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1 Algemene gegevens

Naam en vestigingsplaats

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen is statutair gevestigd te

Amsterdam.

Bestuur

Het bestuur is paritair samengesteld. Per 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Leden werkgevers Functie Benoemende organisatie
De heer J.E. Kelder voorzitter 1)
De heer H. Savenije penningmeester/plv voorzitter 1)
De heer J.F. Lanz 1)

Leden werknemers Functie Benoemende organisatie
De heer G.C.H. van der Lit secretaris 2)

De heer A. Kasper
De heer H. van der Wal

3)
4)

In 2018 fungeerde de heer J.E. Kelder als voorzitter en de heer G.C.H. van der Lit als secretaris van het fonds.
In het verslagjaar deden zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van het bestuur.

In het verslagjaar kwam het bestuur viermaal in vergadering bijeen en wel op 21 februari, 27 maart, 26 juni en
20 november 2018.

Benoemende organisaties

1) Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Postbus 93002
2509 AA Den Haag
telefoon  070 - 34 90 747

2) De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening
Postbus 400

4100 AK Culemborg
telefoon 0345 - 851 851

3) CNV Vakmensen.nl
Postbus 2525
3500 GM Utrecht

telefoon (030) 75 11 100
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4) FNV

Postbus 9208
3506 GE Utrecht
telefoon (0900) 9690

Accountant
DRV Accountants en Adviseurs

Secretariaat
Kastrop Fonds Beheer B.V.
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2 Verslag

Verslag over het vierendertigste 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 Fonds Kollektieve
Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante Artikelen. In dit verslag komen de wijzigingen in de cao,
statuten en reglement die in 2018 zijn voorgesteld aan de orde. Daarnaast wordt de doelstelling van het Sociaal Fonds
uiteengezet. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in
2018.

De Stichting Sociaal Fonds Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante Artikelen (de
Stichting) is op 1 januari 1985 in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bedrijfstak.

De Stichting is opgericht, wordt in stand gehouden en bestuurd door (vertegenwoordigers van) de volgende organisaties:
-   Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen te Den Haag;
-   FNV te Utrecht;

-   CNV Vakmensen.nl te Utrecht;
-   De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg.

Aantal aangesloten ondernemingen
Het aantal aangesloten ondernemingen ultimo 2018 bedroeg 1.103 (2017: 995). Het aantal werkgevers met personeel bedroeg
ultimo 2018 954 (2017:904) . Het aantal werkgevers zonder personeel bedroeg ultimo 2018 149 (2017: 91). In totaal waren ultimo

2018 10.389 (2017: 9.484) werknemers werkzaam in de branche met een loonsom van € 337.453.000 (2017: 323.407.000).

2.2 CAO, statuten en reglement

De CAO van de Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen is samen
met de statuten en het reglement van de Stichting algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2022. Dit besluit is
gepubliceerd in de Staatcourant van 21 november 2017. In het verslagjaar zijn de navolgende wijzigingen algemeen verbindend
verklaard ingaande 1 januari 2018:

CAO:
artikel 3: de leden g t/m i en l t/m o zijn aangepast;
artikel 6: aanpassing wijziging secretariaat;
artikel 7 lid c: aanpassing AOW-leeftijd;
artikel 7 lid d: aanpassing omschrijving premiebijdrage;

artikel 8 wijziging duur Cao overeenkomst.
Statuten:
artikel 3: de leden g t/m i en l t/m o zijn aangepast;
artikel 4: schrappen leden 5 t/m 8;
artikel 5: aanpassen naamwijziging FNV en CNV Dienstenbond en wijziging vestigingsplaats CNV Dienstenbond;
artikel 9: wijziging administrateur.
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Reglement

artikel 2 lid 1 sub c: aanpassing AOW-leeftijd;
artikel 2 lid 1 sub d: aanpassing omschrijving premiebijdrage;
artikel 6: de wijziging heeft betrekking op de inwerkingtreding.

Reglement Vast Commissie
De artikelen 2, 3 en 7 zijn aangepast.

