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BESTUURSVERSLAG 2019 
 
INLEIDING 
Overeenkomstig de statuten van de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, 
Tapijt- en Textielindustrie (SO MITT) wordt hierbij verslag uitgebracht over het jaar 2019. 
 
De SO MITT heeft ten doel: 
a.  het bevorderen, opzetten, in stand houden en doen organiseren van opleidingen en/of 

cursussen met inbegrip van projecten betrekking hebbende scholing en/of employability 
van werknemers voor zover betrekking hebbend op vakopleidingen in de mode-, 
interieur-, tapijt en textielindustrie en ten behoeve van werkgevers betrekking hebbende 
op de arbeidsverhoudingen in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie; 

b.  het aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van ESF-subsidies of andere 
financiële middelen in het belang van opleidingen en kennisborging ten behoeve van 
de hiervoor genoemde industriële sectoren;  

c.  het verstrekken van ESF-subsidies en -voorzieningen primair ten behoeve van 
genoemde industriële sectoren en bedoeld om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
van de laaggekwalificeerde werkenden in deze sector te vergroten. 

 
Een verantwoording van de bestedingen aan deze doelen in 2019 is terug te vinden op 
pagina 16. De stichting draagt sinds 1 januari 2009 de naam SO MITT. De stichting is een 
voortzetting van Stichting Opleidingsfonds Lift Group. Stichting Opleidingsfonds MITT is 
statutair gevestigd te Zeist.  
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Opleidingsfonds MITT via 
de cao voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (cao MITT) algemeen verbindend 
verklaard tot en met 31 december 2020. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 
van 12 november 2019, nr. 57073. 

 
ORGANEN SO MITT, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING 
 
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2019 
Leden werkgevers                                                 Plaatsvervangende leden werkgevers 
Dhr. G.A.J. Lamers, voorzitter (1) Dhr. P.A.J. Hanselman (1)  
Dhr. M. Mulder (1)      
Dhr. F.R. Spaan (1) 
Vacature 
  
Leden werknemers                                                Plaatsvervangende leden werknemers 
Dhr. J. Plat, vice-voorzitter / secretaris (2) 
Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3) 
Dhr. E.H.A. Geurts (4) 
 
De voorzitters van werkgevers-, respectievelijk van werknemerszijde, rouleren per 
kalenderjaar. In het verslagjaar was de heer G.A.J. Lamers fungerend voorzitter. De heer 
J. Plat trad op als vice-voorzitter / secretaris.  
 
(1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel 

(2) namens FNV  

(3) namens CNV Vakmensen 
(4) namens De Unie 
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Bestuurswisselingen 
De heer P.A.J. Hanselman heeft het plaatsvervangend lidmaatschap van de heer H.J.A. 
Bekke overgenomen. Mevrouw N.L. Hofman heeft haar bestuursfunctie beëindigd. 
Helaas heeft SO MITT gedurende het jaar 2019 geen vervanger voor haar kunnen 
benoemen.  
  
Mevrouw E.M. Werger heeft begin mei aangeven haar werkzaamheden als bestuurslid 
van SO MITT te beëindigen. Namens De Unie is zij opgevolgd door de heer E.H.A. Geurts.  
 
Per 1 januari 2020 is mevr. S. Baghat-Ziadi toegetreden tot het bestuur. Zij neemt de 
functie van dhr. Plat over en is benoemd tot voorzitter. Dhr. G.A.J. Lamers is benoemd tot 
vice-voorzitter.  
 
Ondersteuning bestuur Bureau Vakraad/SO MITT 
Dhr. R.A. Veldman is per 1 januari 2019 aangetreden als coördinator van SO MITT.  
 
Het bureau 
Dhr. R.A. Veldman, coördinator  
Mw. M.S. van der Heijdt 
Mw. M.C. Mathijssen - Hage 
 
ESF-administratie (project 2016-2018): Oude Avenhuis & Van Dijk BV (OAVD) 
Dhr. drs. R. van Dijk 
 
ESF-administratie (project 2018-2021): CAOP 
Dhr. P.M. van den Berg 
 
Projectleider ESF-project 2018-2021 
Mw. drs. D. Olvers (DO&) 
 
Accountant 
KPMG Accountants N.V. te Utrecht 
 
VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 
 
1. ALGEMEEN 
Het bestuur van SO MITT vergaderde in het verslagjaar 4 keer, te weten op 15 maart, 27 
juni, 26 september en 12 december 2019.  
 
