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BESTUURSVERSLAG
De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en
Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven is opgericht op 25 mei 1999
en ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18056005.
Op 19 juli 2012 zijn de statuten gewijzigd.
Het O&O-Fonds heeft ten doel het bevorderen van scholing van werknemers in de
branche teneinde de kennis en/of vaardigheden van de werknemers noodzakelijk voor
de uitoefening van huidige en/ of toekomstige functies in de bedrijfstak, vallende onder
de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging te bewerkstelligen
respectievelijk te verhogen.
Het bestuur bestaat uit:
W. Kruithof (CNV Vakmensen), voorzitter
Y. Reus (FNV), lid
P.N.M. Wennekes (Netex), lid
Verslag activiteiten 2019
Het O&O-fonds heeft geen vrij besteedbaar vermogen en heeft derhalve ook geen beleid ter zake
geformuleerd. De kosten van de activiteiten van het O&O-fonds worden via bevoorschotting vanwege
stichting Raltex vergoed. Jaarlijks worden de kosten van het O&O-fonds afgerekend met Raltex.
In het verslagjaar heeft het bestuur o.a. aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- De bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het uitkeringsreglement als basis
voor het door het bestuur te voeren scholings- en opleidingsbeleid
- Aanvragen van ondernemingen voor bijdragen in de opleidingskosten die zij voor werknemers maken
- TCT Beleidsplan
- Communicatie over de activiteiten van het O&O-fonds
- Advisering aan CAO-partijen om een arbeidsvoorwaardelijke regeling te treffen voor medewerkers
die opleidingen via e-learning volgen

Tilburg, 21 September 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 NA WINSTVERDELING
(in euro’s)
31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Rekening-courant Raltex

5.975

63.817
5.975

63.817

Liquide middelen
ING

16.519

TOTAAL

7.382
16.519

7.382

22.494

71.199

-

-

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Crediteuren
Accountantskosten
Overige kortlopende schulden

TOTAAL

5.851
3.025
13.618

51.064
2.722
17.413
22.494

71.199

22.494

71.199
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
(in euro’s)
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

BATEN

Bijdrage Raltex

82.158
82.158

120.776
120.776

16.250
1.900
1.390
3.025
22.565

17.245
1.900
5.976
2.722
27.843

Infrastructuur opleidingen branche
(Statuten artikel 2 lid 2 onder a,
1e gedachtestreepje)
TCT, update lesmateriaal

30.250

45.375

Infrastructuur opleidingen branche
(Statuten artikel 2 lid 2 onder b)
TCT, uitvoering cursussen

24.200

24.200

Infrastructuur opleidingen branche
(Statuten artikel 2 lid 2 onder c)
Verletkosten

5.143

2.783

-

20.575

59.593

92.933

82.158

120.776

-

-

TOTAAL BATEN

LASTEN

Organisatie kosten
Secretariaatskosten
Administratiekosten
Vergader- en bureaukosten
Accountantskosten

Projectkosten

Bijdrage Opleidingskosten

TOTAAL LASTEN

Saldo van baten en lasten
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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 Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven, statutair
gevestigd in Tilburg. 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 waarderingsgrondslag is vermeld.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vermeld, ongewijzigd
ten opzichte van voorgaand jaar.
Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en schulden
Deze posten bestaan uit handels- en overige vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, 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 waardeveranderingen 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 geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in minder gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN RESULTAATBESTEMMING
(VERVOLG)
Liquide middelen
Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn. De
liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
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 2019
(in euro’s)
ALGEMEEN

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

De opgenomen vordering op Raltex heeft naar verwachting een looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
31-12-2019
€
ING
De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.

31-12-2018
€

16.519

7.382

PASSIVA
Eigen vermogen
De exploitatiekosten van het O&O fonds minus de ontvangen interest ( € 82.158 ) zijn gedekt met een
bijdrage van Raltex die via een rekening courant is verwerkt.
Schulden op korte termijn
Overige kortlopende schulden

Trainingscentrum Textielverzorging
Bankkosten

31-12-2019
€
13.613
5
13.618

31-12-2018
€
17.394
19
17.413

De opgenomen schulden hebben naar verwachting een looptijd van korter dan 1 jaar.
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
(in euro’s)

BATEN

Bijdrage Raltex
Conform artikel 15 van de statuten ontvangt het O&O fonds bijdragen van Raltex, zijnde het
exploitatieverschil over het desbetreffende jaar.

LASTEN

Organisatiekosten
Secretariaatskosten
Dit betreft de kosten van de secretariaatsvoering door Wissenraet Van Spaendonck BV.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen, betrekking hebbende op de situatie per balansdatum, voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor het fonds.
Covid-19
De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt. Als gevolg is de verwachte impact
van de uitbraak van het coronavirus op onze activiteiten nog niet duidelijk. Dit zal echter mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de verschillende scenario’s in kaart te brengen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en
wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuuren wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven te Tilburg 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 Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en wasserijbedrijven
en textielreinigingsbedrijven per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in
de toelichting van de jaarrekening.
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 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 2019;

2.

de staat van baten en lasten 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 Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en
wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven 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.

Witlox Van den Boomen
Accountants N.V.
Burgemeester Burgerslaan 42
Postbus 402
5240 AK Rosmalen

T +31 (0)73 - 528 77 77
F +31 (0)73 - 528 77 88
E info@wvdb.nl
I www.wvdb.nl
KvK 17187876

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.wvdb.nl

WVDB Adviseurs Accountants heeft
een strategische alliantie met VDB
Advocaten Notarissen.
Member of Moore www.mooreglobal.com

B. Benadrukking van de basis voor de financiële verslaggeving en beperking in gebruik en
verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor de financiële
verslaggeving is uiteengezet. De basis voor financiële verslaggeving betreft de door de stichting
gekozen grondslagen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. De
jaarrekening 2019 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en
Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
geschikt voor het bestuur en ten behoeve van de verantwoording aan het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De
controleverklaring (of delen daarvan) mag, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf,
niet in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking worden gesteld. Wij aanvaarden derhalve geen
aansprakelijkheid jegens derde partijen die inzage krijgen in deze verklaring of deze verklaring in
handen krijgen.
C. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:


het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:


met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;



alle informatie bevat die op grond van de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen
vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de door de Stichting gekozen en
beschreven grondslagen en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de
door de stichting gekozen en beschreven grondslagen.

D. 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 door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. 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.
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 stichting 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 stichting 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.
Rosmalen, 21 september 2020
Witlox Van den Boomen Accountants N.V.

drs. R.J.L. van Deun RA