2.3 Doelstelling

Het doel van de Stichting is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede
arbeidsverhoudingen in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen. Deze activiteiten staan beschreven in
artikel 3 van de statuten. Onderstaand zijn de doelstellingen van de statuten weergegeven zoals deze golden in 2018 en bestaan
uit het bevorderen van:

a. het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve
arbeidsovereenkomsten voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen en/of andere wettelijke
voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen;

b. het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Vaste Commissie.

c. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen
ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en
Aanverwante Artikelen;

d. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van bij het cao-overleg gemaakte afspraken, dat ten
dienste staat van het georganiseerd overleg, met het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in
de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen;

e. het verrichten en subsidiëren van vakopleidingen ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de Groothandel in
Textielgoederen en Aanverwante Artikelen;

f. het subsidiëren van cursussen en opleidingen die ten goede komen aan de employability van de betrokken werknemer
binnen of buiten de bedrijfstak ten behoeve van alle werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante
Artikelen;

g. de onder e en f genoemde subsidie ten behoeve van de werknemer wordt verstrekt aan de werkgever. Het maximale

bedrag aan subsidie is gesteld op € 1.750,00 per werknemer per opleiding per jaar en op € 15.000 per werkgever per
jaar. Indien sprake is van een groepsopleiding (groep is vijf werknemers of meer) bedraagt de subsidie maximaal 50%
van de opleidingskosten met als maximum € 1.750,00 per werknemer. Het totale bedrag aan subsidies als bedoeld in
sub g en sub k is per jaar gemaximeerd op het in het vierde lid van artikel 4 van de statuten van FKB genoemde
bedrag.

h. het gebruik maken van mediation door het leveren van een bijdrage in de kosten daarvan;

Onder mediation wordt in dit verband verstaan: de mogelijkheid bieden aan werknemers van 55 jaar en ouder die
minstens tien jaar werkzaam zijn geweest in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen om
gesprekken te voeren met een externe onafhankelijke mediator. Het doel van de mediation is om te komen tot een voor

werkgever en werknemer aanvaardbare invulling van de resterende loopbaan van de werknemer tot het moment waarop
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werknemer gebruik maakt van zijn prepensioen of tot het moment dat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In het
kader van deze mediation kunnen, rekening houdend met de mogelijkheden binnen de onderneming, afspraken worden

gemaakt ten aanzien van de volgende onderwerpen:
- werktijden: aanvang en einde van de dagelijkse werktijd;
- werkinhoud: taken en verantwoordelijkheden;
- scholing: bereidheid tot scholing in verband met (gewijzigde) taakinhoud;
- pensioendatum: intenties ten aanzien van de pensioendatum;
- coaching: inzetten van specifieke kennis en/of vaardigheden bij scholing van jongere collega’s;

- taakroulatie/interne mobiliteit;
- vakantieplanning;
- demotie (aanvaarding lagere functie);
- arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld aanpassing werkplek);

i. het subsidiëren van projecten op het terrein van reïntegratie;

j. het verzorgen van algemene publiciteit aangaande de arbeidsvoorwaarden in de Groothandel in Textielgoederen en
Aanverwante Artikelen;

k. het subsidiëren van loopbaanadviezen waar een werknemer eenmalig recht op heeft. Het maximale bedrag aan subsidie
per werknemer is gesteld op € 750,00. Het totale bedrag aan subsidies als bedoeld in sub g en sub k is per jaar

gemaximeerd op het in het vierde lid van artikel 4 van de statuten van FKB genoemde bedrag;

l. het opstellen van actuele voorbeelden van werkzaamheden die behulpzaam zijn bij het indelen van functies in
functiegroepen die in de sector worden gehanteerd.

m. het verrichten van onderzoek naar en implementeren van een actuele  beloningssystematiek in de sector

n. het onder de aandacht brengen van bestaande en eventueel nieuw te ontwikkelen scholingsinitiatieven bij werkgevers en
werknemers.

o. het ontwikkelen van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen de branche.