2. ESF-SUBSIDIEREGELING 2016-2018 
In het verslagjaar is met het ministerie van SZW correspondentie gevoerd over 
verantwoording voor het project “ESF-subsidieregeling voor Duurzame Inzetbaarheid van 
werkenden door O&O fondsen”. Dit project staat binnen de MITT bekend als ”Tailormade 
gezond en energiek werken nu en in de toekomst - Duurzame inzetbaarheid in de MITT-
branche". 
 
Bij brief van 8 mei 2019 is het bestuur door het ministerie een rapport van bevindingen 
toegestuurd, waarbij een bedrag van € 184.187 aan subsidie wordt toegekend. De 
aangevraagde subsidie bedroeg € 250.000. Het verschil valt grotendeels te verklaren door 
een verschil van inzicht tussen het bestuur van SO MITT en het ministerie van SZW 
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omtrent de gelieerdheid van SO MITT met Modint en Modint Arbo. Het bestuur van SO 
MITT heeft tot op heden geen beschikking ontvangen, maar zal tegen de nog te nemen 
beschikking in bezwaar gaan.    
 
3. ESF-SUBSIDIEREGELING 2018-2021 
De aanvraag voor het ESF-project “Toekomstgericht werken in de MITT-branche" werd 
ingediend op 24 oktober 2018. Op 12 februari 2019 heeft het bestuur van SO MITT op 
verzoek van het ministere van SZW aanvullende informatie aangeleverd. Bij beschikking 
van 28 maart 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe 
ESF-aanvraag “Toekomstgericht werken in de MITT-branche” (d.d. 24 oktober 2018) 
gehonoreerd tot een maximum subsidiebedrag van € 250.300. Het bestuur van SO MITT 
heeft op deze beschikking gewacht voordat met de werkzaamheden is gestart. Daarbij is 
in de startfase veel tijd gaan zitten in het neerzetten van een (nieuwe) de 
projectorganisatie en het vinden van de juiste bedrijven en personen voor onderliggende 
projecten. Ook is zorgvuldig gekeken naar de financiering, waarbij SO MITT het van 
belang vindt de projecten die onder de ESF-aanvraag vallen volledig zelf te kunnen 
financieren. De activiteiten die in dit kader zijn ontplooid komen aan bod in onderdeel 4.3. 
 
4. DUURZAME INZETBAARHEID 
4.1. Algemeen  
Sociale partners in de MITT-branche onderschrijven het belang van investeren in 
duurzame inzetbaarheid (verder: DI) van werknemers. Duurzame arbeidsinzet en 
persoonlijke ontwikkeling van werkenden is van essentieel belang voor bedrijven in een 
dynamische omgeving als de MITT-branche, waarbij de bedrijfsvoering meer dan ooit 
wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en innovatief en concurrerend 
blijven van grote betekenis is om ook op de middellange termijn te kunnen voldoen aan 
de marktvraag. 
 
4.2. Projectorganisatie  

Het bestuur van SO MITT heeft de heer Veldman, als (nieuwe) coördinator van SO 
MITT, verzocht het ESF-project op te pakken. Het bestuur heeft daarbij bewust 
gekozen om de projectorganisaties opnieuw in te regelen. Mevrouw D. Olvers (DO&) is 
vanwege haar expertise en betrokkenheid bij het vorige ESF-project gevraagd het 
projectleiderschap op zich te nemen. Namens het bestuur hebben de heer M. Mulder 
(namens werkgevers) en de heer E.H.A. Geurts (namens werknemers) zitting genomen 
in de begeleidingscommissie.  

 

Voor de (financiële) projectadministratie heeft het bestuur zich georiënteerd op de voor 
dit traject beste organisatie voor de projectadministratie. Uit meerdere offertes is 
gekozen voor CAOP. Mevrouw Mathijsen - Hage (Bureau) is, vanwege haar 
ondersteuning aan het bestuur inzake de begroting en financiële rapportages voor SO 
MITT, aangesloten bij het overleg inzake de projectadministratie.  

