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1- Algemene informatie

1".1" Statutaire naam en vestigingsplaats

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek is statutair gevestigd te Utrecht. Stichting Algemeen Sociaal Fonds

voor de Tandtechniek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 47778190.

1.2 Samenstellingbestuur

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

Leden: Benæmende organisatie: E¡nde zittingstermún

De heerl.C. Admiraal Werknemersvertetenwoordi8ing 6) 01-01-2020

Mevrouw l. van Duiin-Pennenburg werknemersvertegenwoord¡8ing 4) 01-01-2023

Mevrouw N. Engmann-van Eijber8en werknemersvertegenwoordiging 5l OL-01-2O22

DeheerW.B.Jagt Werkteversvertetenwoord¡g¡ng 1) 01-01-2022

De heer S.J. Litwenthal Werk8eversvertegenwoord¡g¡ng 11 01-01-2020

De heerdrs. P.H.W.M. Peters werkgêvêrsvertegenwoorditint 2) 01-01-2023

Mevrouw M. Possel werknemersvertegenwoorditing 4) 01-01-2021

De heer R.H.M. Maters Werkgeversvertetenwoord¡g¡ng 3) 01-01-2021

Mevrouw M. Steffens heeft met ¡ngang van 3 april 2018 haar bestuurstaken neergelegd. Zij is per dezelfde datum opgevolgd

door mevrouw M. Possel. Volgens het rooster van aftreden zullen de heer P.H.W.M. Peters en mevrouw l, Van Duijn-

Pennenburg met ingang van 1 januari 2019 aftreden. De or8an¡saties die zij vertegenwoordigen, respectievelijk NWW en

FNV, hebben laten weten dãt z¡j de beide bestuurders herbenoemen als bestuurslid, waarmee beiden opnieuw voor een

periode va n 4 jaar ziJn benoemd.

Met ingang van 1 januar¡ 2018 heeft de heer P.H.W.M. Peters het voorzitterschap op zich genomen. Tot 3 april 2018 heeft

mevrouw M. Steffens gefungeerd als secretar¡s van de sticht¡ng. ln de bestuursvergadering van 7 juni 2018 heeft het bestuur

besloten om mevrouw N. Engmann-van EÜbergen aan te w¡jzen als secretaris.

Benoemende organ¡sat¡es:

1. Verenigingvan Laboratoriumhoudende Tandtechnici

¡n Nederland (vLHT)

Postbus 31¿141

6503 CK Nijmegen

2. Nederlandse werkgeversverenig¡ngTandtechniek
(NWVT}

Postbus 576

6800AN Arnhem

3. BrancheverenigingTandtechn¡ek(BTT)
Postbus 658

3700AR Zeist

Accountant

Baker Tilly Berk N.V.

Administrateur
AGH (Administrat¡e Groep Holland)

4. FNV

Hertogswetering 159

3543 AS Utrecht

5. CNVVakmensen.nl
Postbus 2525

3500GM Utrecht

6. De Unie
Postbus 400

4100 AK Culemborg
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2 Verslag over het boekjaar

Verslag over het vijfenveertigste boekjaar van 1 januar¡ 2018 tot en met 31 december 2018.

2.1, lnleiding

Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2018 van de Stichtlng Algemeen Soc¡aal Fonds voor

de Tandtechniek (hierna: de Stichting). De stichting wordt ¡n stand gehouden en bestuurd door vertegenwoordigers van:

- de verenig¡ng van Laboratorium houdende Tandtechnici in Nederland (VLHT);

- de Nederlandse Werkgeversverenig¡ng Tandtechniek (Nww);
- de Eranchevereniging Tandtechniek (BTT);

- CNVVakmensen;
- FNV;

- De Unie.
Het bestuur van de Stichting is statutair verplicht na afloop van ieder boekjaar door middel van het jaarverslag

verantwoording af te leggen betreffende bestuur en beheer. ln d¡t verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet.

Daãrnããst komen de wijzigingen in statuten en reglement die in 2018 z¡jn doorgevoerd aan de orde. Tevens wordt aandacht

besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subs¡dies in 2018.

2.2 Doelstelling en beschrijving van de regeling

Het doel vân de Sticht¡ng, zoals beschreven in artikel 3 van de statuten, is het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren

van de navolgende activiteiten:
1. Aan werkgevers, zijnde opleidingsbedrijven, een bijdrage te verstrekken in de vergoedingen van leerlingen. De

voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 4van het reglement.

2. Aan leerlingen, die uitwonend en 18 jaar of ouder z¡jn, een renteloze lening te verstrekken. De voorwaarden zijn

vastgelegd in artikel 5 van het reglement.

3. BijtedragenindedoordeSt¡chtingVakopleidingenvoordeGezondheidstechnischeBeroepenenAmbachten(SVGBlten
behoeve van de opleiding inzake de tandtechniek te maken kosten, voor zover deze niet op andere wijze vergoed worden.

