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BESTUURSVERSLAG 

1 Algemene informatie 

11 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 41178190. 

1.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur is paritair samengesteld. Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Leden: Benoemende organisatie: Einde zittingstermijn 

De heer J.C. Admiraal Werknemersvertegenwoordiging 6) 01-01-2024 

Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg Werknemersvertegenwoordiging 4) 01-01-2023 

Mevrouw N. Engmann-van Eijbergen Werknemersvertegenwoordiging 5) 01-01-2022 

De heer W.B. Jagt Werkgeversvertegenwoordiging 1) 01-01-2022 

De heer S.J. Löwenthal Werkgeversvertegenwoordiging 1) 01-01-2024 

De heer drs. P.H.W.M. Peters Werkgeversvertegenwoordiging 2) 01-01-2023 

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

De heer R.H.M. Maters Werkgeversvertegenwoordiging 3) 01-01-2021 

Met ingang van 1 januari 2020 is de heer PH.W.M. Peters werkgeversvoorzitter. Mevrouw N. Engmann-van Eijbergen is 
werknemersvoorzitter. 

Benoemende organisaties: 
1. Vereniging van Laboratoriumhoudende 

Tandtechnici in Nederland (VLHT) 
Postbus 31441 
6503 CK Nijmegen 

2. Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT) 
Postbus 576 
6800 AN Arnhem 

3. Branchevereniging Tandtechniek (BTT) 
Postbus 658 
3700 AR Zeist 

4. FNV 
Hertogswetering 159 
3543 AS Utrecht 

5. CNV Vakmensen.nl 
Postbus 2525 
3500 GM Utrecht 

6. De Unie 
Postbus 400 
4100 AK Culemborg 

Accountant 
Baker Tilly Berk (Netherlands) N.V. 

Administrateur 
AGH (Administratie Groep Holland) 

Baker Tilly (N £-:- - 
Gewaarme edoeleinden 
Den Haag 
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2 Verslag over het boekjaar 

Verslag over het vijfenveertigste boekjaar van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

2.1 Inleiding 

Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2019 van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor 
de Tandtechniek (hierna: de Stichting). De Stichting wordt in stand gehouden en bestuurd door vertegenwoordigers van: 

de Vereniging van Laboratorium houdende Tandtechnici in Nederland (VLHT); 
de Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT); 
de Branchevereniging Tandtechniek (BTT); 
CNV Vakmensen; 
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. In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet. 
Daarnaast komen de wijzigingen in statuten en reglement die in het boekjaar zijn doorgevoerd aan de orde. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies en loonverletdagen in het 
boekjaar. 

2.2 Doelstelling en beschrijving van de regeling 

Het doel van de Stichting, 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 4 van het reglement. 
2. Aan leerlingen, die uitwonend en 18 jaar of ouder zijn, een renteloze lening te verstrekken. De voorwaarden zijn 

vastgelegd in artikel 5 van het reglement. 
3. Bij te dragen in de door de Stichting Vakopleidingen voor de Gezondheidstechnische Beroepen en Ambachten (SVGB) ten 

behoeve van de opleiding inzake de tandtechniek te maken kosten, voor zover deze niet op andere wijze vergoed worden. 
4. Betaling van jaarlijks door het bestuur vast te stellen bijdragen in de kosten van activiteiten, die door partijen betrokken 

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 functioneren van ondernemingsraden binnen de organisaties; 
c. het bevorderen van het goed functioneren van de geschillencommissie; 
d. zakelijke voorlichting over de collectieve arbeidsovereenkomsten in de tandtechniek; 
e. vervaardiging, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers 

en werknemers in de tandtechniek; 
f. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van 

functieclassificatiesystemen met het daarop gebaseerde beloningssystemen. 
5. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering 

van de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen van de werknemers. 
6. Het bevorderen van de re-integratie van arbeidsgehandicapte werknemers, door middel van het tot stand laten brengen 

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, 
arbeidsvoorwaarden en/of loopbaanontwikkeling. 

23 Opleiding 

De tandtechnische opleiding wordt gegeven in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De primaire opleiding 
bestaat, afhankelijk van de keuze van de leerling, uit drie of vier jaar. De praktijkopleiding vindt plaats in het opleidingsbedrijf 
waar de leerling werkzaam is, terwijl één dag per week·beroepsbegelëidend onderwijrwordt v~rzor·· oörDücclïRêälflTTêë 
Academy (DHTA). Per cursusonderdeel kan examen worden afgelegd. 

