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BESTUURSVERSLAG 2021 
 
INLEIDING 
Overeenkomstig de statuten van de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, 
Tapijt- en Textielindustrie (SO MITT) wordt hierbij verslag uitgebracht over het jaar 2021. 
 
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 2021 is terug te vinden op 
pagina 19. 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. Cao-partijen in de MITT zijn voornemens per 1 januari 2023 de 
stichting SO MITT samen te voegen met de Vakraad MITT en SF MITT in één van deze 
stichtingen of een nieuw op te richten fonds. SAVAMITT zal daar een jaar later aan 
toegevoegd worden. De rechten en verplichtingen van SO MITT zullen daarin 
vanzelfsprekend meegaan. 
 
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 2022. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 
van 22 juli 2021, nr. 28404. De cao MITT 2022 is ook reeds ingediend bij het ministerie, 
alsook het verzoek tot algemeen verbindend verklaring. Het ministerie heeft op 4 mei 2022 
de ter visielegging van de cao MITT 2022 gepubliceerd waarop tot en met 26 mei 2022 
gereageerd kan worden. Cao-partijen wachten het verdere verloop van de procedure af. 
De onderhandelingen voor de cao MITT vanaf 2023 moeten nog plaatsvinden. Naar 
verwachting wordt de cao voortgezet.    
 
ORGANEN SO MITT, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING 
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2021 
Leden werkgevers                                                 Plaatsvervangende leden werkgevers 
Dhr. G.A.J. Lamers, voorzitter (1) Dhr. P.A.J. Hanselman (1)  
Dhr. M. Mulder (1)      
Dhr. J.A. Bosman (1) 
Mw. F.C.A. Wolsky (1) 
  
Leden werknemers                                                Plaatsvervangende leden werknemers 
Mw. S. Baghat-Ziadi, vicevoorzitter/secretaris (2) 
Mw. C.M.P. Huntjens (3) 
Dhr. E.H.A. Geurts (4) 
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De voorzitters van werkgevers- respectievelijk van werknemerszijde rouleren per 
kalenderjaar. In het verslagjaar was de heer G.A.J. Lamers fungerend voorzitter. 
Mevrouw Baghat-Ziadi trad op als vicevoorzitter/secretaris. 
 
Mevrouw S. Baghat-Ziadi heeft per 1 januari 2022 het voorzitterschap van de heer 
G.A.J. Lamers overgenomen. Mevrouw S. Baghat-Ziadi tekent het jaarverslag 2021 van 
SO MITT voor akkoord.  
 
(1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel 

(2) namens FNV  

(3) namens CNV Vakmensen 
(4) namens De Unie 

 
Bestuurswisselingen 
Aan werkgeverzijde hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.   
 
Aan werknemerszijde is de heer B. Alkemade vanaf de bestuursvergadering van 4 
maart 2021 toehoorder namens FNV.  
 
Het bureau 
Dhr. R.A. Veldman, coördinator  
Mw. M.S. van der Heijdt, secretaresse 
Mw. M.C. Mathijssen  Hage, controller 
 
ESF-administratie (project 2018-2021): CAOP 
Dhr. P.M. van den Berg 
 
Projectleider ESF-project 2018-2021 
Mw. drs. D. Olvers (DO&) 
 
Projectleider Moi-project (2022) 
Mw. N. Nachit 
 
Accountant 
KPMG Accountants N.V. te Utrecht 
 
VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 
 
1. ALGEMEEN 
Het bestuur van SO MITT heeft o.a. tot doel: 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 
bedrijfstak. Alsmede ook het aanvragen van ESF-subsidie in het belang van opleidingen 
en kennisborging ten behoeve van de hiervoor genoemde industriële sectoren.  
 
Het bestuur van SO MITT vergaderde in het verslagjaar 4 keer, te weten op 4 maart, 1 
juni, 16 september en 30 november 2021.  
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2. ESF-SUBSIDIEREGELING 2016-2018 
SO MITT heeft met het project Tailormade gezond en energiek werken nu en in de 
toekomst  Duurzame inzetbaarheid in de MITT-branche  in de periode 2016-2018 werk 
gemaakt van een aantal branchespecifieke knelpunten.  
 