4. Betalingvanjaarlijksdoorhetbestuurvasttestellenbijdragen¡ndekostenvanact¡viteiten,diedoorpartijenbetrokken
bij de CAO worden vastgesteld en die gericht zijn op:

a. het verrichten van scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van werkgevers en werknemers

teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de sector te bewerkstelligen en de employability van de

werknemers in de sector te verbeteren;

b. het bevorderen van het goed funct¡oneren van ondernemingsraden binnen de organisaties;

c. het bevorderen van het goed funct¡oneren vãn de geschillencommissie;

d. zakelijke voorlichting over de collectieve arbeidsovereenkomsten ¡n de tandtechniek;

e. vervaardiging, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelhe¡d CAo-boekjes ten behoeve van alle

werkgevers en werknemers in de tandtechn¡ek;

f. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassifìcatiesystemen en het ¡n stand houden van

functieclassificatiesystemen met het dâarop gebaseerde beloningssystemen.

5. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbeterin8

van de arbeidsomstand¡gheden en arbeidsverhoudingen van de werknemers.

6. Hetbevorderenvandere-integratievanarbeidsgehandicaptewerknemers,doormiddelvãnhettotstandlatenbrengen
en uit laten voeren van instroomprojecten in de tandtechniek.

7. Het informeren van werkgevers en/of werknemers over bovengenoemde activiteiten, dan wel het benaderen van

werkgevers en/of werknemers in het kader van onderzoeken naar de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden,

arbeidsvoorwaa rden en/of loopbaanontwi kkeling.

2.3 Opleiding

De tandtechnische opleiding wordt gegeven in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De prima¡re opleiding

bestaat, afhankelijk van de keuze van de leerling, uit drie of vier jaar. De prakt¡jkopleiding vindt plaãts in het opleidingsbedrijf

waar de leerling werkzaam ¡t terwijl één dag per week beroepsbegeleidend onderwijs wordt verzorgd door Dutch HeâlthTec

Academy (DHTA). Per cursusonderdeel kan examen worden afgelegd.
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Tussen het opleidingsbedrijf, de leerling en het landelijk orgaan (de SVGB) wordt een leerovereenkomst afgesloten. Voor de

duur van de prima¡re fase dienen het opleidingsbedrijf en de leerling een opleidingsovereenkomst af te sluiten. De leerlingen

worden op basisvan een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tüd) aangesteld. De beloning van de leerlingen vindt plaats

volgens groep 0 van de arbeidsvoorwaarden-CAO. Aan 23-jarigen en ouder worden geen functiejaren toegekend. Leerl¡ngen

onder de 23 jaar worden betaald volgens de vigerende jeugdschalen. De voorwaarden voor vergoeding aan het

opleidingsbedrijf voor de tandtechnische opleiding en de renteloze lening zijn opgenomen in artikel 4 en 5 van het reglement
van de Stichting:
- Versoedinsopleidinssbedriif

Voor elke werknemer, die vanaf leerjaar 2O12-ZOI3 met de opleiding is gestart en het eerste leerjaar aantoonbaar met goed

gevolg heeft afgerond, ontvângt het opleidingsbedrijf over het eerste leerjaar een eenmalige vergoeding van € 1.250. voor
elke werknemer, die vanaf leeqaat 2OI2-2O13 met de opleiding is gestart en het tweede leerjaar aantoonbaar met goed

gevolg heeft afgerond, ontvângt het opleidingsbedrijf over het tweede leerjaar een eenmalige vergoeding vân € 1.250.

- Duurzameinzetbaarheid
Het bestuur heeft in 2016 oriënterend onderzoek gedaan naar de behoefte en noodzaak van duurzame ¡nzetbaarheid. De

aanleiding was dat soc¡ale partners in de branche en het bestuur van mening zijn dãt dat werkgevers en werknemers een

gezamenlijk belang hebben om werknemers gezond en vitaal de pensioengerechtigde leeftijd te laten behalen en dat
werknemers zich blijven ontwikkelen. De samenvâttende aanbeveling uit dit onderzoek luidde: "Focus op Vakmanschap en

Leven Lang leren".

ln vervolg op de sinds 2016 ingezette koers heeft het bestuur op 27 september een themamiddag Duurzame lnzetbaarheid
gehouden. De Dutch Health Tec Academy (DTHA) en AGH hebben hierover een presentatie gegeven. DTHA heeft het bestuur
geinformeerd over de huidige situatie en de verwachte toekomst op het geb¡ed van scholing en opleiding. AGH heeft een

aantal voorbeelden van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheìd gepresenteerd die door andere branches

worden ingezet. Op basis van deze presentatie heeft het bestuur aangegeven in 2019 verder vervolg te willen geven aan het
in 2016 geinitieerde onderzoek naar mogelijkheden voor de Tändtechniek branche op het gebied van duurzame

inzetbaarheid.

2.4 CAO, statuten en reglement

De CAO voor de Tândtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds ¡s tezamen met de statuten en het reglement van de Stichting

door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2016.