Baker Tilly (Net rlands) NV 
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Tussen het opleidingsbedrijf, de leerling en het landelijk orgaan (de SVGB) wordt een leerovereenkomst afgesloten. Voor de 
duur van de primaire fase dienen het opleidingsbedrijf en de leerling een opleidingsovereenkomst af te sluiten. De leerlingen 
worden op basis van een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) aangesteld. De beloning van de leerlingen vindt plaats 
volgens groep O van de arbeidsvoorwaarden-cao. Aan 23-jarigen en ouder worden geen functiejaren toegekend. Leerlingen 
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: 

Vergoeding opleidingsbedrijf 
Voor elke werknemer, die vanaf leerjaar 2012-2013 met de opleiding is gestart en het eerste leerjaar aantoonbaar met goed 
gevolg heeft afgerond, ontvangt het opleidingsbedrijf over het eerste leerjaar een eenmalige vergoeding van € 1.250. Voor 
elke werknemer, die vanaf leerjaar 2012-2013 met de opleiding is gestart en het tweede leerjaar aantoonbaar met goed 
gevolg heeft afgerond, ontvangt het opleidingsbedrijf over het tweede leerjaar een eenmalige vergoeding van € 1.250. 

Duurzame inzetbaarheid 
Het bestuur heeft in 2016 oriënterend onderzoek gedaan naar de behoefte en noodzaak van duurzame inzetbaarheid. De 
aanleiding was dat sociale partners in de branche en het bestuur van mening zijn dat 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 samenvattende aanbeveling uit dit onderzoek luidde: "Focus op Vakmanschap en 
Leven Lang leren". 

2.4 Cao, statuten en reglement 

De cao voor de Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds is 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 Staatscourant van 14 december 2011. 

Het bestuur van 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-partijen hebben sindsdien geen overeenstemming bereikt over 
de premie en over een verlenging van de cao voor de Tandtechniek inzake Algemeen Sociaal Fonds. In 2017 liep de regeling 
door op grond van nawerking tot en met 31 december 2017. 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 geëindigd op 31 december 2017. 

De bestemmingsreserve ad € 1.053.834 (2018: € 1.326.971) is vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de statutaire 
bepalingen en doelstellingen van de Stichting. 

2.5 Premie 

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 was per 1 januari 2018 
niet meer van kracht. Cao-partijen hebben sinds 2018 geen overeenstemming over een (verlenging van de) cao voor de 
Tandtechniek inzake het Algemeen Sociaal Fonds. 
Vanaf 2018 kan de Stichting derhalve geen premie heffen. 

2.6 Begroting 

Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2013), 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 slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. 
Dit laatste is voor de Stichting het geval. 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2019 
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2.7 Toegekende subsidies 

Door het bestuur werd in 2019 vanuit de Stichting een (voorlopig) bedrag van € 61.329 toegekend en betaald aan subsidies 
en € 11.250 aan loondervingskosten over 2019. In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de in 2019 toegekende 
en betaalde subsidiebedragen over 2019. Niet verantwoorde subsidies kunnen worden teruggevorderd. 

Uitbetaling van de loondervingskosten 2018 heeft deels in 2019 plaatsgevonden. In het boekjaar zijn er geen vouchers 
uitgegeven door DHTA. Uitbetaling loondervingskosten 2019 zal deels in 2020 plaatsvinden na ontvangst van de vouchers 
van de werkgever. 

ZELE3 ETTI ti EECLEZ E:#Eh EET73 LIE3 LITT 
ECE3 4 t • ¢à· 7.7T772773 TT7ITT EEC2IE% 1 

# TC"TE IEE1ET 1 k 
I. } FEE] 1, ' . 
CNV Subsidie 2019 Art 3 lid 4a, 4b en 5 12.995 0 12.995 
Vakmensen Art 3 lid 4d 14.668 

Art 3 lid 5 1.001 
FNV Subsidie 2019 Art 3 lid 4a, 4d en 5 70.090 34.561 0 34.561 
De Unie Subsidie 2019 Art 3 lid 4b en 4d 15.978 16.491 0 13.772 
Diverse Loondervings Art 3 lid 1 102.500 0 102.500 102.500 
werkgevers kosten 2019 
Totaal 201.563 66.721 102.500 163.828 

