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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Algemeen

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren van de kosten

verbonden aan:

1.   Het coördineren, voorbereiden, ondersteunen en voeren van georganiseerd overleg - met uitzondering van

het eigenlijke cao-overleg - tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de

sector.

2.   Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten, ter

stimulering van cao-toepassing door werkgevers en werknemers in de sector, gericht op loopbaan- en carrière

ontwikkeling, vakmanschap, flexibele arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en terugdringen van zware

beroepen in het belang van groepen werknemers in de sector.

3.   Het verrichten en publiceren van onderzoek naar maatregelen ter verbetering van de

arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, dan wel het welzijn van werknemers bij arbeid in de sector alsook

activiteiten gericht op het uitvoeren van dergelijke maatregelen.

4.   Het bevorderen, opzetten en verrichten van opleidings-, trainings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van

huidige en toekomstige werknemers en werkgevers in de sector gericht op de arbeidsvoorwaarden en/of de

arbeidsverhoudingen, alsmede de bevordering van de kwaliteit van deze activiteiten, teneinde de

vakbekwaamheid van de werkgevers en werknemers te verhogen, een goede werking van de arbeidsmarkt in

de sector te bewerkstelligen en de employability van de werknemers in de sector te verbeteren.

5.   Werkzaamheden van de werkgevers- en werknemersorganisaties voortvloeiend uit het geven van

voorlichting over arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen en de hiermee verband houdende

deskundigheidsbevordering, alsmede het in stand houden van helpdesks ten behoeve van deze voorlichting,

inclusief de vervaardiging, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve

van alle werkgevers en werknemers in de sector.

6.   Het stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap,

participatie, personeelsvertegenwoordigingen en ondernemingsraden als vormen van overleg op

ondernemingsniveau tussen alle werknemers en werkgevers in de sector. Hierin zijn begrepen het opstellen

van sociale plannen en het overleg in geval van een reorganisatie.

7.   Het informeren van werkgevers en/of werknemers in de sector over bovengenoemde activiteiten en

verzorgen van publicitaire doeleinden voor de sector, in relatie tot de arbeidsvoorwaarden, om het positieve

imago van de sector te handhaven of te verbeteren.

8.   Het laten opstellen van de accountantsverklaringen die het Sociaal Fonds zowel als de subsidie-

ontvangende instellingen hebben moeten maken over de besteding van de fondsengelden.

9.   Het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Sociale Commissie voor werkgevers en werknemers in

de sector. Deze werkzaamheden staan beschreven in artikel 6 lid 2 van het reglement van de Stichting Sociaal

Fonds Bloemenspeciaalzaken.
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Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit maximaal 6 leden die als volgt worden benoemd:

namens de werkgeversorganisaties:

-    twee leden van Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW)

-    één lid van Centrale Vereniging  voor de Ambulante Handel (CVAH);

namens de werknemersorganisatie:

-    drie leden van Alternatief voor Vakbond (AVV).

Bovengenoemde organisaties benoemen voor elk van de bestuursleden desgewenst een plaatsvervangend

bestuurslid.

Samenstelling bestuur per 31 december 2017:

M.C. Maasse (VBW)

J.P.M. Thijert (VBW)

H. Achterhuis (CVAH)

M.J. Pikaart (AVV)

V.F.L. Rijckmans (AVV)

A.C. Esveld (AVV)

Per 24 november 2017 is mevrouw M. Rijntjes afgetreden als bestuurslid. Als opvolger is per 24 november

mevrouw V.F.L. Rijckmans benoemd als lid.

In het verslagjaar fungeerde de heer Pikaart als voorzitter en de heer Maasse als secretaris van het fonds. Het

bestuur kwam in de verslagperiode 4 maal bijeen, te weten op 23 mei, 5 september, 10 oktober en 23

november.

Administratie

De werkgevers- en werknemersadministratie is onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgedragen aan

TKP Pensioenen. 