Dit besluit is destijds gepubliceerd in de Staâtscourant van 14 december 2011.

Het bestuur van de stichting heeft Cao-partüen in de branche geadviseerd een nieuwe looptijd van vijfjaar af te spreken, te
weten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Cao-part¡jen hebben sindsdien geen overeenstemming bereikt over
de premie en over een verlenglng van de Cao voor de Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds. ln 2017 liep de regeling

door op grond van nawerk¡ng tot en met 31 december 2OI7.Op 12 oktober 2017 is de CAO voor het Soc¡aal Fonds van de

TãndtechniekzelfsperzelfdedatumopgezegddoortweeCAOpartijen, tewetendeVLHTendeNWVT. DãarmeeisdeCAO

van rechtswege geëlndigd op 31 december 2017.

De bestemmingsreserve ad € I.326.977 (2O77i € 1.628.203) is vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de statutaire

bepalingen en doelstellingen van de St¡chting.

2.5 Premie

CAo-partUen hebben eind 2017 besloten om de tot en met 2017 geldende bijdrage door de werkgevers, zijnde 0,4% van het
premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming, structureel te handhaven op 0,4% van het premieplichtig loon

van alle werknemers in de onderneming (2076:O,4%1. De werknemer is geen directe bijdrage verschuldigd. Het in rekening

brengen van de premie geschiedt - voor zover van toepassing - door middel van voorschotnota's gebaseerd op een geraamd

jaarloon. Na afloop van het kalenderjaar wordt de verschuldigde prem¡e definit¡ef vastBesteld op bâs¡s van de loonopgave

die van de werkgever is ontvangen. De defin¡tieve premie-¡nkomsten worden vastgesteld nadat de jaarloonopgaven door de

administrateur zijn ontvangen en verwerkt.

Op grond van de verlenging van de CAO betaalden in 2017 alleen de georganiseerde werkgevers premie voor de Stichting.
Dit omdat de CAO Bedurende 2077 niet algemeen verbindend verklaard (AW) was. Over een AVV-loze periode mag de

St¡chting geen premie in rekening brengen b¡j ongeorganiseerde werkgevers.
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Vanwege de opzegging van de CAO voor het Sociaal Fonds van de Tandtechniek op 12 oktober 2017 is de CAO van rechtswege
geëindigd op 31 december 2017. De tot dan toe voor georganiseerde werkgevers nog geldende CAO is per 1 januari 2018 niet
meer van kracht. ln 2018 kon door de Sticht¡ng derhalve geen premie meer worden geheven.

Cao-partijen hebben in 2018 geen overeenstemming bereikt over een (verlenging van de) CAO voor de Tandtechniek inzake

het Algemeen Sociaal Fonds.

2.6 Begroting

lngevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaared¡t¡e2olll, inzake deverslagleggingvan organisaties zonder winststreven, d¡ent 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 stur¡ngsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor deze St¡chting het geval.

2.7 Toegekendesubsidies

Door het bestuur werd in 2019 vânuit de Stichting een bedrag van € 130.468 toegekend en betaald aan subsidies en

loondervingskosten over 2018. ln onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de in 2019 toegekende en betaalde

subsidiebedragen over 2018. Niet verantwoorde subsidies kunnen worden teruggevorderd.

Uitbetal¡ng van de loondervingskosten 2017 heeft deels in 2018 plaatsgevonden. ln het verslagaar zijn er geen vouchers

uitgegeven door DHTA. Uitbetaling loondervingskosten 2018 zal deels in 2019 plaatsvinden na ontvangst van de vouchers

van de werkgever.

2.8 Risicomanagement

Vãnuit de maatschappelijke ontw¡kkeling is het van steeds groter belang om de risico's die de Stichting loopt te mana8en. De

verregaandedigitaliseringvanonzesamenlevingende daarmeegepaardgaandeinformatiestromenleidentotaanmerkelijke
risico's op het gebied van privacy. Dientengevol8e ¡s in Europees verband op het gebied van privacybescherming een

verregaande verordening ontwikkeld en van kracht geworden, de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze

verordeningisvertaaldinNederlandsewetgevin&deAlgemeneverordeninggegevensbescherming(AVG),die op25mei in

werking trad. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het bestuur heeft geconcludeerd dat de

Sticht¡ng persoonsgegevens verwerkt in de z¡n van de AVG.