2.8 Risicomanagement 

Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om de risico's die de Stichting loopt te managen. De 
verregaande digitalisering van onze samenleving en de daarmee gepaard gaande informatiestromen leiden tot aanmerkelijke 
risico's op het gebied van privacy. Dientengevolge is in Europees verband op het gebied van privacybescherming een 
verregaande verordening ontwikkeld en van kracht geworden, de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze 
verordening is vertaald in Nederlandse wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 
2018 in werking trad. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het bestuur heeft geconcludeerd dat 
de Stichting persoonsgegevens werkt 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 afsluiten van verwerkersovereenkomsten is met partijen die namens de Stichting persoonsgegevens verwerken. De 
verwerkersovereenkomst met de administrateur (AGH) is op 19 november 2018 tot stand gekomen. 

De inwerkingtreding van de AVG heeft, naast de overdracht per 1 januari van de uitvoering van het Sociaal Fonds 
Tandtechniek vanuit Syntrus Achmea aan AGH, geleid tot het reviewen van de bestaande processen en procedures. Daarbij 
is vastgesteld dat de bestaande procedure rondom de loonverletregeling niet voldeed aan de door de AVG daaraan te stellen 
eisen. In overleg met de Dutch Health Tech Academie (DHTA) en AGH is een procedure ontwikkeld, gebaseerd op een 
gewaarmerkt voucher systeem dat onwenselijke, en op grond van de AVG ontoelaatbare, uitwisseling van persoonsgegevens 
moet ondervangen. 

2.9 Bestuursbesluiten 

In het verslagjaar 2019 is het bestuur 2 keer bijeengeweest voor een reguliere bestuursvergadering, te weten op 7 juni en 5 
september. Op 9 december 2019 heeft er een extra bestuursvergadering plaatsgevonden. Hierna volgt een overzicht van de 
belangrijkste besluiten die in 2019 zijn genomen en de belangrijkste ontwikkelingen. 

Subsidiebijdrage aan werknemersorganisaties 
Het bestuur stelt de hoogte van de subsidies over 2018 vast. Het bestuur besluit verder de subsidies 2019 op voorschotbasis 
te vergoeden. De definitieve subsidiebijdrage 2019 zal in 2020 worden vastgesteld. 

Vaststelling jaarverslag 2018 
Het jaarverslag 2018 is op 7 juni 2019 vastgesteld en ondertekend. 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2019 
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Toekomst Sociaal Fonds Tandtechniek 
Inmiddels is er ook een ander sociaal fonds, waar premie voor wordt betaald. Branchevereniging Tandtechniek (BTT) is een 
eigen fonds begonnen. BTT geeft aan dat dit met de scholing te maken heeft. Er is een voorstel aan de BTT voorgelegd voor 
uittreden met een verdeling van de gelden van de fondsen. BTT heeft hier geen gebruik van gemaakt. 

Loonverletkostenreqelinq (opgave OHTA) 

In het kader van de AVG en gezien de wijziging van uitvoering van Syntrus Achmea naar AGH, heeft het bestuur in 2018 
besloten om de procedure rondom het aanvragen van subsidie uit hoofde van de loonverletkostenregeling, aan te passen. 
Het bestuur besluit contact op te nemen met OHTA om de procedure aan te scherpen; niet duidelijk is of OHTA over het 
leerjaar 2018/2019 en over 2019/2020 vouchers heeft uitgegeven. 
Werkgevers, die voldoen aan de eisen en 1 en 2° jaarsleerlingen hebben die een opleiding volgen bij DHTA, kunnen een 
vergoeding krijgen wegens loonverletkosten. DHTA moet de leerlingen een voucher verstrekken; de leerling levert de voucher 
in bij de werkgever. De werkgever kan de voucher indienen bij de Stichting waarna tot vergoeding kan worden overgegaan. 
De vernieuwde procedures rondom de voucherregeling moeten worden vastgelegd in een notitie die, na akkoord van het 
bestuur, wordt toegevoegd als addendum aan het reglement. De definitie 'werkgever' in de zin van de subsidieregeling wordt 
vastgesteld op de werkgever waar de leerling op 15 juli van het betreffende jaar in dienst was. Deze definitie zal ook worden 
opgenomen in de hiervoor genoemde notitie. 