Bij brief van 8 mei 2019 is het bestuur door het ministerie een rapport van bevindingen 

 184.187 aan subsidie wordt toegekend. De 

een verschil van inzicht tussen het bestuur van SO MITT en het ministerie van SZW 
omtrent de gelieerdheid van SO MITT met Modint en Modint Arbo. Het bestuur van SO 
MITT heeft op 11 mei 2021 de beschikking ontvangen, waarin de toegekende subsidie 
conform het hiervoor genoemde rapport van bevindingen is, alsmede ook de 
voorschotbeschikking van het ministerie van SZW, gedateerd 16 mei 2019. Tijdens de 
bestuursvergadering van 1 juni 2021 is definitief besloten tegen de beschikking van 11 
mei 2021 in bezwaar te gaan. Het bureau heeft echter het bezwaar enkele dagen te laat 
ingediend. Het ministerie van SZW heeft SO MITT in de gelegenheid gesteld om een 
toelichting te geven op het laten verstrijken van de termijn. Het ministerie van SZW heeft 
ondanks het verstrijken van de termijn en rappel nog niet gereageerd. Wel is door de 
beleidsafdeling toegezegd dat zij zich gaan buigen over het fundamentele verschil van 
inzicht tussen SO MITT en het ministerie van SZW. De aanname is dat het geschil ook 
betrekking heeft op toekomstige subsidieaanvragen.    
 
Er is momenteel geen sprake van nog te verrekenen posten. Deze beschikking heeft 
derhalve geen verdere impact op de verwerking en waardering in de jaarrekening. Mocht 
SO MITT naar aanleiding van het bezwaar in het gelijk worden gesteld, dan is er sprake 
van een mogelijke toekomstige bate. Deze is echter momenteel voorzichtigheidshalve 
niet meegenomen.    
 
3. ESF-SUBSIDIEREGELING 2018-2021 
In vervolg op het voorgaande project is op 24 oktober 2018 een aanvraag voor het ESF-
projec Toekomstgericht werken in de MITT-branche" ingediend, waarmee het bestuur 
van SO MITT zijn beleid op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid (DI) voortzet.  
 
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.  
 
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 ondanks de beperkingen die Covid-19 op het project heeft. De 
nieuwe einddatum was 21 december 2021.  
 
Het bestuur van SO MITT heeft besloten om, gezien alle (met name als gevolg van Covid-
19) gemaakte aanpassingen binnen het project, een wijziging van de subsidieaanvraag 
in te dienen. Daarbij speelt ook een rol dat SO MITT niet langer de btw kan verrekenen, 
terwijl bij de aanvraag hiermee wel rekening was gehouden. De gewijzigde 
subsidieaanvraag is op 30 juli 2021 ingediend en bij beschikking van 25 oktober 2021 
door het ministerie van SZW gehonoreerd tot een maximum subsidiebedrag van  

.  
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Het project Toekomstgericht werken in de MITT-branche  richt zich op werknemers, 
leidinggevenden, werkgevers/HR en onderwijs. Sommige projecten richten zich op 
meerdere doelgroepen. 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.  
 
Het project is toegankelijk voor alle bedrijven vallend onder de MITT-sector en draait met 
name om de campagnewebsite www.ikbenmoi.nl, de DI-coaches en de aangeboden 
workshops. Belangrijke andere activiteiten zijn de MITT-monitor, de update trends in de 
MITT-sector, het realiseren van profielen van werknemers van de toekomst, het vergroten 
van de leercultuur en de ontwikkeling van een nieuw beleidskader.  
 
In december 2021 zijn de werkzaamheden die vallen onder de ESF-subsidie beëindigd 
en is gestart met de subsidieverantwoording. Deze is besproken in de vergadering van 4 
maart 2022 en, binnen de gestelde termijn, ingediend op 24 maart 2022. Het ministerie is 
inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de eindcontrole waarna een 
conceptrapport van bevindingen volgt. Door het ministerie is termijn gesteld waarbinnen 
deze tegemoet gezien kan worden. 
  