5

CNV

Vakmensen
Subsidie 2018 Art 3 lid 4a,4b en 5

Art 3l¡d 4d
Art 3l¡d 5

11.590
L4.624

1.136

u 1 1.590

Art 3lid 4e.4d en 5 6s.810 0 0 0FNV Subsid¡e 2018
16.s02 16.378 0 76.378De Unie Subsidie 2018 Art 3lid 4b en 4d

0 102.500 102.500D¡verse

werkgevers
Loonderuingskosten
2018

Art 3l¡d 1 102.s00

Totaal 196.402 32.138 102.500 130.468

Toegekende
subsidie

Verantwoord
over het

N¡et

verantwoord
Lâst in de

jaarreken¡nt
Anikel statutenOrganisatie Subsid¡eaânvraag

over
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De AVG legt een reeks verplichtingen op aan organisaties die onder de werking van de AVG vallen, waarvan de belangrijkste

het afsluiten vãn verwerkersovereenkomsten is met part¡jen die namens de Stichting persoonsgegevens verwerken. De

verwerkersovereenkomst met de administrateur, AGH, is op 19 november tot stand gekomen.

De inwerkingtreding van de AvG heeft, nãast de overdracht per 1 januari van de uitvoering vân het Sociaal Fonds

Tandtechniek vanuit Syntrus Achmea aan AGH, geleid tot het reviewen van de bestaande processen en procedures, Daarbrj

is vastgesteld dat de bestaande procedure rondom de loonverletregeling niet voldeed aan de door de AVG daaraan te stellen

eisen. ln overleg met de Dutch Health Tech Academie (DHTA) en AGH wordt een procedure ontwikkeld, gebaseerd op een
gewãarmerkt voucher systeem dat onwenselijke, en op grond van de AVG ontoelaatbare, uitwisseling van persoonsgegevens

onderva ngt.

2.9 Bestuursbesluiten

ln het verslagaar 2018 is het bestuur 3 keer bijeengeweest voor een reguliere bestuursvergadering, te weten op 3 april, T

juni en 27 september. De werkgroep transit¡e is op 16 april en 26 juni bijeen geweest. Hierna volgt een overzicht van de

belangrijkste besluiten die in 2018 zijn genomen en de belangrijkste ontwikkelingen.

Trunsitie von Svntrus Achmea naor AGH

Sticht¡ng AGH is per 1 januari de nieuwe administrateur van het Sociaal Fonds Tandtechniek. Het bestuur heeft een werkgroep

in het leven geroepen d¡e de trans¡tie vanuit de vorige ãdministrateur, Syntrus Achmea, naar AGH begeleidde en bewaakte.

Dewerkgroepbestonduiteenbestuurder,mevrouwVanDuijn-Pennenbur& eneenvoordegelegenheiddoorhetbestuur
aangetrokken externe adviseur, de heer W. lmpens. De transitie is met succes afgerond.

Geen subsidie voor werkaeversootti¡en ten behoeve vøn CAO-Ictiviteiten
Het bestuur heeft overwogen om aan de zittende werkgeverspartijen een subsidie te verstrekken voor uitvoering van cao-

activ¡teiten. Nå inventarisat¡e ¡s door het bestuur besloten hiervoor geen subsidie te verstrekken, omdat werk8everspartijen

hebben aangegeven hier bescheiden inspanningen voor te leveren. De ondersteuning voor het arbeidsvoorwaarden cao-

overleg Tandtechniek wordt wel vanuit de stichting gesubsidieerd.

Benoemino secretaris vdn het bestuur

ln de bestuursvergadering van 7 juni 2018 heeft het bestuur mevrouw Engmann-vân Eijbergen benoemd tot secretaris van

het bestuur. Tot 3 april 2018 vervulde mevrouw Steffens deze functie. Met de benoeming vân mevrouw Engmann-van

Eijbergen is de door het aftreden van mevrouw Steffens per 3 âpril ontstane ontstane vacature ¡ngevuld.

Loøo SF Tondtechniek

ln de bestuursvergadering van 27 september 2018 heeft het bestuur een nieuw logo voor de st¡chting vastgesteld

Alqem en e v ero rde ri n a qeqev e ns b esche rm i nq (AVG )

op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Deze verordening vervangt de Nederlandse Wet bescherming
persoonsgegevens. (Wbp). Het bestuur heeft geconcludeerd dat het persoonsgegevens verwerkt in de zin van de AVG. De

AVG legt een reeks verplichtingen op aan organisaties die onder de werking van de AVG vallen, waarvan de belangrijkste het

afslu¡ten van een verwerkersovereenkomst met de adm¡nistrateur ¡s. De verwerkersovereenkomst, tussen de sticht¡ng en

AGH, is op 19 november 2018 tot stand gekomen.

Ao nae poste proced u re loonverletkosten re oelin o

ln het kader van de AVG en gezien de wijziging van u¡tvoering van Syntrus Achmea naar AGH, heeft het bestuur besloten om

de procedure rondom het aanvragen van subsidie uit hoofde van de loonverletkostenregeling, aan te passen. Over leerjaar

2Ot8l2O19 worden door de DHTA vouchers verstrekt aan de leerlingen. Deze vouchers kunnen door de leerling via de
werkgever worden ingediend bij de stichting. Na ontvangst van de voucher wordt de gevraagde subsidie u¡tgekeerd. Deze

voucherregeling zal worden ingevoerd naar aanleiding van de vereisten in de AVG.