Website 

Er wordt momenteel een statische en eenvoudige website ontwikkeld voor SF Tandtechniek met als doel om te voldoen aan 
de wettelijke communicatieverplichting. 

Nieuwe uitvoerder 
Het contract met AGH is per 1 april 2020 beëindigd. Voor de ondersteuning van de Stichting heeft het bestuur een contract 
afgesloten met Wissenraet Van Spaendonck BV (WVS) met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Ultimo 
2020 wordt de samenwerking op grond van deze overeenkomst geëvalueerd waarna de Stichting en WVS uiterlijk 1 november 
2020 beslissen of en in welke vorm de overeenkomst wordt voortgezet na 31 december 2020. Bij een positieve evaluatie 
geldt als uitgangspunt een contractverlenging voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 jaar. 

2.10 Covid-19 (Corona) 

In maart 2020 kreeg Nederland te maken met het Corona-virus (Covid-19). 0m overbelasting van de gezondheidszorg tegen 
te gaan, heeft de Nederlandse overheid drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. 
Daarnaast heeft de Nederlandse overheid maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen bij getroffen bedrijven tegen te 
gaan. De verspreiding van het virus en de maatregelen tegen verspreiding ervan hebben grote gevolgen op het leven van de 
mensen en op ondernemingen. Er is sprake van een crisis. Bij het vaststellen van het bestuursverslag is de crisis nog niet ten 
einde. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om in geval van calamiteiten bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Het 
bestuur heeft kennisgenomen van de maatregelen die de uitvoerders hebben genomen om de continuïteit van hun diensten 
te waarborgen. Het bestuur verwacht dat de impact van het Corona-virus weinig tot geen invloed zal hebben omtrent het 
resultaat, vermogen of de liquiditeit. 

2.11 Toekomst van de Stichting 

Het niet kunnen heffen van een premie zorgt ervoor dat het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek op termijn genoodzaakt zal 
zijn om over te gaan tot liquidatie. Ondanks meerdere pogingen om te komen tot een cao waarbij premieheffing en daarmee 
instandhouding van dit Sociaal Fonds mogelijk zou zijn. Sinds 2018 gaat hierdoor alleen geld uit het fonds en zijn er geen 
inkomsten meer. 

Stichting Augemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechie laarversiag 2019 
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2.12 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 boekjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting. 

Utrecht, 25 juni 2020 

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

De heer drs. P.H.W.M. Peters 
Werkgeversvoorzitter Werknemersvoorzitter 

De heer R.H.M. Mate 
Bestuursl' ~-- 

Mevrouw M. Possel 
Bestuurslid 

De heer W.B. Jagt Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg 
Bestuurslid 

De heer S.J. Löwenthal 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2019 
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BALANS 

Jaarrekening 

In dit hoofdstuk presenteert het bestuur van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek de jaarrekening over 
het boekjaar 2019, eindigend op 31 december 2019. 

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

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechmek aarverslag 2019 
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BALANS 

Balans per 31 december 

(Na bestemming van het saldo van baten en lasten) 

31 december 2019 31december 2018 

ACTIVA 

Vorderingen op korte termijn (1) 38.340 1.796 

38.340 1.796 

Liquide middelen (2) 1.242.954 1.520.466 

1.281.294 1.522.262 

PASSIVA 

Eigen vermogen (3) 
Stichtingskapitaa I 45 45 
Bestemmingsreserve 1.053.834 1.326.971 

1.053.879 1.327.017 

Schulden op korte termijn (4) 227.415 195.245 

1.281.294 1.522.262 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Staat van Baten en Lasten 

2019 2018 

BATEN 
Overige baten (5) 22.091 261 

LASTEN (6) 
Uitvoeringskosten -131.073 -171.365 
Overige kosten 734 -1.781 

-130.339 -173.147 

FINANCIéLE BATEN EN LASTEN (7) -1.062 2.122 

BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLINGEN (8) -109.309 -170.763 

SUBSIDIE-en LOONVERLETLASTEN (9) -163.828 -130.468 

Saldo boekjaar -273.137 -301.231 

Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt: 