4. VOORTZETTING MOI.-PROJECT 
4.1. Voortzetting Moi. 
Vanuit de sector krijgt het bestuur van SO MITT veel positieve reacties op het Moi.-project. 
De ondersteuning vanuit de DI-coaches wordt enorm gewaardeerd en dat geldt ook voor 
de workshops. Het bestuur heeft dan ook zonder twijfel besloten om het Moi.-project in 
2022 en daarna voort te zetten. Op basis van het nieuwe beleidskader is gewerkt aan een 
programma voor het eerste half jaar van 2022 met wederom beschikbaarheid van de DI-
coaches en een nieuw aanbod van workshops. Daarnaast is gewerkt aan een nieuw 
activiteitenplan dat benut kan worden voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 
MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). Door het vertrek van de 
projectleider en de strengere voorwaarden van deze regeling bleek het niet haalbaar om 
de subsidieaanvraag tijdig in te dienen. Het bestuur van SO MITT heeft daarom besloten 
om de ontwikkeling van het activiteitenplan te temporiseren en heeft het bureau verzocht 
om eind 2022 het activiteitenplan gereed te hebben zodat een subsidieaanvraag kan 
worden ingediend voor het tijdvak dat start in juni 2023.  
 
4.2. Sectoranalyse 
Voor het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van MDIEU-regeling is de 
uitvoering van een sectoranalyse vereist. Het bestuur SO MITT heeft in 2021 een 
sectoranalyse laten uitvoeren door mw. Olvers (projectleider van het ESF-project). Bij 
beschikking van 13 september 2021 heeft het ministerie van SZW de subsidie voor de 
uitvoering van de sectoranalyse definitief vastgesteld. SO MITT heeft hiervoor een 

gemaakt. 
 
5. STAP-REGISTER 

uit het STAP-register kiezen dat wordt gesubsidieerd door de overheid. Een interessant 
aanbod voor (toekomstige) medewerkers in onze sector waarmee meer kennis en/of 
vaardigheden opgedaan kunnen worden.  
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Vakmanschap en professionaliteit is van belang om als bedrijf en sector innovatief en 
concurrerend te zijn. SO MITT heeft zich daarom laten registeren in het STAP-
scholingsregister en dit is op 30 juni 2021 bevestigd. SO MITT heeft besloten dat Modint 
Academy nu als geaccrediteerd aanbieder erkende vakopleidingen kan gaan 
aanbieden. Daarnaast zullen waarschijnlijk ook andere vakopleiders in de gelegenheid 
worden gesteld om via SO MITT in het register te worden opgenomen. Het bestuur van 
SO MITT zal hierover voor de zomer van 2022 een besluit nemen alsook over de 
gestelde voorwaarden.  
 
6. VOORLICHTING EN COMMUNICATIE 
Teneinde de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie goed en actueel te informeren 
over ESF-subsidieprojecten voor de branche, had SO MITT een eigen website. SO MITT 
communiceert per april 2021 via de gezamenlijke website van de MITT: www.mitt.nl. De 
communicatie van het ESF-project vindt plaats via de hiervoor reeds benoemde website 
www.ikbenmoi.nl.    
 
7. NIEUWE MITT-STICHTING 
Cao-partijen in de MITT hebben het voornemen om de verschillende MITT-stichtingen, 
waaronder Stichting Opleidingsfonds MITT samen te voegen tot één stichting. Dit 
vergroot de herkenbaarheid voor werkgevers en werknemers in de stichting, maar 
maakt de sector ook slagvaardiger en beperkt de kosten. De doelstelling van SO MITT 
is dat de activiteiten van SO MITT per 1 januari 2023 overgaan in de nieuwe stichting. 
 
8. 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. Er is wel een begroting opgesteld met als doel om een financiële richtlijn te 
hanteren gedurende het boekjaar. Deze begroting voor 2021 is vastgesteld in de 
vergadering van 3 december 2020. 

9. FINANCIËLE VERANTWOORDING 
In de juni-vergadering zijn het jaarverslag en het financiële verslag van SO MITT over 
2020, voorzien van een controleverklaring van de accountant, goedgekeurd en 
vastgesteld. In de december-vergadering is de verwachte realisatie 2021 besproken en 
goedgekeurd. De begroting 2022 is eveneens besproken en vastgesteld.  
 