Stichting Algerneen Soc¡aal tonds voor de Iandtechn¡ek Jaarverslag 2018
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2.1,0 Toekomst van de stichting

Het bestuur ziet een duidelijke toegevoegde waarde van de Stichtingvoor de branche. Het liefst zien zij dan ook dat het

gevoerde beleid grotendeels ongewijzigd wordt voortgezet in de komendejaren. H€t bestuur de stichting heeft CAO-partijen

in de branche geadviseerd een nieuwe looptijd van vijf jaar af te spreken, te weten van 1 januari 2017 tot en met

31 december 2021. CAo-part¡jen hebben geen overeenstemming bereikt over een verlenging van de CAO voor de

Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds. Op 12 oktober 2017 is de CAO voor het Sociaal Fonds van de Tandtechniek

zelfs per zelfde datum opgezegd door twee CAO partijen, te weten de VLHT en de NWVT. Daarmee is de CAO van rechtswege

geë¡nd¡gd op 31 december 2017.

2.L1 Slotopmerkingen

Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar zijn vermeld in de op de

navolgende pagina's opgenomen jaarrekening.

Wij danken ieder die in het verslagaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de St¡chting.

Utrecht, 7 juni 2019

Het bestuur van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek.

Mevrouw Eijbergen

Mevrouw M. Possel

sefturslid

N,

De heer R.H.M. Maters
Bestuurslid

De heer
Bestuurslid

De heer S.J. Löwenthal

Bestuursl¡d

Mevrouw l. van Duijn-Pennenburg

Bestuurslid

De heer J.C. Admiraal

Bestuurslid

P.H.W.M. Peters
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BALANS

Jaa rrekening

ln dit hoofdstuk presenteert het bestuur van de Sticht¡ng Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek de jaarrekening over

het boekjaar 2018, eindigend op 31 december 2018.

De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn weergegeven in hele euro's.

I
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BALANS

Balans per 31 december

Na bestemm¡nt van het saldo van baten en lasten

ACTIVA

vorderlngen op korte tetmun

Premiedeb¡teuren

Liqulde middelen

PASSIVA

Egen vcrmogen

Stichtingska pitaa I

Beste m m ingsreserve

Schulden op korte term¡Jn

20 18 2077

2ro

2L0

1.800.s60

1.800.770

(1)

r.796

t.796

7.520.466

7.522.262

{2)

(3)

(4)

45

7.326.97 L

7.327 .0r7

t95.245

t.522.262

45

L.628.203

L.628.248

L72.522

r.800.770
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Staat van Baten en Lasten

EAÍEf{

Prem¡ebaten

2018 207?

(s) 261,

2.r22

-r7 0.163

130.468

-301.231

-30L.23r

r82.788

-1.866

-26.509

191.560

-218.069

-218.069

t-AstEft

U¡tvoe ri n gs kos te n

Over¡te kosten

FINANCIëLE BAIEN EN TASTËN

BESCHIKSAAR VOOR DOELSTELLINGEN

SUBSIDIELAsTEN

Saldo boekjaar

D¡t saldo is a ls volgt in de ba lans verwerkt:

Resultaatbestemming boe kja ar

(6)

-171.365

-r.781

-71 3.1,47

-207.30L

-130

-207.43r

(71

(8)

(s)

St¡chting Algenìeen Soc¡aal Fonds voor de landtechniek Jaarverslag 2018
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KASSTROO MOVE RZICHT

Kasstroomoverzicht

r(Assiln(xtM urToPERAÎlot{EtE AcllvlrEllEf{

Premlebãten / premlelasten

Betaalde ultvoeri ngskosten

Betaalde overlge schulden en ovedopende passiva

(Nog te betalenl subsldielasten

Overlge baten / kosten

Totaal kasstroom uit operatlonele activ¡teiten

Mutatle bankrddo

Banksaldo 31 december

Banksaldo lJanuarl

Mutãtle liqulde mlddelen

2018 20t7

-3.106

-L7L.365

22,723

'130.468

2.t22

r94.9t7

-206.838

76.650

-191.560

-1.995

-280.094 -L28.827

2018 2077

L.520.466

1.800.560

1.800.560

t.929.387

-280.094 -r28.827

St¡chting Algemeen 50€¡aal Fonds voor de Tandtechn¡ek Jaarverslag 2018
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TOELICHTING OP DE GRON DSLAG EN

Toelichting op de grondslagen

ALGEMENE TOELICHTING

Vestisinssolaats
Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek, statutair gevestigd te Utrecht. Stichting Algemeen Sociaal Fonds

voor de Tandtechniek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4tI78t9O.

Doel

Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstlg de bepalingen van de CAO voor de Tândtechniek, de statuten en het

reglement uit het financieren en subsidiêren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren

van de tândtechniek.

GRON DSLAG EN VAN WAARDERING, RESU LTAATBE PALI NG E N RESU LTAAIBESTEMMI NG

Algemene qrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'. lngevolge R¡chtlijn 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 (RJ 640.516). D¡t laatste is voor deze Stichting het geval.

Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. ln de balans en de staat van baten en lasten

zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichtingen.

ContinuiTeit
Deze jaarreken¡ng is opgesteld uitgaande van de continui'teitsveronderstelling.

Verwerking
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnl¡jk ls dat de toekomst¡ge economische voordelen aan de

sticht¡ng zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans

opgenomen wanneer het waarschijnlijk ls dat de afwikkelingdaarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en

de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wânneer een vermeerdering van het economisch potentieel,

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

wâârvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een ãct¡ef of een vermeerdering van een verplichting,

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kãn worden vastgesteld.

Gebruik van schattinsen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schatt¡ngen en veronderstellingen maakt die van

invloed zijn op de toepass¡ng van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schãttingen. De schattingen en onderl¡ggende

veronderstell¡ngen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomst¡ge perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vergeliikine met voorgaand ¡aar
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 act¡va en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderinsen en schulden
Deze posten bestaan uit hãndels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze posten worden

bij de eerste opname verwerkt tegen reêle waarde.
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TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN

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

6rondsla¡en van resultaatbeoalinr
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop z¡j betrekking hebben. Algemeen geldt dat bij het opmaken van

de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de verwerking van

deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgendejaar verantwoord.

Resultaatbestemm¡ns
Het resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

Kâsstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen die direct opeisbaar z¡jn.

St¡chting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaaruerslag 2018 74



TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting op de balans

ACTIVA

lllvorderlngen op korte termlJn

Te vorder€n premies (debiteuren)

HerclassilÌcatie deblteurên

voorz¡eni ng dubieuæ deblteurên

Rekeningcourant ING Bank

sÞaãrrekeningA5N Bank

Totaal liquíde m¡ddelen

31 december 2018 31 december2017

-3.420

6.258

-1.804

761

7.796

233

-21

Totaal te vorderen premies

De vorderingen op korte termijn hebben een (verwachte) loopti¡d korter dan 1 jaar

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 gelijksoort¡ge posten met gelijksoort¡ge risico's wordt
gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systemat¡ek om de voorziening vãst te
stellen wordt gerekend tot de stat¡sche methode.

De herclassificatie van de post debiteuren betreffen posten naar aanleiding van de na-facturatie door Syntrus Achmea

Pensioenbeheer (SAPB). H¡eruit is gebleken dat enkele debiteuren in de voorgaande jaren teveel hebben betaald aan

voorschot.

SAPB heeft alsnog premienota's opgelegd voor de overdracht naar AGH. Debiteuren saldi vóór 2077 zijn voor 100% voorzien;

nog niet betaalde nota's over het boekjaar 2017 zün voor 50% voorzien. ln het verslagiaar zijn geen nota's opgelegd.

ln 2018 is een bedrag van € 1.781 gedoteerd aan de voorzien¡ng (2017: € 130!.

31 dêcember 2018 31 december 2017
(21t¡qulde mlddelen

2ro

x18.139

1.402.327

7,520.466

400.s 19

7.400.o42

1.800.560

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

Stichting Algemeen Soc¡aal Fonds voor de Tândtechniek Jaaruerslag 2018
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TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

(31 Elæn vermogen

Stand per1januari2018

Uit bestemm ing va n sa ldo va n baten en la ste n

Stand per 31 december 2018

Stand per 1 ianuari 2017

Ult bestemmi ng va n saldo van baten en lasten

Stand per 31 december 2017

(41 schulden op korte termí¡n

Terugte betalen premies aan werkgevers

Nogte betalen loondervintskosten

Nogte betalen subsid¡es

Te betalen adm¡n¡strât¡ekosten

Te betalen âccounta ntskosten

Te betalen bankrente

Crediteuren

31 december2018 31 december20l7

7.846.272

-218.069

t.628.203

L.846.3L7

-218.069

1.628.248

6.258

136.250

27.968

47.876

57.s00

7.865

147

1,6.7 51

60.753

5.945

448

Stlchtlngs-

kapitaal

Stichtings-

kapitaal

Bestemmlngs-

rese rve
Totâel

1.628.248

-301.21L

L.327.0L7

Totaal

45

45

45

45

L.628.203

-301.231

1.326.971

Eeste m m ings-

reserve

Totaâl schulden op korte term¡jn t95.245 t72.522

Alle schulden hebben een looptijd korter dan 1jaar, tenz¡j anders is vermeld. De reéle waarde wijkt niet materieel af van de

nominale waarde,

D€ herclass¡ficatie van de post debiteuren betreffen posten naar aanleiding van de na-facturatie door SAPB. Hieru¡t is

gebleken dat enkele debiteuren in de voorgaande jaren teveel betaald hebben aan voorschot.

Níet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De bezoldiging van de bestuurders wordt nader toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. De stichting heeft

geen leningen verstrekt aan de (voormalige) bestuurders ofvorderingen op de (voormalige) bestuurders.