Resultaatbestemming boekjaar -273.137 -301.231 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2019 
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KASSTROOM OVERZICHT 

Kasstroomoverzicht 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 

Premiebaten / premielasten 

Betaalde uitvoeringskosten 

Betaalde overige schulden en overlopende passiva 

(Nog te betalen) subsidie- en loonverletlasten 

Overige 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 

2019 2018 

-13.719 -1.325 

-131.073 -171.365 

32.169 22.723 

-163.828 -130.468 

-1.062 341 

-277.512 -280.094 

2019 2018 
Liquide middelen 

Banksaldo 31 december 1.242.954 1.520.466 
Banksaldo 1 januari 1.520.466 1.800.560 

Mutatie liquide middelen -277.512 -280.094 
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TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN 

Toelichting op de grondslagen 

ALGEMENE TOELICHTING 

Vestigingsplaats 
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 41178190. 

Doel 
Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de cao voor de Tandtechniek, de statuten en het 
reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren 
van de tandtechniek. 

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. 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN RESULTAATBESTEMMING 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 
winststreven'. Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2018), dient een fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en 
lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als 
sturingsmiddel wordt gehanteerd (RJ 640.516). 
Dit laatste is voor de Stichting het geval. 

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichtingen. 

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het niet kunnen heffen van een premie zorgt 
ervoor dat het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek op termijn genoodzaakt zal zijn om over te gaan tot liquidatie. Ondanks 
meerdere pogingen om te komen tot een cao waarbij premieheffing en daarmee instandhouding van dit Sociaal Fonds 
mogelijk zou zijn. Sinds 2018 gaat hierdoor alleen geld uit het fonds en zijn er geen inkomsten meer. 

Verwerking 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen aan de 
Stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 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 wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vermeld, ongewijzigd ten 
opzichte van voorgaand jaar. 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de "andtechniek Jaarverslag 2019 
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Vreemde valuta 
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin 
de activiteiten worden uitgeoefend (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele 
als de presentatievaluta van het fonds. 

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. 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 volgende jaar verantwoord. 

Resultaatbestemming 
Het resultaat wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves. 

Kastroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
liquide middelen die direct opeisbaar zijn. 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2019 
Gew identificatiedoeleinden 
Den 
Datu 0 
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Toelichting op de balans 

ACTIVA 

(1)Vorderingen op korte termijn 
31december 2019 31december 2018 

Te vorderen premies (debiteuren) 

Herclassificatie debiteuren 

Voorziening dubieuze debiteuren 

te vorderen bedragen 

Nog te ontvangen gelden 

Nog te ontvangen rente ASN bank 

Totaal vorderingen op korte termijn 

-3.420 
6.258 
-1.804 

37.735 
605 

38.340 

761 

1.796 

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. 
Vanaf 2018 wordt geen premie geheven als gevolg van geen AVV. 
Als gevolg van ontvangsten, terugbetalingen en afboekingen van debiteuren is het saldo ultimo 2019 nihil. 
In 2019 zijn er te hoge subsidies verstrekt aan werknemersorganisaties. De post nog te ontvangen gelden bestaan met name 
uit terug te vorderen subsidies van de werknemersorganisaties. 

(2) Liquide middelen 
31 december 2019 31 december 2018 

ING Bank 

Spaarrekening ASN ank 

Totaal liquide middelen 

239.865 
1.003.089 

1.242.954 

118.139 
1.402.327 

1.520.466 

Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen met een goede rating. Als norm worden de 
ratings gehanteerd van Standard and Poors (S&P). 
ING Bank heeft een long-term rating van A+. 
De ASN Bank (als onderdeel van de Volksbank) heeft een long-term rating van A-. 

Stichting gemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechnek Jaarverslag 2019 
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PASSIVA 

Stichtings- Bestemmings- 
Totaal 

kapitaal reserve 

Stand per 1 januari 2018 45 1.628.203 1.628.248 

Uit bestemming van saido van baten en lasten -301.231 -301.231 

Stand per 31december 2018 45 1.326.971 1.327.017 
Uit bestemming van saldo van baten en lasten -273.137 -273.137 

Stand per 31 december 2019 45 1.053.834 1.053.879 

(4) Schulden op korte termijn 
31 december 2019 31 december 2018 

Terug te betalen premies aan werkgevers 

Nog te betaten loonverletdagen 

Nog te betalen subsidies 

Te betalen administratiekosten 
Te betalen accountantskosten 

Te betalen bankrente 

Te betalen overige kosten 

Crediteuren 

Totaal schulden op korte termijn 

6.258 

205.000 136.250 

27.968 

10.285 7.865 

10.292 147 

1.838 16.757 

227.415 195.245 

AIie schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af van de 
nominale waarde. 