 

Een belangrijke rol binnen het nieuwe ESF-project spelen de Duurzame Inzetbaarheid-
coaches (DI-coaches). Zij gaan in gesprek met de bedrijven in de sector over de 
duurzame inzetbaarheidsvraagstukken die binnen de bedrijven spelen. Zij adviseren 
vanuit hun expertise en maken zichtbaar wat SO MITT vanuit het ESF-traject voor hen 
kan betekenen. Met de aanstelling van mevrouw Hilgers (Hilgers Advies en Preventie) 
en mevrouw Verreck (Thaeles) heeft SO MITT twee zeer ervaring coaches 
aangetrokken die in samenwerking met de projectleider een belangrijke rol spelen in 
het realiseren van de doelstellingen van dit project.  
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Voor de communicatiestrategie werkt SO MITT samen met communicatiebureau Het 
Stormt. Het doel is te komen tot een campagne met bijbehorende website.   

 

4.3. Toekomstgericht werken in de MITT-branche 

Het project Toekomstgericht werken in de MITT-branche kent in hoofdlijnen vier 

werkvelden: werknemers, leidinggevenden, werkgevers/HR en onderwijs. Sommige 

projecten hebben betrekking op meerdere werkvelden, anderen zijn gericht op één 

werkveld. In eenvoud streeft het bestuur van SO MITT vier DI-doelen na: 1. Vergroten 

bewustwording DI, 2. Bespreekbaar maken van DI, 3. Het vergroten van de leer- en 

ontwikkelcultuur en 4. Het vergroten van gezondheidsbewustzijn.  

 

Zonder alles te willen benoemen, wordt in het traject ingestoken op het aanstellen van DI-

ambassadeurs bij bedrijven, het organiseren van workshops, het realiseren van profielen 

van werknemers van de toekomst, het initiëren en faciliteren van de (DI-)dialoog tussen 

leidinggevenden, het organiseren van regionale netwerkbijeenkomsten en het uitvoeren 

een MITT-monitor.  

 

4.4. Kick-off bijeenkomst 

Hoewel SO MITT al langdurig aan de slag was met het nieuwe ESF-project moest de 

aftrap met de sector nog plaatsvinden. Op 10 december 2019 werd een Kick-off 

bijeenkomst georganiseerd, waarbij de deelnemers een inkijk kregen over de inhoud van 

het project, kennis konden maken met de projectleider en de DI-coaches en inhoudelijk 

een presentatie kregen van Rico Schuijers (sportpsycholoog). 

 
5. VOORLICHTING EN COMMUNICATIE 
Teneinde de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie goed en actueel te informeren 
over ESF-subsidieprojecten voor de branche, heeft SO MITT een eigen website. Het 
bestuur heeft besloten de communicatie vanuit SO MITT onder te brengen op de nieuwe 
website van de Vakraad MITT. De verwachting dat dit na de zomervakantie van 2020 
plaatsvindt.   
 
6. BEGROTING 
Ingevolge Richtlijn 640, lid 305, inzake de verslaglegging van organisaties zonder 
winststreven, dient SO MITT de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te 
nemen. Van deze verplichting wordt een stichting ontslagen indien de begroting slechts 
in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor SO MITT het 
geval. 

7. FINANCIËLE VERANTWOORDING 
In de juni-vergadering zijn het jaarverslag en het financiële verslag van SO MITT over 
2018, voorzien van een controleverklaring van de accountant, goedgekeurd en 
vastgesteld. In de december-vergadering is de verwachte realisatie 2019 besproken en 
goedgekeurd. De begroting 2020 is eveneens besproken en vastgesteld.  
 
8. RISICOMANAGEMENT  
Bij inschatting van het risicomanagement onderkent het bestuur het volgende risico:  
Concentraties kunnen ertoe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld 
de waardering (marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote 
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(veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratie-
risico in de bezittingen van het fonds is de concentratie van de liquide middelen bij 1 bank. 
Het fonds onderkent dit risico maar acht de kans dat dit risico een mogelijke negatieve 
impact heeft op het fonds beperkt. Het bankrisico ontstaat enkel bij bedragen boven € 
1.000.000. De praktijk laat zien dat dit bedrag nooit overschreden wordt. 
 
Het fonds is voor de continuïteit en bestedingsmogelijkheden mede afhankelijk van het 
Sociaal Fonds MITT. De SO MITT heeft niet tot doel om zelf inkomsten te genereren. 
 
9. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  
Na balansdatum heeft het bestuur in het kader van het ESF-traject 2016-2018 met het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid contact gehad om vooruitlopend op de 
definitieve beschikking nog in gesprek te gaan over het bestaande verschil van inzicht 
over de gelieerdheid van SO MITT met Modint respectievelijk Modint Arbo. Aan dit 
verzoek wordt geen gehoor gegeven. Het bestuur van SO MITT wacht de definitieve 
beschikking af.  
 
Begin 2020 wordt duidelijk dat de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) steeds grotere 
gevolgen heeft voor de bedrijven vallend de onder de sector MITT. SO MITT is voor de 
continuïteit en bestedingsmogelijkheden afhankelijk is van het Sociaal Fonds MITT . Voor 
dit fonds is een analyse gemaakt van de verwachte daling van premie-inkomsten voor de 
komende vier jaren. Op basis van de uitgewerkte scenario's en de mate waarin de 
werkgeversbijdrage tot op heden betaald is, is besloten vooralsnog geen maatregelen te 
treffen voor kostenbeheersing. De financiële commissie komt periodiek bijeen om huidige 
financiële situatie te bespreken en te bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 
Bij mail van 23 maart 2020 is SO MITT door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geïnformeerd over het verlengen van de einddatum van het ESF-
project 2018-2021. Deze verlenging wordt verleend vanwege de impact van het Covid-19 
virus op het bedrijfsleven en om SO MITT de gelegenheid te bieden het project uit te 
voeren en af te wikkelen. De nieuwe einddatum is 21 december 2021. Het bestuur van 
SO MITT is zeer erkentelijk voor de verlenging, al had het bestuur liever een langere 
termijn gekregen. De economische gevolgen van het Covid-19 virus zijn dusdanig groot 
dat door SO MITT bijna alle werkzaamheden binnen het project sinds maart 2020 zijn stil 
gelegd. In juni 2020 is onderzoek gedaan door de begeleidingscommissie voor hervatting 
van de werkzaamheden. Gezien de financiële situatie het toelaat, is positief besloten het 
project voort te zetten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
 
10. SLOTWOORD 
Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor de Stichting 
Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie heeft ingespannen. 
 
 
Zeist, 11 juni 2020 
 
 
 
S. Baghat-Ziadi G.A.J. Lamers 
Voorzitter                                       Vicevoorzitter / secretaris 
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JAARREKENING 2019 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019   
(na bestemming saldo) (bedragen in €)    

     

 2019 2018 
     

ACTIVA     
     

Kortlopende vorderingen     
     

Rekening courant vorderingen 59.546  1.144  
Omzetbelasting -  11.292  
Projecten en subsidies -  184.187  

  59.546  196.623 
     

Liquide middelen  6.030  6.071 
     

  65.576  202.694 

     
     

    
     

PASSIVA     
     

Beschikbaar vermogen     
     

Algemene reserve  -  - 
     

Kortlopende schulden     
     

Crediteuren 30.262  6.217  
Rekening courant schulden -  67.506  
Omzetbelasting 1.453  -  
Overige schulden 33.861  128.970  

  65.576  202.694 
     

  65.576  202.694 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019   
(bedragen in €)     

     

 2019 2018 
     

BATEN     
     

Bijdrage Sociaal Fonds  92.052  220.830 
Subsidies  -  97.632 

     

Totaal baten  92.052  318.462 

     
LASTEN     

     
Secretariaatskosten  21.650  32.963 
Projecten en subsidies  49.960  244.627 
Overige lasten  20.422  40.872 
     

Totaal lasten  92.052  318.462 

     
     

Bedrijfsresultaat  -  - 

     

Saldo boekjaar  -  - 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE 
RESULTAATBEPALING  
 
Algemene toelichting 
 
Doel  
Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, de statuten en 
het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in 
sociaal opzicht optimaal functioneren van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.   
  
Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming  
  
Algemene grondslagen  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
640 'Organisaties zonder winststreven'.  
  
Continuïteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
  
Gebruik van schattingen  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen 
en 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 
geamortiseerde kostprijs, zijnde in dit geval de nominale waarde.   
  
