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BESTUURSVERSLAG 

 

Oprichting 

De stichting is opgericht per 1 juli 1999 en is gevestigd aan het Reitseplein 1 te Tilburg. 

 

Inschrijving 

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder 

nummer 30164508. 

De stichting is niet aangemerkt als belastingplichtige in het kader van de Wet op de Omzetbe-

lasting. 

 

Doel 

1. De stichting heeft als doel ten behoeve van (alle werkgevers en werknemers) in de bedrijfs-

tak:   

a) het geheel of gedeeltelijk egaliseren (waaronder tevens is begrepen voldoening door de 

stichting) van opleidingskosten, alsmede het financieren en/of subsidiëren van activiteiten 

en projecten ter stimulering van werkgelegenheid, opleiding en ontwikkeling in de bedrijfs-

tak en wat betreft werknemers  gericht op arbeidsvoorwaarden en voor wat betreft werkge-

vers gericht op arbeidsverhoudingen. 

b) het opzetten en organiseren van opleidingen en/of cursussen die gericht zijn op het bij-

blijven of verbreden dan wel verdiepen van kennis en/of vaardigheden van de werknemer, 

die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn huidige en/of toekomstige functie in het be-

drijf van de werkgever. 

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a) het onderhouden van contacten met subsidiërende instellingen alsmede ander organisa-

ties die overeenkomstige doeleinden nastreven: 

b) het innen en beheren van gelden, waaronder subsidies, ter financiering van genoemde 

doeleinden. 

 

3. De stichting beoogt niet het behalen van winst. 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond in het boekjaar 2017 uit: 

 

Namens de gezamenlijke werkgeversorganisaties 

De heer D. Hellemans 

De heer N.J. Post 

De heer C.W. van Tilborg 

 

Namens de gezamenlijke werknemersorganisaties 

De heer D. Polders tot 30-3-2017 en vanaf 30-3-2017 de heer E. Maas 

De heer R. Moti tot 11-4-2017 en vanaf 11-4-2017 de heer B. Blokzijl 
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Activiteiten 

Het bestuur heeft in 2017 twee keer vergaderd. 
 
In  2017 zijn de volgende activiteiten vanuit het O&A-fonds ontwikkeld: 

 Om werknemers op een laagdrempelige manier de basisopleiding voor zeilmakers aan 
te kunnen bieden heeft het bestuur besloten de basisopleiding voor zeilmakers te  
digitaliseren en af te sluiten met een praktijkdag en toets. In 2016 is de lesstof gedigita-
liseerd en is er een pilot gehouden onder werknemers. In 2017 is dit verder uitgewerkt. 
Verstrekken van subsidie voor opleidingen en training on-the-job op basis van de Top 
20 Scholing; 

 Voort is het O&A-fonds in 2017 door ROC Friese Poort benaderd met de vraag om deel 
te nemen aan de Yacht Builders Academy (YBA). Het O&A-fonds is gevraagd om te in-
vesteren om een opleiding voor zeilmakers te ontwikkelen. In 2017 is gestart met een 
oriëntatie omtrent wat de deelname aan de YBA precies behelst en wat de mogelijkhe-
den in dit kader zijn. In 2018 zal dit verder worden uitgewerkt.  

 

 

Subsidie / vergoedingenregeling 

Het O&A-fonds voor de SZS kent al jaren een subsidie/vergoedingsregeling, waarbij een deel 

van de scholingskosten die werkgevers in de branche maken wordt vergoed. Het betreft een re-

geling waarbij achteraf op declaratiebasis vergoedingen aan individuele werkgevers worden 

toegekend. Er is derhalve geen sprake van bestedingen gedaan via subsidieverstrekking waar-

voor de subsidie ontvangende instellingen jaarlijks verantwoording zouden moeten afleggen, 

maar van declaraties achteraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilburg, Mei 2018                                      
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

(na resultaatbestemming) 

 

 31-12-2017  31-12-2016 

 €  €  €  € 

ACTIVA        

        

Vlottende activa        

        

Rekening-courant MN Services 1.496    1.860   

Overige vorderingen 2.270    159   

   3.766    2.019 

        

Liquide middelen        

        

Banktegoeden   246.665    223.366 

        

        

        

        

TOTAAL   250.431    225.385 

        

        

        

 31-12-2017  31-12-2016 

 €  €  €  € 

PASSIVA        

        

Eigen vermogen        

        

Reserves   234.279    207.491 

        

        

Schulden op korte termijn        

        

Crediteuren 6.661    15.412   

Nog te betalen kosten 9.491    2.482   

   16.152    17.894 

        

        

TOTAAL   250.431    225.385 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2017  2017  2016 

 €  €  € 

      

BATEN      

      

Premie inkomsten 89.909  90.000  82.717 

Cursusgelden -  500  - 

Rente 227  750  1.406 

      

TOTAAL BATEN 90.136  91.250  84.123 

      

      

LASTEN      

      

Vakopleidingen (artikel 6 lid 1 a van de sta-

tuten) 

 

28.459 

  

35.000 

  

29.867 

Opleidingen en cursussen als bedoeld in 

artikel 3 sub b  

(artikel 6 lid 1 b van de statuten) 

 

4.502 

 

 

 

39.000 

  

32.374 

Het toezicht houden op en coördineren van 

de bestuurlijke activiteiten en het beheer 

van het O&A –fonds SZS (artikel 6 lid1 f 

van de statuten) 

 

 

 

30.387 

  

 

 

26.000 

 

 

 

 

 

 

25.222 

      

      

TOTAAL LASTEN 63.348  100.000  87.463 

      

      

RESULTAAT 26.788  (8.750)  (3.340) 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN RESULTAATBESTEMMING 
 
 

Algemene grondslagen 

Op basis van artikel 2:360 BW is titel 9 van BW2 niet van toepassing op Stichting Opleidings- en Ar-

beidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren Zeilmakers en Scheepstuigers O & A 

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

grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 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 waarderings-

grondslag is vermeld. 