De post 'Nog te betalen loondervingskosten' voor het boekjaar betreft het nog openstaande saldo over de boekjaren 2018 
en 2019. 

Niet 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 of vorderingen op de (voormalige) bestuurders. 

Risicobeheer 
Het marktrisico en het renterisico zijn de belangrijke risico's voor het fonds. De beheersing van het marktrisico en het 
renterisico geschiedt door het grootste deel van de middelen aan te houden bij partijen met een hoge kredietwaardigheid. 
AIie bezittingen en schulden zijn euro genoteerd, waardoor er geen valutarisico wordt gelopen. 
De aangekondigde discussie over het al dan niet voortzetten van de regeling van het fonds leidt niet tot wijziging van het 
risico. 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtecnmiek Jaarverslag 2019 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Transitie administrateur 
Het contract met AGH is per 1 april 2020 beëindigd. Voor de ondersteuning van de Stichting heeft het bestuur een contract 
afgesloten met Wissenraet Van Spaendonck BV (WVS) met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Ultimo 
2020 wordt de samenwerking op grond van deze overeenkomst geëvalueerd waarna de Stichting en WVS uiterlijk 1 november 
2020 beslissen of en in welke vorm de overeenkomst wordt voortgezet na 31 december 2020. Bij een positieve evaluatie 
geldt als uitgangspunt een contractverlenging voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 jaar. 

Covid-19 (Corona) 
In maart 2020 kreeg Nederland te maken met het Corona-virus (Covid-19). Om overbelasting van de gezondheidszorg tegen 
te gaan, heeft de Nederlandse overheid drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. 
Daarnaast heeft de Nederlandse overheid maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen bij getroffen bedrijven tegen te 
gaan. De verspreiding van het virus en de maatregelen tegen verspreiding ervan hebben grote gevolgen op het leven van de 
mensen en op ondernemingen. Er is sprake van een crisis. Bij het vaststellen van het bestuursverslag is de crisis nog niet ten 
einde. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om in geval van calamiteiten bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Het 
bestuur heeft kennisgenomen van de maatregelen die de uitvoerders hebben genomen om de continuïteit van hun diensten 
te waarborgen. Het bestuur verwacht dat de impact van het Corona-virus weinig tot geen invloed zal hebben omtrent het 
resultaat, vermogen of de liquiditeit. 

_,7 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

2019 2018 

Premie voorgaande jaren 
Vrijval vergoeding loonverletregeling oude jaren 
Overige baten 

Totaal van de baten 

-1.264 

22.500 
856 

22.091 

261 

261 

De premie is vanaf 2018 op nihil gesteld. De getoonde premie 2018 betrof correcties op voorgaande boekjaren. 
In voorgaande jaren was aan diverse werkgevers een eindafrekening toegezonden. Enkele werkgevers hadden per saldo nog 
een bedrag tegoed. Deze werkgevers zijn in september 2019 aangeschreven met het verzoek te reageren. Bij geen reactie 
uiterlijk per 31 december 2019 is, conform het bestuursbesluit dd 7 september 2019, het saldo onder overige baten ten 
gunste van het fonds geboekt. 
In het boekjaar is een bedrag van € 22.500 vrijgevallen inzake niet opgenomen vergoeding loonverletregeling oudere 
boekjaren. 

Administratiekosten 
Initiele kosten website 
Portikosten 
Kosten accountant 
Bestuurskosten 
Reis en verblijfkosten bestuur 
Overige kosten bestuur 
Ontwikkelkosten AGH 
Bankkosten 
Overige kosten 
Transitiekosten 

Totaal van de lasten 

2019 2018 

91.895 87.483 
6.558 

55 
13.625 7.865 
7.790 10.663 
1.799 2.641 

84 
22.626 

251 208 
9.100 100 

39.696 

131.073 171.365 

Personeel 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
De beheersactiviteiten (zie administratiekosten) worden op basis van een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) getekend 
dd 2 januari 2018 verricht door personeel in dienst van AGH. De vergoeding wordt gedurende de looptijd van de 
overeenkomst jaarlijks verhoogd met de wijziging van het CBS-indexcijfer zakelijke dienstverlening (DPI-indexcijfer). 