2.4 Premie

De door de werkgevers voor het jaar 2018 aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,2% van het premieplichtig
loon van alle werknemers in de onderneming (2017: 0,2%).

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 de Stichting 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.
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De algemene reserve ad € 1.743.035 (2017: € 1.803.987) is vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de statutaire
bepalingen en doelstellingen van het fonds.

2.5 Begroting

Ingevolge Richtlijn 640, lid 305, (jaareditie 2018) inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, 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 niet als belangrijkste sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de Stichting het geval.

2.6 Toegekende subsidies

Verantwoordingen 2018

De organisaties die in 2018 een subsidie ontvingen dienden zich hierover vóór 1 april 2019 te verantwoorden en bij deze
verantwoording een controleverklaring te voegen. Uit onderstaande tabel valt af te lezen:
- aan welk doel deze subsidie wordt besteed (met een verwijzing naar de doelstelling uit de statuten, zie paragraaf 2.3)
- of deze subsidies in 2018 zijn uitbetaald dan wel gereserveerd;

- of deze subsidies zijn verantwoord (de verantwoordingen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting);
- en welk deel van de subsidies niet is besteed en wordt terug gevorderd.
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Organisatie Subsidie-
aanvraag

Artikel
statuten

Begroot In 2018
toegekende en
uitbetaalde
subsidie

Verantwoord
over 2018

Niet
verantwoord
en terug-
gevorderd
over 2018

Subsidie ten
laste van het
resultaat

FNV Begroting 2018 3a 75.000 108.968

3b 10.000 11.351

3c 15.000 122.526 8.973 122.526
3d 15.000 21.422

3e 10.000 1.651

Totaal FNV 125.000 122.526 152.365 0 122.526

CNV Vakmensen Begroting
2018

3a
19.500

6.034

3c 0 568

3d 1.500 1.420

16.785 926 15.859

3j 0 669

3n 3.000 2.059

3o 0 5.109

Totaal CNV Vakmensen 24.000 16.785 15.859 926 15.859

De Unie Begroting 2018 3a        26.880 9.916

3b 1.120 495

3c 2.240 10.689 621 10.689

3d 2.240 620

3j 2.800 991

Totaal De Unie 35.280 10.689 12.643 0 10.689

SCTX Begroting 2018 3a      120.000 122.286

3b 2.000 0

3c 2.000 0

3d 2.000 150.000 9.805 150.000

3j 20.000 22.100

3m 1.000 0

3o 3.000 0

Totaal SCTX 150.000 150.000 154.191 0 150.000

Scholing FKB Tex Begroting 2018 3e 160.090 160.090 160.090 160.090

Totaal 160.090 160.090 160.090 160.090

Organisatie Subsidie-
aanvraag

Artikel
statuten

Begroot In 2018
toegekende en
uitbetaalde
subsidie 2018

Verantwoord
over 2018

Niet
verantwoord
en terug-
gevorderd
over 2018

Subsidie ten
laste van het
resultaat

Verstrekte opdrachten

Werkgroep Functiewaardering Begroting 2018 3l 30.000 6.206 6.206 6.206

Werkgroep Beloningssystematiek Begroting 2018 3m

Werkgroep Scholingsinitiatieven Begroting 2018 3n 70.000 74.618 74.618 74.618

Werkgroep Duurzame inzetbaarheid Begroting 2018 3o

Totaal 100.000 80.824 80.824 0 80.824

Totaal Generaal 594.370 540.914 575.972 926 539.988
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2.7 Toelichting gesubsidieerde activiteiten per organisatie

Activiteitenverslag

Het doel van de Stichting is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede
arbeidsverhoudingen in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen. In de paragraaf “Doelstelling van de

Stichting” treft u een overzicht aan van deze doelstellingen. De financiële middelen van de Stichting worden ingezet voor cao-
gerelateerde bestedingsdoelen en scholing- en opleidingssubsidies.
In 2018 is aan werknemerszijde subsidie toegekend aan vakbonden De Unie, CNV Vakmensen.nl en FNV. Aan werkgeverszijde
Is subsidie toegekend aan het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen
(SCTX).
Ook is er subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van de cao- werkgroep scholing en duurzame inzetbaarheid .

functiewaardering. Tenslotte werden er in 2018 scholingssubsidies verstrekt aan werkgevers ten behoeve van
opleidingsmogelijkheden voor werknemers. De algemene reserves zijn in 2018 afgenomen.