Met AGH ¡s met ingang van 2 januar¡ 2018 een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met een duur van 3 jaar. De

vergoeding wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks verhoogd met de wijzig¡ng van het CBs-¡ndexcijfer

zakelijke d¡enstverlening (DPl-indexcijfer). De jaarlükse vergoeding bedraagt €72.3OO per jaar exclusief BTW. De vergoed¡ng

kan jaarlijks worden verhoogd met het DPI-indexcijfer.

5t¡cht¡nt Altemeen Soc¡aal Fonds voor de Tandtechn¡ek Jaaruerslag 2018
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TOELICHTING OP DE STAATVAN BATEN EN LASTEN

Toelichting op de staat van baten en lasten

201 I 2077
l5l Beten

Premie voor¡aa nde laren

Premie boekjaa r

Totaal uan de premles

Ádmi nistrâtiekosten

Kosten accountant

B€stu urs ko ste n

Eureãukosten

Reis en verbliifl(osten bestuur

Overige kosten bestuur

Ontwikkelkosten AGH

Bankkosten

Overige kosten

Trans¡tiekosten

Totaal van de læten

87.483

7.865

10.663

100.753

5.945

33.145

2.r42

2.64L

84

22.626

208

100

39.69 6

26L 1.984

180.804

182.784

Het totaal van de premies voorgaande jaren ¡s naar aanleiding van de uitvoerlng van de administratie overdracht van de

stichting door Syntrus Achmea naar AGH. ln 2018 is geen premie geheven als gevolS van Seen AW.
Premiebaten 2017 (en eerder) zijn gebaseerd op de definitieve loonsomopgaven van de werkgevers. De premie bedroeg oy'%

van de loonsom,

2018 20t7
16l Læten

261

-24

65.340

171.3 6 s 207.30L

Personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst.

De beheersactiviteiten worden op bas¡s vãn een DienswerleningsOvereenkomst (DVO) getekend dd 2 januar¡ 2018 verricht

door personeel in dienst van AGH. De vergoed¡ng wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks verhoogd met

de wijziging van het CBS-¡ndexcüfer zakel¡jke dienstverlening (DPl-indexcijferl.

Eezold¡¡¡n¡ bestuurders
Onder bestuurskosten is een bedrag van € 10.660 aan vacatiegelden verantwoord (2017: € 30.190). Bestuursleden ontvangen

€ 410 per vergadering per bestuurder.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

20 18 20t7

130

Onder deze post is de dotatie aan de voorziening voor dubieuze premiedebiteuren verantwoord.

frl F¡nanclële baten en lasten
20 18 20t7

Rentemutat¡e l¡quide middelen

Rentemutat¡e premiedebiteuren

Totââl -2.t22

fgl Beschikbaar voor doelstellingen
Het in de staat van bãten en lasten vermelde bedrag als beschikbaar voor doelstellingen is volledig toegerekend aan de

bestemmingsreserve.

2018 2017
f9l Subsidiel6ten / loonderv¡neskosten

Dubleuze deb¡teuren

Dotatie voorziening debiteuren

Totaal

CNVVakmenssen

FNV

De Unie

Diverse werþevers

Totâel

1.78r

1.7 87

-2.127

130

11.590

130.468

16.378

102.500

r.992

-t26

1.866

LL.2L5

63.982

16.363

100.000

19 1.560

5

cNv
Vakmensen

Subsidie 2018 Art 3 lid 4â, 4b en 5
Art 3lid 4d
Art 3l¡d 5

11.590
14.624

1.136

0 11.590

FNV Subs¡die 2018 Art 3lid 4a, 4d en 5 65.8 10 0 0 0

De Ljn¡e Subsidie 2018 Art 3 lid 4b en 4d 1 6.502 16.378 0 16.378

Diverse
werkeevers

Loondetr¡ngskoßten
2014

Art 3l¡d 1 102.500 0 102.500 102.500

196.402 32.138 102.500 130.468Totaal

Toegekende
subsid¡e

Verantwoord
over het

N¡et

verantwoord
Artikel statuten Last ¡n de

laarrekening
at over

Orgânisâtie Subsidieaanvraag

Stichting Algemeen Sciaal Fonds voor de Iandtechnjek Jaaryerslag 2018
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Utrecht, 7 juni 2019

St¡cht¡ng Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Namens het bestuur,

De heer drs. P Mevrouw N. Engmann-van

Mevrouw De heer R.H.M. Maters

Bestuursl¡d

w;; van Duün-Pennenburg De heer W.B. Jagt

Bestuurslid

De heer S.J.