10. 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 
(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 één 
bank. Het fonds onderkent dit risico en heeft door het bestuur van SF MITT een 

het waardevol is een nieuwe bankrekening te openen. Het fonds heeft om die reden 
besloten om bankrekeningen te openen bij Triodos Bank, waaraan in 2022 uitvoering is 
gegeven. 
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beheersmaatregelen in de betaalorganisatie afgesproken ter voorkoming van de 
ontvreemding van activa. 
 
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. 
 

negatieve impact hebben op het fonds beperkt. 
 
11. COVID-19 EN IMPACT ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING  
Begin 2020 werd duidelijk dat de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) steeds grotere 
gevolgen heeft voor de bedrijven vallend 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 geen maatregelen te treffen voor 
kostenbeheersing. Een belangrijk punt van zorg was het uitblijven van de algemeen 
verbindend verklaring van de cao MITT, waarin mede de inning van de 
werkgeversbijdrage is geregeld.  
 
De cao MITT 2020 is als gevolg van ingediende bedenkingen tegen de werkingssfeer niet 
algemeen verbindend verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de werkgeversbijdrage zoals 
opgenomen in artikel 6.3 van de cao MITT voor het jaar 2021 niet algemeen verbindend 
is verklaard. Zonder algemeen verbindend verklaring kan SF MITT geen 
werkgeversheffing innen bij ongebonden werkgevers (bedrijven die geen lid zijn van 
Modint). Dit kan grote financiële gevolgen voor SF MITT met zich meebrengen, aangezien 
inning pas kan plaatsvinden per datum van algemeen verbindend verklaring. Deze 
financiële gevolgen kunnen doorwerken naar SO MITT.  
 
Cao-partijen hebben het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de cao MITT 
2020 ingetrokken en in plaats daarvan een verzoek tot algemeen verbindend verklaring 
van de cao MITT 2021 ingediend. In deze cao is in artikel 6.3 de werkgeversheffing voor 
2021 en 2022 geregeld. Cao-partijen hebben ervoor gekozen de gebruikelijke afspraak 
van 0,3% van de door de werkgever in een maand betaalde loonsom over het jaar 2021 
aan te passen naar 0,6% van de door de werkgever betaalde loonsom over de periode 1 
juli 2021 tot en met 31 december 2021. Voor 2022 geldt de gebruikelijke afspraak. Het 
beoogde effect van deze wijziging was het beperken van de financiële gevolgen van het 
uitblijven van de algemeen verbindend verklaring én een eerlijke verdeling van de 
werkgeversbijdrage voor alle onder de werkingssfeer vallende bedrijven. De financiële 
lasten komen hierdoor niet in grotere mate bij bedrijven die lid zijn van Modint te liggen, 
maar worden op gelijke basis verdeeld. Doordat de algemeen verbindend verklaring voor 
de cao MITT 2021 per 22 juli 2022 in de Staatscourant werd gepubliceerd, zijn de 
financiële gevolgen beperkt gebleven. 
 
Cao-partijen in de MITT hebben in de cao MITT 2022 de afspraak over de 
werkgeversbijdrage wederom verlengd, waarbij dit keer is gekozen voor de maximale 
termijn van vijf jaar. Dit past bij de intentie van cao-partijen om de werkgeversbijdrage in 
een afzonderlijke fonds-cao te regelen en voor een langere termijn vast te leggen. Cao-
partijen in de MITT hebben daarnaast de (tijdelijke) anti-overlapbepaling met de cao Retail 
Non-Food in cao MITT gecontinueerd, doordat cao-partijen Retail Non-Food en MITT nog 
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geen structurele oplossing hebben gevonden. De gesprekken zijn constructief van aard, 
maar een structurele oplossing is moeilijk te vinden. In 2022 lopen de gesprekken hierover 
door. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring is ingediend. 