De werknemersorganisaties

De Unie en FNV hebben zich in 2018 in hoofdzaak gericht op de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve
arbeidsovereenkomst en andere wettelijke voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen. Het CNV

Vakmensen.nl heeft zich met name gericht op het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van de bij cao
overleg gemaakte afspraken met het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in de sector en op het
ontwikkelen van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen de branche. Vitaliteitsprogramma’s zijn onder
de aandacht van de werknemers gebracht. In een continu proces betreffende verbeteringen op het gebied van duurzame
inzetbaarheid zijn mobiliteit, gezondheid, het (verplicht) langer doorwerken e.d. onderwerp van aandacht.

De werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie SCTX heeft zich in 2018 voornamelijk gericht op het geven van voorlichting en informatie over de
rechtsgevolgen die voortvloeien uit de cao. Dit heeft de organisatie onder andere gedaan door het verzorgen van algemene
publiciteit aangaande de arbeidsvoorwaarden.

In 2018 is een vernieuwde website gelanceerd: www.textraining.nl Het voornaamste doel van deze website is het vergroten van

de bekendheid onder werkgevers en werknemers van de mogelijkheden tot scholingssubsidie-van de Stichting.
In het verslagjaar zijn de werkgevers en werknemers in de branche geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden die de
Stichting aanbiedt. Aan alle werknemers in de branche is een opleidingsvoucher aangeboden.

Met de nieuwe website en overige communicatiemiddelen is beoogd dat niet alleen meer scholingssubsidies zullen worden
aangevraagd, maar ook door een meer divers aantal werkgevers. Door het inzetten van de website worden zowel grote als wat

kleinere werkgevers bereikt en kunnen de voorwaarden voor de scholingssubsidiemogelijkheden op een duidelijke en eenduidige
manier worden uitgelegd aan de werknemers in de branche.
Het bestuur van de Stichting zal er op toezien dat de website continu actueel blijft en blijft voorzien in de informatiebehoefte vanuit
de sector. De website maakt het bovendien mogelijk eenvoudig te toetsen of het gewenste resultaat van de Stichting wordt
bereikt.

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 onderkent 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.
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2.9 Toekomstparagraaf

Zichtbaarheid in de branche
Het bestuur ziet een duidelijke toegevoegde waarde van de Stichting voor de branche. Het bestuur heeft speciaal een website
ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de doelstelling van de Stichting. De website www.textraining.nl is bedoeld voor

werkgevers en werknemers in de branche, zodat zij gebruik kunnen maken van de cursuswinkel om de juiste scholing of opleiding
te vinden.

Duurzame inzetbaarheid
De komende jaren zal duurzame inzetbaarheid in de textielgroothandel veel aandacht krijgen. Duurzame inzetbaarheid is samen
te vatten tot willen en kunnen, tot het blijvend aantrekkelijk zijn voor een werkgever tot aan de pensioendatum. Werknemers die

willen presteren, de bevlogenheid hebben om bij veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen, te blijven presteren.

Duurzame inzetbaarheid creëert werknemers die energiek en met veerkracht hun werk doen. De werknemer voelt zich betrokken
en heeft de juiste focus in zijn werk. Dit kan een positieve invloed hebben op de productiviteit, het imago van het bedrijf en
uiteindelijk op de omzetgroei en het rendement.

Het gevoerde beleid zal grotendeels ongewijzigd worden voortgezet in de komende jaren.

2.10 Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum

In 2019 is een totaal bedrag van € 522.000 aan subsidies schriftelijk toegekend onder voorbehoud van verantwoording.