Europaweg 27

9723 AS Groningen

Postbus 451

9700 AL Groningen

Accountant

JAAP Accountants & Adviseurs

Ratelaar 42, 3434 EW  NIEUWEGEIN

T  030 605 00 34
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Gegevens werkgevers- en werknemersorganisaties

Vereniging Bloem Winkels (VBW)

Da Vincilaan 5

6716 WC Ede

Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH)

Stevinweg 2

3891 EA Zeewolde

Alternatief voor Vakbond (AVV)

Veursestraatweg 88

2264 CE  LEIDSCHENDAM

Verslag van het bestuur

Hierbij wordt verslag uitgebracht over het boekjaar 2017 van Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken.

Het doel is om informatie te verschaffen over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële

positie van het fonds. 

Financiën

De staat van baten en lasten over 2017 sluit af met een negatief saldo van € 78.649. Het begrote resultaat van

de staat van baten en lasten over 2017 komt uit op een saldo van NIHIL. Er is een te hoog bedrag aan

premiebaten over 2017 begroot. De ontvangen premiebaten zijn licht gestegen ten opzichte van de

premiebaten van 2016 (bij een gelijkblijvende werkingssfeer). Vanwege de toekenning van aanvullende

subsidie toekenningen is er over 2017 een tekort te verantwoorden.

Vooruitlopend op het bestuursbesluit zal het nadelige saldo ten laste van de bestemmingsreserve gebracht

worden. Ultimo boekjaar is het saldo op de bestemmingsreserve € 71.766.

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

te Ede, bijlage bij het accountants-

rapport van 18 juni 2018

6



2 BATEN EN LASTEN

€

2017

% €

2016

%

Baten

Premiebaten 738.532 100,0 724.747 100,0

Som van de geworven baten 738.532 100,0 724.747 100,0

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Subsidielasten 699.779 94,8 467.508 64,5

Kosten van beheer en administratie

Uitvoeringskosten 115.258 15,6 105.362 14,5

Resultaat -76.505 -10,4 151.877 21,0

Financiële baten en lasten -2.144 -0,3 -1.462 -0,2

Saldo -78.649 -10,7 150.415 20,8

2.1 Vergelijkend overzicht

Realisatie

2017

€

Begroting

2017

€

Realisatie

2016

€

Verschil 2017

€

Verschil

realisatie-

begroting

2017

€

Baten

Premiebaten 738.532 794.065 724.747 13.785 -55.533

Som van de geworven baten 738.532 794.065 724.747 13.785 -55.533

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Subsidielasten 699.779 609.150 467.508 232.271 90.629

Kosten van beheer en administratie 115.258 103.065 105.362 9.896 12.193

Financiële baten en lasten 2.144 - 1.462 682 2.144

Saldo -78.649 81.850 150.415 -229.064 -160.499
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2.2 Ondertekening bestuursleden

Voorzitter                                                                              Secretaris

w.g. M.C. Maasse                                                                 w.g. M. Pikaart
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JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Na verwerking surplus

31 december

2017

€

31 december

2016

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen 247.542 283.129

Liquide middelen  (2) 83.306 63.423

 330.848 346.552

  



31 december

2017

€

31 december

2016

€

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Bestemmingsreserve 71.766 150.415

Kortlopende schulden  (4) 259.082 196.137

 330.848 346.552
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie

2017

€

Begroting

2017

€

Realisatie

2016

€

Baten

Premiebaten  (5) 738.532 794.065 724.747

Som van de geworven baten 738.532 794.065 724.747

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Subsidielasten  (6) 699.779 609.150 467.508

Kosten van beheer en administratie

Uitvoeringskosten  (7) 115.258 103.065 105.362

Saldo voor financiële baten en lasten 815.037 712.215 572.870

Financiële baten en lasten  (8) 2.144 - 1.462

Saldo -78.649 81.850 150.415
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken (geregistreerd onder KvK-nummer 64544354) is statutair

gevestigd op Da Vincilaan 5 te Ede.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Op basis van artikel 2:360 BW is titel 9 van BW 2 niet van toepassing op de Stichting Sociaal Fonds

Bloemenspeciaalzaken. De jaarrekening is derhalve opgesteld op basis van door de stichting gekozen en

omschreven grondslagen.