12. 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, 16 juni 2021

S. Baghat-Ziadi G.A.J. Lamers
Voorzitter                                      Vicevoorzitter/secretaris
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JAARREKENING 2021 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021  
    

     
 2021 2020 
     

ACTIVA     
     

Rekening courant vorderingen   -  - 
     

Kortlopende vorderingen     
     

Projecten en subsidies -  -  
  -  - 

     
Liquide middelen (1)  286.249  381.489 

     
  286.249  381.489 
     
     
    
     

PASSIVA     
     

Beschikbaar vermogen (2)     
     

Algemene reserve  -  - 
     

Rekening courant schulden (3)  205.859  329.708 
     

Kortlopende schulden (4)     
     

Crediteuren 46.454  28.578  
Omzetbelasting -  -  
Overige schulden 33.936  23.203  
  80.390  51.781 
     

  286.249  381.489 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021   
     

     
 2021 2020 
     

BATEN (5)     
     

Bijdrage Sociaal Fonds  284.656  165.747 
Subsidies  20.000  - 

     
Totaal baten  304.656  165.747 

     
LASTEN (6)     

     
Secretariaatskosten  29.845  16.728 
Projecten en subsidies  252.183  135.167 
Overige lasten  22.632  13.851 
     
Totaal lasten  304.656  165.747 
     
     
Bedrijfsresultaat  -  - 
     
Saldo boekjaar  -  - 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE 
RESULTAATBEPALING  
 
Algemene toelichting 
Algemene gegevens 
Stichting Opleidingsfonds MITT is statutair gevestigd onder de naam Stichting Opleidings-
fonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie te Zeist onder KvK-nummer 41205702. 
 
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.  
 
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. De SO MITT is hiermee afhankelijk van de financiële positie van 
het Sociaal Fonds MITT in de continuïteit van de eigen stichting. Het Sociaal Fonds 

vermogen om continuïteit voor de komende jaren veilig te stellen. 
 
De Stichting Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, De 
Stichting Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie en de Stichting 
Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie zijn voornemens om 
per 1 januari 2023 op te gaan in één stichting. Hiermee verwacht de stichting efficiënter 
te werken en derhalve kosten te besparen. 
 
Om bovengenoemde redenen zijn de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit. 
  
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.    
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Waarderingsgrondslagen  
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde in dit geval de nominale waarde.   
 
Activa en passiva 
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in 
de verdere grondslagen. 
 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs 
of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die 
hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als 
niet in de balans opgenomen activa.  
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwik-
keling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voor-
delen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaats-
vinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede 
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie 
ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn 
overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-
verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen 
te worden getroffen in samenhang met de transactie. 
 
Vorderingen en schulden 
Deze posten omvatten: handels- en overige vorderingen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden, rekening courant posities 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. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactie-
kosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling  
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het 
resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.   
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 

1. Liquide middelen 
 2021 2020 
   

   
   
ABN Amro Bank N.V. 286.249 381.489 
   

 286.249 381.489 
   

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

2. Algemene reserve 
 
Het eigen vermogen van de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- 

Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, welke gelijk is aan het 
de gemaakte kosten. 
 

3. Rekening Courant schulden 
 2021 2020 
   

   
   
Sociaal Fonds MITT 205.859 329.708 
   

 205.859 329.708 
   

De schuld aan het Sociaal Fonds MITT komt voort uit de doelstelling van het Sociaal 
Fonds MITT voor het innen, beheren en distribueren van gelden ter financiering van de 
gemaakte kosten van de SO MITT. De SO MITT maakt kosten voor projecten op het 
gebied van Duurzame Inzetbaarheid, welke voor 50% gesubsidieerd worden door het 
ESF. Doordat de SO MITT verder geen eigen inkomsten heeft, is het hiervoor volledig 
afhankelijk van het Sociaal Fonds MITT. De financiering is in 2021 opgenomen als schuld. 
Deze rekening courant positie is doorlopend en wordt naar verwachting niet op korte 
termijn terugbetaald.  
 
De schuld aan SF MITT is in 2021 afgenomen. Dit komt doordat de liquide middelen in 
2020 zijn gespreid over de drie stichtingen om zo weinig mogelijk rente te betalen. Het 
gevolg is dat SO MITT in 2021 voldoende liquide middelen heeft om de facturen te betalen 
en daarvoor niet afhankelijk is van gelden vanuit het Sociaal Fonds MITT. 
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4. Kortlopende schulden 
 
Crediteuren 
 
Dit betreft de schulden naar leveranciers en dienstverleners per 31 december 2021 van 

46.454 (2020 28.578) waar een factuur voor is ontvangen maar nog geen betaling 
heeft plaats gevonden. 
 