 

Continuïteit 

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 veron-

derstellingen 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 voortdu-

rend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schat-

ting 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, ongewij-

zigd 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, leningen en overige financieringsverplich-

tingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze posten worden bij de eerste opname 

verwerkt tegen reële waarde.  

Indien deze posten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderin-

gen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit 

van de eerste waardering. Na de eerste opname worden deze posten gewaardeerd tegen geamorti-

seerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

 

Liquide middelen 

Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn.  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN RESULTAATBESTEMMING 

(VERVOLG) 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  

 

Resultaatbestemming 

Het resultaat boekjaar wordt gedoteerd aan of geput uit de algemene reserve. In de statuten zijn 
geen specifieke bepalingen opgenomen omtrent resultaatbestemming. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017  

 

 

ACTIVA 

 

 

Rekening-courant MN Services  

 

 

 

 

 

 

2017  31-12-2016 
 

  

 

2016  31-12-2016 
 

  €  € 

     

Saldo 1 januari  1.860  -/- 3.938 

Premieheffing lopend jaar  89.909  82.718 

Saldo boeterentes en incassokosten  227  648 

  91.996  79.428 

Af: Ontvangen afromingen  -/-90.500  -/- 77.568 

Saldo 31 december  1.496  1.860 

 

 

Overige vorderingen  

ING Bank N.V. / rente 4e kwartaal  -  159 

Vooruitbetaalde kosten   2.270  - 

     

  2.270  159 

 

 

 

Liquide middelen € 246.665 (v.j. € 223.366) 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017  

(vervolg) 

 

 

PASSIVA 

  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

Eigen Vermogen 

 

    

Stand 1 januari   207.491  210.831 

Resultaat boekjaar  26.788  -/- 3.340 

Stand 31 december  234.279  207.491 

     

     

Nog te betalen kosten  

 

    

MN Service afrekening  -  165 

ING Bank N.V. / bankkosten 4e kwartaal 24  30 

Secretariaatskosten   7.168  - 

Accountantskosten  2.299  2.287 

  9.491  2.482 
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

 

BATEN 

 

  2017  2016 

  €  € 

Premie inkomsten      

Van MN Services wordt een jaarverslag ontvangen met 

daarop de premieheffingen in het boekjaar. 

   

 

Premieheffing  89.909  82.717 

 89.909  82.717 
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

(vervolg) 

 

 

LASTEN 

 

  2017  2016 

  €  € 

Vakopleidingen (artikel 6 lid 1 a)      

 

Secretariaatskosten WVS  5.869  5.419 

 

 

Uitbetaalde subsidies t.b.v. stimulering werkgelegenheid, 

opleiding en ontwikkeling aan de volgende bedrijven: 

 

5.869  5.419 

 

 

 

Mennens Dongen B.V. 5.882  8.852 

Mennens Amsterdam B.V. 5.240  3.185 

Mennens Rotterdam B.V.  -  1.365 

Mennens Groningen B.V. 3.153  4.606 

Mennens Hengelo B.V. 2.767  3.215 

Wiefferink B.V. 1.311  - 

Van de Gruiter  362  - 

Coolen dekzeilen B.V. 177  - 

Fender Innovations B.V.   455  - 

Vos Zeildoeken  -  562 

Kwint B.V.  2.694  2.123 

Vermeulen B.V. 549  540 

 22.590  24.448 

    
 28.459  29.867 

 

 

Het O&A-fonds SZS kent een subsidie / vergoedingenregeling voor individuele werkgevers in 

de SZS-branche. Deze subsidieregeling houdt in dat een gedeelte van de kosten van vakinhoude-

lijke scholing in het kader van de veiligheid op de werkplek, aan de werkgever wordt vergoed. Ver-

goeding vindt achteraf plaats op basis van ingediende facturen. Derhalve is er sprake van het ver-

strekken van vergoedingen op declaratiebasis. Voor deze vergoedingen is geen controleverklaring 

van de subsidieontvanger vereist. 
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

(vervolg) 

 

 

 

  2017  2016 

  €  € 

Opleidingen en cursussen als bedoeld in artikel 3 

sub b (artikel 6 lid 1 b) 

    

Secretariaatskosten WVS  4.478  10.330 

Cursuskosten  24  22.044 

  4.502  32.374 

     

 

Het toezicht houden en coördineren van de bestuur-

lijke activiteiten en het beheer van het O&A-fonds 

SZS (artikel 6 lid 1 f)  

    

Secretariaatskosten WVS 18.521  13.126 

Kosten voor premie-inning 8.823  9.361 

Bureaukosten 3.043  2.735 

 30.387  25.222 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