Vorderingen en schulden 
Deze posten omvatten: handels- en overige vorderingen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Vorderingen 
en schulden worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
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. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord.  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
Kortlopende vorderingen 
 
Rekening Courant vorderingen 

 2019 2018 

   

 € € 

   

Sociaal Fonds 59.546 - 

Modint - 1.144 

   

 59.546 1.144 

   

 
Belastingen 

 2019 2018 

   

 € € 

   

Omzetbelasting - 11.292 

   

 - 11.292 

   

 
In 2019 is het ESF traject 2016-2018 volledig afgerond. Binnen dit traject en voorgaande 
ESF trajecten vonden activiteiten plaats welke belast waren met BTW. Voor het nieuwe 
ESF traject geldt dat er geen activiteiten worden uitgevoerd die belastbaar zijn met 
omzetbelasting, derhalve geldt voor 2019 dat enkel de kosten die betrekking hebben tot 
de afronding van het voorgaande ESF-traject belastbaar zijn met BTW. Voor de overige 
activiteiten in 2019 en alle activiteiten vanaf 2020, geldt dat er geen BTW meer wordt 
afgedragen en teruggevorderd. 
 
Projecten en subsidies 

 2019 2018 

   

 € € 

   

ESF traject 2016-2018 - 184.187 

   

 - 184.187 
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Liquide middelen 

 2019 2018 

   

 € € 

   

ABN Amro Bank N.V. 6.030 6.071 

   

 6.030 6.071 

   

Onder de liquide middelen worden opgenomen tegoeden op bankrekeningen die direct 
opeisbaar zijn. 
 
Algemene reserve 
 
Het eigen vermogen van de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- 
en Textielindustrie is € 0. De stichting ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Stichting 
Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, welke gelijk is aan het 
geleden verlies. 
 
Kortlopende schulden 
 
Crediteuren 
 
Dit betreft de schulden naar leveranciers en dienstverleners per 31 december 2019 van 
€ 30.262 (2018: € 6.217) 
 
Rekening Courant schulden 

 2019 2018 

   

 € € 

   

Sociaal Fonds - 67.506 

   

 - 67.506 

   

 
Belastingen 

 2019 2018 

   

 € € 

   

Omzetbelasting 1.453 - 

   

 1.453 - 
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Overige schulden 

 2019 2018 

   

 € € 

   

Projecten en subsidies 7.257 88.158 

Secretariaatskosten 18.997 32.962 

Accountantskosten 7.500 6.100 

Overige kosten 107 1.750 

   

 33.861 128.970 

   

 
Vennootschapsbelasting  
 
De activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de 
vennootschapsbelasting. 
 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Per jaareinde zijn er geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 
Baten 
 
Bijdrage Sociaal Fonds 
 
De Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie heeft 
geen eigen vermogen. De stichting ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Stichting Sociaal 
Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, welke gelijk is aan de 
gemaakte kosten. 
 
Lasten 
 
Secretariaatsvoering 
 

 2019 2018 

   

 € € 

   

Modint 21.650 32.963 

   

 21.650 32.963 

   

 
Projecten en subsidies 
 
De uitgaven aan projecten zijn overeenkomstig aan de statutaire bestedingsdoelen. Een 
uiteenzetting van de doelen en bestedingen is opgenomen op de volgende pagina. 
 
 
Overige lasten 
 

 2019 2018 

   

 € € 

   

Programmasecretariaat 5.927 15.642 

Bestuurskosten 6.080 13.515 

Accountantskosten 7.510 6.210 

Overige kosten 925 5.506 

   

 20.442 40.872 

   

 
Onder de bestuurskosten is een bedrag van € 4.936 aan vacatiegelden verantwoord 
(2018: € 11.935). In 2019 hebben er 3 vergaderingen plaatsgevonden, 2 minder dan in 
2018. Per 2019 zijn de vacatiegelden aangepast conform het advies van de SER. 
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TOELICHTING UITGAVEN OVEREENKOMSTIG BESTEDINGSDOELEN 

 

 

Bestedingsdoelen/Activiteiten SO MITT  
2019 

Lasten verslagjaar 

Omschrijving  Bedrag  
Lasten Begroting Lasten 
Verslagjaar Verslagjaar Verslagjaar 

artikel 3, lid 1, statuten SO MITT  (in € ) (in € ) 

art. 3, lid 1, onder a: het bevorderen, 
opzetten, in stand houden en doen 
organiseren van opleidingen en/of cursussen 
met inbegrip van projecten betrekking 
hebbende scholing en/of employability van 
werknemers voorzover betrekking hebbend 
op vakopleidingen in de mode-, interieur-, 
tapijt- en textielindustrie en ten behoeve van 
werkgevers betrekking hebbende op de 
arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak. 