Accountantskosten 
In deze kosten 2019 zijn ook de meerwerkkosten van € 3.945 over 2018 opgenomen. 

Bezoldiging bestuurders 
Onder bestuurskosten is een bedrag van € 7.790 aan vacatiegelden verantwoord (2018: € 10.660). Bestuursleden ontvangen 
€410 per vergadering per bestuurder. 

Overige kosten 
Hier zijn de kosten van cao-overleg opgenomen. 

Premie voorgaande jaren 
In 2019 is een factuur gecorrigeerd. Deze was onterecht opgelegd door de vorige administrateur. 

Suchtng Algemeen Socaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2019 
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Initiële kosten website 
Dit betreft de kosten 2019 voor het ontwerp van een website voor de Stichting. 

Dubie uze debiteuren 
2019 2018 

Mutatie voorziening debiteuren 

Totaal mutatle voorziening debiteuren 

-734 

-734 

1.781 

1.781 

Onder deze post is de mutatie voorziening voor dubieuze debiteuren verantwoord. Ultimo 2019 is het debiteurensaldo nihil; 
hierdoor is de voorziening dubieuze debiteuren in zijn geheel komen te vervallen. 

(Z)Finani&le baten en lasten 2019 2018 

Rentemutatie liquide middelen 
Rentemutatie premiedebiteuren 

Totaal financiêéle baten en lasten 

1.062 

1.062 

2.127 

s 
-2.122 

(8) Beschikbaar voor doelstellingen 
Het in de staat van baten en lasten vermelde bedrag als beschikbaar voor doelstellingen is volledig toegerekend aan de 
bestemmingsreserve. 

(9)Subsidielasten / [oonverletdagen 

CNV Vakmensen 

FNV 

De Unie 

Diverse werkgevers (loonverletdagen) 

Totaal subsidielasten / loonverletdagen 

2019 2018 

12.995 11.590 
34.561 

13.772 16.378 
102.500 102.500 

163.828 130.468 

IEE,I73 EE ZZZIZZggg ME2zEg±gig¥ t##à 5g EE 
1l: 

Reff %get . 
%23% '• t EZECGJEIG I (, TT l 

' ' EZRET 
CNV Subsidie 2019 Art 3 lid 4a, 4b en 5 12.995 0 12.995 
Vakmensen Art 3 lid 4d 14.668 

Art 3 lid 5 1.001 
FNV Subsidie 2019 Art 3 lid 4a, 4d en 5 70.090 34.561 0 34.561 
De Unie Subsidie 2019 Art 3 lid 4b en 4d 15.978 16.491 0 13.772 
Diverse Loondervings Art 3 lid 1 102.500 0 102.500 102.500 
werkgevers kosten 2019 
Totaal 201.563 66.721 102.500 163.828 

Bake rlands) N.V. 
r identificatiedoeleinden 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechiek Jaarverslag 2019 
19 



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Utrecht, 25 juni 2020 

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 

Namens het bestuur, 

De he W.B. Jagt ""'i/ 

Werknemersvoorzitter 

Mevrouw M. Possel 
Bestuurslid 

Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg 
Bestuurslid 

De heer S.J. Löwenthal 
Bestuurslid Bestuurslid 
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Aan het bestuur van 
Stichting Algemeen Sociaal Fonds 
voor de Tandtechniek 
Reitseplein 1 
5037 AA TILBURG 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Scheveningseweg 80-82 
Postbus 85745 
2508 CK Den Haag 

T: +31 (0)70 358 90 00 
F: +31 (0)70 350 20 20 

denhaag@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A.Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek te 
Utrecht gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Algemeen Sociaal 
Fonds voor de Tandtechniek per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar 
bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 
2. de winst-en-verliesrekening over 2019 en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (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 controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

- bestuursverslag; 
- overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw beeld dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, 
beide in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder 
winststreven". 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". In 
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

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 is 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 indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 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 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 
kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Den Haag, 29juni2020 
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