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 ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren
van de Stichting.

Culemborg, 4 juni 2019

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Namens het bestuur,

G.C.H. van der Lit J.E. Kelder
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 45.985 53.541
Nog te factureren premies 3.4.1.2 140.327 139.884
Terug te vorderen subsidies 3.4.1.3 926 20.434
Overige vorderingen en overlopende activa 3.4.1.4 22.971 26.246

210.209 240.105

Liquide middelen 3.4.2 1.602.721 1.641.196

Totaal 1.812.930 1.881.301

PASSIVA
Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

*)

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves 3.4.3.1 1.743.035 1.803.987

1.743.035 1.803.987

Schulden op korte termijn
Overige schulden en overlopende passiva 3.4.4.1 69.895 77.314

69.895 77.314

Totaal 1.812.930 1.881.301

*) 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 3.5.1.1 643.032 504.316

643.032 504.316

Lasten
Uitvoeringskosten 3.5.2.1 165.376 195.586
Overige kosten 3.5.2.2 358 7.395

165.734 202.981

Financiële baten en lasten 3.5.3 1.739 4.444

Beschikbaar voor doelstellingen 3.5.4 479.037 305.779

Subsidielasten 3.5.5 539.989 513.400

Saldo boekjaar -60.952 -207.621

Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt:
Dotatie aan / geput uit de bestemmingsreserve: -60.952 -207.621

Totaal -60.952 -207.621

*) De nummering verwijst naar de toelichting
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3.3   Algemene toelichting

Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming

Algemene grondslagen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (FKB Tex)
heeft een stichting als rechtsvorm en is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van
Kamer van Koophandel onder nummer 41204485.
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 of onttrokken 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 48.245 143.541
Voorziening dubieuze debiteuren -2.260 -90.000
Totaal 45.985 53.541

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

Terug te vorderen subsidie FNV 20.434
Terug te vorderen subsidie CNV 926
Totaal 926 20.434

3.4.1.4 Overige vorderingen en overlopende activa

2018 2017

TKP 1e kwartaal  - vooruitbetaald 19.360 19.360
Rente 3.005 6.050
Overig 606 836
Totaal 22.971 26.246



Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in
Textielgoederen en Aanverwante Artikelen pagina 19 | 25

3.4.2 Liquide middelen

2018 2017

Rekening-courant ING Bank 23.773 3.960
Rekening-courant Rabobank NL45 RABO 0316 9809 86 211.208 126.872
DoelReserveren Rabobank NL06 RABO 3662 5245 89 206.795 206.601
VermogenSparen Rabobank NL25 RABO 3316 8433 10 1.159.969 1.302.613
Rekening-courant Rabobank NL73 RABO 0166 8826 82 976 1.150
Totaal 1.602.721 1.641.196

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 1.743.035 1.803.987
Stand 31 december 1.743.035 1.803.987

Het bedrag dat beschikbaar voor toekenningen wordt overeenkomstig het doel van de Stichting toegekend.

Mutatie overzicht bestemmingsreserves

2018 2017

Stand 1 januari 1.803.987 2.011.608
Saldo van baten en lasten 479.037 305.779
Subsidielasten -539.989 -513.400
Totaal 1.743.035 1.803.987

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.
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3.4.4.1 Overige schulden en overlopende passiva

2018 2017

Crediteuren 63.878 25.933
Te betalen administratiekosten 13.992
Te betalen accountantskosten 5.750 4.840
Te betalen KFB 13.310
Bankkosten 267 341
Nog te betalen subsidies werkgroepen 991
Nog te betalen subsidies werkgevers 17.907
Diversen
Totaal 69.895 77.314

3.4.4.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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 € 48.400.
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 € 77.628.

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 € 522.000 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 643.032 498.304
Premie voorgaande jaren 6.012
Totaal 643.032 504.316

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 0,2% (2017: 0,2%).