De jaarrekening is opgesteld in euro. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en

kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale

waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Het betreft hier vorderingen met een looptijd korter dan twaalf maanden, tenzij anders is aangegeven.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken en administrateur zijn, indien van toepassing, opgenomen onder

schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten.

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze

betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening

wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden

ontvangen, dan wel betaald.

Premiebaten

Onder de baten wordt verstaan de op het verslagjaar betrekking hebbend bedragen voor geleverde diensten

aan derden.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen en bankkosten.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31 december

2017

€

31 december

2016

€

Overige vorderingen

Rekening-courant TKP pensioen B.V. 247.542 259.833

Te vorderen subsidie afrekening AVV - 13.617

Te vorderen VBW - 9.679

247.542 283.129

Over de vordering wordt geen rente berekend. 

2. Liquide middelen

Rabobank 83.306 63.423

De per 31 december 2017 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
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PASSIVA

31 december

2017

€

31 december

2016

€

3. EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve 71.766 150.415

Bestemmingsreserve

Het bedrag is beschikbaar voor toekenningen overeenkomstig het doel van de Stichting.

2017

€

2016

€

 Beschikbaar voor toekenningen

Stand per 1 januari 150.415 -

Saldobestemming 2017 -78.649 150.415

Stand per 31 december 71.766 150.415

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31 december
2017

€

31 december
2016

€

Crediteuren

Crediteuren 1.818 17.697

Overlopende passiva

Accountantskosten 7.130 7.936

Bankkosten (TKP) - 1.114

Project- en overige kosten VBW 234.682 153.660

Premie inning vierde kwartaal 15.452 15.730

257.264 178.440
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie

2017

€

Begroting

2017

€

Realisatie

2016

€

5. PREMIEBATEN

Premiebaten 738.532 794.065 724.747

BESTEED AAN DE DOELSTELLINGEN

6. SUBSIDIELASTEN

Kwaliteit/vitaliteit werknemers doelstelling artikel 3 lid 4 139.187 145.000 125.350

Kwaliteit/vitaliteit werkgevers doelstelling artikel 3 lid 4 150.814 145.000 125.350

Groen Vakonderwijs doelstelling artikel 3 lid 4 245.000 145.000 102.850

Pensioenstudie doelstelling artikel 3 lid 3 31.791 38.150 -

Vakbondswerk doelstelling artikel 3 lid 1 57.487 60.500 83.708

CAO-voorlichting doelstelling artikel 3 lid 5 15.000 15.000 -

Georganiseerd overleg doelstelling artikel 3 lid 1 60.500 60.500 -

Overige doelstelling artikel 3 lid 2 - - 30.250

699.779 609.150 467.508

PERSONEELSLEDEN

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

7. Uitvoeringskosten

Accountantslasten 8.945 5.445 11.168

Administratielasten -1.400 - -

Lasten bestuur 13.259 11.710 8.889

Lasten heffing premies 65.636 69.575 69.575

Bestuursondersteuning 28.818 16.335 15.730

115.258 103.065 105.362

8. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke lasten -2.144 - -1.462
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 Verwerking van het tekort 2017

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het tekort ad € 78.649 over 2017 in mindering gebracht op de

bestemmingsreserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

In 2018 is een totaal bedrag van € 598.500 aan subsidies schriftelijk toegekend onder voorbehoud van

verantwoording.

3 Ondertekening bestuursleden

Voorzitter                                                                              Secretaris

w.g. M.C. Maasse                                                                 w.g. M. Pikaart
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