Duurzame 
Inzetbaarheid 

- 49.601 

art. 3, lid 1, onder b: het  aanvragen van of 
bemiddeling verlenen ter verkrijging van ESF-
subsidies of andere financiële middelen in het 
belang van opleidingen en kennisborging ten 
behoeve van de hiervoor genoemde 
industriële sectoren. 

Sectorplan 
MITT 

- 359 

art. 3, lid 1, onder c: het verstrekken van ESF-
subsidies en -voorzieningen primair ten 
behoeve van genoemde industriële sectoren 
en bedoeld om de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt van de laaggekwalificeerde 
werkenden in deze sector te vergroten. 

 - 
 

- 

Totaal uitgaven overeenkomstig statutaire 
bestedingsdoelen 

 - 49.960 

 

Ten tijde van het opstellen van de begroting was er gezien de financiële positie van de 
MITT fondsen geen ruimte om een project voor duurzame inzetbaarheid te starten. Deze 
was derhalve niet opgenomen in de begroting. Begin 2019 bleken de financiële middelen 
wel beschikbaar te zijn en is alsnog besloten om dit project uit te voeren. Er is tevens voor 
gekozen om de kosten op te nemen in het jaar dat de activiteiten plaatsvinden, in plaats 
van het jaar van de verantwoording. Zo wordt het risico verkleind indien bij de 
eindverantwoording blijkt dat er geen subsidie wordt toegekend door het ESF. 
 
In 2019 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden onder het sectorplan MITT en deze 
waren derhalve niet begroot. De gerealiseerde kosten in 2019 betreffen de afronding van 
activiteiten uit 2018. 
 
Er zijn in 2019 geen subsidies verstrekt zoals genoemd onder art. 3 lid 1, onder c. 
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BESTEMMING RESULTAAT 
 
Het resultaat van de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie is € 0 (2018: € 0). Er zijn geen statutaire bepalingen aanwezig inzake de 
verwerking van het saldo boekjaar. 

 
 
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening heerst wereldwijd het Coronavirus. 
Inmiddels worden in diverse landen, waaronder Nederland, overheidsmaatregelen 
getroffen om de impact van het Coronavirus te beperken. Tevens is het waarschijnlijk dat 
nog meer overheidsmaatregelen zullen worden getroffen teneinde de gevolgen van het 
Coronavirus daar waar mogelijk te minimaliseren. We kunnen niet uitsluiten dat 
voornoemde overheidsmaatregelen er op termijn toe leiden dat de bedrijfsvoering van de 
MITT deelnemers voor enige of langere tijd ernstig zal worden belemmerd waardoor de 
financiële positie van de stichting onder druk zou kunnen komen te staan. Gelijktijdig biedt 
de overheid diverse faciliteiten om gezonde ondernemingen zoveel mogelijk te helpen bij 
het overleven van de crisis, waarbij een redelijke verwachting bestaat dat in principe 
gezonde bedrijven geholpen zullen worden. Op basis van marktpeilingen binnen de sector 
is een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen voor de MITT sector als geheel. 
Naar aanleiding van deze inschatting wordt rekening gehouden met een terugval in 
premies bij het Sociaal Fonds MITT, welke de activiteiten van de SO MITT financiert. 
Echter is deze terugval gedurende minimaal vier jaar op te vangen door inzet van het 
beschikbare eigen vermogen en eventuele maatregelen om kosten te beperken. Om die 
reden zijn de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit. 
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OVERIGE GEGEVENS 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, lnterieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 (hierna 'de jaarrekening') van Stichting 
Opleidingsfonds voor de Mode-, lnterieur-, Tapijt- en Textielindustrie (hierna 'de 
stichting') te Zeist gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en samenstelling van het vermogen van Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, 
lnterieur-, Tapijt- en Textielindustrie per 31 december 2019 en van het saldo van baten 
en lastenover 2019, in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
'Organisaties zonder winststreven' en 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 overige 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 Opleidingsfonds voor de Mode-, lnterieur-, Tapijt- en 
Textielindustrie 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. 

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; 

— de 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; 
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— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW 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 de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en de relevante bepalingen 
van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur  voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
'Organisaties zonder winststreven' en de relevante bepalingen van het Toetsingskader 
Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 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 onderneming 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

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 de 
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 stichting; 

— 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 in onze controleverklaring de aandacht 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 de 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. 

Utrecht, 29 juni 2020 

KPMG Accountants N.V. 
 

J.C. van Kleef RA 

 
 


