zijn ten behoeve van de activiteiten zoals beschreven in artikel 3 van de statuten van de Stichting Sociaal
Fonds Vishandel.
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Organisatie Subsidie-
aanvraag

Artikel
statuten

In 2018
toegekende
en uitbetaalde
subsidie 2018

Verantwoord
over 2018

Niet
verantwoord
en terug-
gevorderd
over 2018

Subsidie
ten laste
van het
resultaat

CNV
Vakmensen

Begroting
2018

3a 53.000 60.416 0 53.000

3b 10.000 31.518 0 10.000

3c 22.500 13.854 8.646 13.854
3d 5.000 6.106 0 5.000

3e 500 1.562 0 500
Totaal CNV
Vakmensen

91.000 113.456 8.646 82.354

BOAH Begroting
2018

3d 83.486 82.675 811 82.675

Totaal BOAH 83.486 82.675 811 82.675

VNV Begroting
2018

3b 13.000 13.000 0 13.000

3c 4.000 2.911 1.089 2.911
3d 141.689 133.689 8.000 133.689

Totaal VNV 158.689 149.600 9.089 149.600

Totaal 333.175 345.731 18.546 314.629

Ooij, 16 mei 2019

Stichting Sociaal Fonds Vishandel
Namens het bestuur,

De heer  W.A.M. Kampen De heer P.E. van de Laar

Voorzitter Secretaris