Bestuurslid

De heer J.C. Admiraal
Bestuurslid

St¡chting Altemeen soc¡aal tonds voor de Tandtechniek Jaaruersla6 2018
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OVERIGE GEGEVENS

Contro leverkl arin g va n d e o n afha n kel ij ke accounta nt

Aãn het bestuur van de St¡chting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechnlek

A. Verkloring over de in het jaorverslag oryenomen joonekening 2O78

Omoordcel
W¡j h€bben dejaarrekening 2017 van Stichting Algemeen Soc¡åal Fonds voor de Tandtechniek te Utrecht gecontroleerd. Naar

ons oordeel geeft de in dit iaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstell¡ng van

het rcrmogen van Stichtlng Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek per 31 december 2017 en van het resultaat over

2017 ¡n overeenstemming met de ¡n Nederland geldende RJ-richtlijn 640'Organisaties zonder winststreven".

Voorts z¡.in w¡j van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplits¡ng van de lasten naar

bestedlngsdoelen/act¡viteiten juist ¡s en aansluh b¡J de statuten en/of re$ementen van het fonds, in overeenstemming met

de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2018
2. De stâat van baten en lasten over 2018; en

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financlële verslaggeving en overige
toelichtlngen

De ba¡ls voor on¡ oordeel
W¡J hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen.
Onze verantwoordelûkheden op grond hiervan zijn beschreven ¡n de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de laarrekenlng."

Wij zljn onafhankellk van Stlchting Algemeen Soc¡aal Fonds voor de Tandtechn¡ek zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants b¡j assuranceopdrachten (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 controleinformatie voldoende en geschik is als basis voor ons oordeel.

B. Verkloring over de in het jaorverslog opgenomen ondere informotie

Naast dejaarreken¡ng en onze controleverklaring daarbû, omvat het jaarverslag andere ¡nformatie, die bestaat uit:
¡ Hêt bestuursverslag;
o Overigegegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wü van mening dat de andere informatie met de jaarreken¡ng verenigbaar
¡s en geen materiële afwijklngen bevat.

Wij hebben de andere informat¡e gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afrl,ijk¡ngen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vere¡sten ¡n de Nederlandse Standaard 72o. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van dejaarrekening d¡e het vermogen en het resultaat getrouw beeld

d¡ent weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuur, beide in o\rereenstemming met Richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven'en de relevante bepal¡ngen van het Toetsingskader Algemeen
Verbindend Verklaring CAO-bepalingen.

St¡chting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2018
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OVERIGE GEGEVENS

C. Beschrijving von verontwoordelijkheden met betrekking tot de joorrekening

verantwoordeli¡kheden van het bestuur voor de iaaneken¡ns
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemm¡ng met de
inNederlandgeldendeR Richtl¡jn640"Organ¡sat¡eszonderwinststreven"enderelevantebepalingenvanhetToets¡ngskãder
Algemeen Verbindend Verklaring CAo-bepal¡ngen. ln dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakel¡.¡k acht om het opmaken van de jaarreken¡ng mogelijk te maken zonder afr,vijkingen

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
B¡j het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in

continuïte¡t voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggev¡ngsstelsel moet het bestuur de jaarreken¡ng opmaken op
basis van de cont¡nuite¡tsveronderstell¡n& tenzij het bestuur het voornemen heeft om de st¡chting te liquideren of de

bedr¡jfsactiviteiten te beëindigen of als beé¡ndig¡ng het en¡ge real¡stische alternat¡ef is.

Het bestuur moet gebeurten¡ssen en omstand¡gheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de st¡chting haar

bedrijfsact¡viteiten ¡n continuì'te¡t kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordeliikheden voor de controle van de iaarrekeninl
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 ¡s 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 ¡ndien redel¡jkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van ¡nvloed kunnen z¡jn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de

evaluat¡e van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel,
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel krit¡sch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast ¡n overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de

onafha nkelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
. het identif¡ceren en inschatten van de ris¡co's dat de jaarrekening afwijkingen vãn mâterieel belang bevat als gevolg van

fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkr¡jgen van

controle-informatie d¡e voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude ¡s het r¡sico dat een afwijking van

materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettel¡jk nalaten transacties vast te leggen, het opzettel¡jk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de ¡nterne beheersing;

. het verkrügen van inzicht in de ¡nterne beheers¡ng die relevant ¡s voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend z¡jn ¡n de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

. 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 cont¡nuite¡tsveronderstelling aanvaardbaar ¡s. Tevens het op basis

van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurten¡ssen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de ondernem¡ng haar bedrijfsactiviteiten in cont¡nur'teit kân voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerhe¡d van mater¡eel belang bestaat, zijn w¡j verpl¡cht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen

op de relevante gerelateerde toelicht¡ngen ¡n de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wi onze

verklaring aanpassen. Onze conclus¡es zi.in gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring. Toekomst¡ge gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe le¡den dat een onderneming
haar continuiTeit niet langer kan handhaven;

. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toel¡chtingen; en

. het evalueren of de jaarreken¡ng een getrouw beeld geeft van de onderl¡ggende transact¡es en gebeurtenissen.

W¡j communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de

s¡gnificante bevindingen d¡e u¡t onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in

de interne beheersing.

Den Haag,28juni2Ot7
Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

M.J. de Graaf RA
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