3.5.2 Lasten

3.5.2.1 Uitvoeringskosten

Deze post is als volgt gespecificeerd:
2018 2017

Administratiekosten 126.029 157.096
Accountantskosten 6.658 4.840
Bestuurskosten 25.234 28.999
Bureaukosten 7.455 4.651
Totaal 165.376 195.586

Administratiekosten

Deze post is als volgt gespecificeerd:
2018 2017

TKP 77.629 77.682
CKO 43.984
KFB 48.400 13.310
AZL 23.627
Boerman 6.443
Compensatie extra kosten door PF -7.950

126.029 157.096

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.

Bezoldiging bestuurders
Onder bestuurskosten is een bedrag van € 23.896 aan vacatiegelden verantwoord (2017: € 28.576).
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3.5.2.2 Overige kosten

2018 2017

Afschrijving en dotatie voorziening dubieuze debiteuren 358 7.395
Afschrijving premievordering
Totaal 358 7.395

3.5.3 Financiële baten en lasten

2018 2017

Rentebaten 3.005 6.050
Bank- en rentekosten 1.266 1.606
Totaal 1.739 4.444

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

FNV/CNV en Unie - toekenning 149.074 152.000
FNV/CNV en Unie - verrekening vorderingen/schulden -32.035
SCTX - toekenning 150.000 188.000
SCTX - verrekening vorderingen/schulden -47.707
Werkgroepen 1 t/m 4 80.825 92.599
Werkgevers scholing 160.090 160.543
Totaal 539.989 513.400

De subsidielasten zijn ten behoeve van activiteiten zoals beschreven in artikel 3 van de statuten van de Stichting Fonds

Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen.
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Organisatie Subsidie-
aanvraag

Artikel
statuten

Begroot In 2018
toegekende en
uitbetaalde
subsidie

Verantwoord
over 2018

Niet
verantwoord
en terug-
gevorderd
over 2018

Subsidie ten
laste van het
resultaat

FNV Begroting 2018 3a 75.000 108.968

3b 10.000 11.351

3c 15.000 122.526 8.973 122.526
3d 15.000 21.422

3e 10.000 1.651

Totaal FNV 125.000 122.526 152.365 0 122.526

CNV Vakmensen Begroting
2018

3a
19.500

6.034

3c 0 568

3d 1.500 1.420

16.785 926 15.859

3j 0 669

3n 3.000 2.059

3o 0 5.109

Totaal CNV Vakmensen 24.000 16.785 15.859 926 15.859

De Unie Begroting 2018 3a        26.880 9.916

3b 1.120 495

3c 2.240 10.689 621 10.689

3d 2.240 620

3j 2.800 991

Totaal De Unie 35.280 10.689 12.643 0 10.689

SCTX Begroting 2018 3a      120.000 122.286

3b 2.000 0

3c 2.000 0

3d 2.000 150.000 9.805 150.000

3j 20.000 22.100

3m 1.000 0

3o 3.000 0

Totaal SCTX 150.000 150.000 154.191 0 150.000

Scholing FKB Tex Begroting 2018 3e 160.090 160.090 160.090 160.090

Totaal 160.090 160.090 160.090 160.090

Organisatie Subsidie-
aanvraag

Artikel
statuten

Begroot In 2018
toegekende en
uitbetaalde
subsidie 2018

Verantwoord
over 2018

Niet
verantwoord
en terug-
gevorderd
over 2018

Subsidie ten
laste van het
resultaat

Verstrekte opdrachten

Werkgroep Functiewaardering Begroting 2018 3l 30.000 6.206 6.206 6.206

Werkgroep Beloningssystematiek Begroting 2018 3m

Werkgroep Scholingsinitiatieven Begroting 2018 3n 70.000 74.618 74.618 74.618

Werkgroep Duurzame inzetbaarheid Begroting 2018 3o

Totaal 100.000 80.824 80.824 0 80.824

Totaal Generaal 594.370 540.914 575.972 926 539.988
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Culemborg, 4 juni 2019

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Namens het bestuur,

G.C.H. van der Lit J.E. Kelder
voorzitter secretaris