Overige schulden 
 2021 2020 
   

   
   
Projecten en subsidies - 2.414 
Secretariaatskosten 29.842 16.728 
Accountantskosten 4.205 4.084 
Overige kosten (111) (23) 
   

 33.936 23.203 
   

 
De overige schulden betreffen de schulden naar leveranciers en dienstverleners per 31 
december 2021 waarvoor nog geen factuur is ontvangen. 
 
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 2021 
 

5. 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. 
 
ESF subsidie 
 
In het boekjaar is geen opbrengst verwerkt voor de ESF-subsidie. Er hebben wel 
activiteiten plaatsgevonden voor het project, zoals verantwoord bij de lasten, echter is 
ervoor gekozen om de totale subsidie pas op te nemen na ontvangst van de definitieve 
toekenning. Vanuit de ESF zijn regels opgesteld waaraan dient te worden voldaan voor 
het verkrijgen van de subsidie. Indien minder dan 60% van de kosten definitief wordt 
toegekend (ten opzichte van de beschikking), dan wordt de subsidie op nul vastgesteld. 
De ervaring uit eerdere jaren leert dat dit een gedegen risico is. Derhalve is gekozen om 
de subsidie pas bij definitieve toekenning op te nemen als bate. 
 
Het bestuur van SO MITT heeft op 11 mei 2021 de beschikking ontvangen voor het ESF 
project 2016-2018. Tijdens de bestuursvergadering van 1 juni 2021 is besloten tegen 
deze beschikking in bezwaar te gaan. Er is momenteel geen sprake van nog te 
verrekenen posten. Deze beschikking heeft derhalve geen verdere impact op de 
verwerking en waardering in de jaarrekening. Mocht de SO MITT naar aanleiding van 
het bezwaar in het gelijk worden gesteld, dan is er sprake van een mogelijke 
toekomstige bate. Deze is echter momenteel voorzichtigheidshalve nog niet 
meegenomen.    
 
Sectoranalyse 
 
Het ESF traject 2018-2020 is in 2021 geëindigd. Het vervolg op deze subsidie betreft de 
MDIEU-regeling. Binnen deze regeling is een sectoranalyse vereist. Deze is in 2021 
uitgevoerd. Bij beschikking van 13 september 2021 heeft het ministerie van SZW de 
subsidie voor de uitvoering van de sectoranalyse definitief vastgesteld. SO MITT heeft 

 
 
 
  



Stichting Opleidingsfonds MITT 
Jaarverslag 2021 
 
 

18 

6. Lasten 
 
Secretariaatsvoering 
 
 2021 2020 
   

   
   
Modint 29.842 16.728 
   

 29.842 16.728 
   

 
Projecten en subsidies 
 
De uitgaven aan projecten zijn overeenkomstig aan de statutaire bestedingsdoelen. Een 
uiteenzetting van de doelen en bestedingen is opgenomen op pagina 19. 
 
Overige lasten 
 
 2021 2020 
   

   
   
Programmasecretariaat 1.307 - 
Bestuurskosten 4.595 4.305 
Accountantskosten 8.410 8.230 
Overige kosten 8.321 1.316 
   

 22.632 13.851 
   

 
595 aan vacatiegelden verantwoord 

(2020 305). In 2021 hebben er vier vergaderingen plaatsgevonden, evenveel als in 
2020. Twee vergaderingen hebben gelijktijdig met andere (MITT-)vergaderingen 
plaatsgevonden, waardoor hiervoor geen vacatievergoeding is verstrekt vanuit SO MITT.  
De hoogte van de vacatiegelden is vastgesteld conform het advies van de SER. 
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TOELICHTING UITGAVEN OVEREENKOMSTIG BESTEDINGSDOELEN 
 
 
Bestedingsdoelen/Activiteiten SO MITT  
2021 

Lasten verslagjaar 
Omschrijving  Bedrag  
Lasten Begroting Lasten 
Verslagjaar Verslagjaar Verslagjaar 

artikel 3, lid 1, statuten SO MITT    
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 
 
Sectoranalyse 

341.500 
 
 

- 

237.319 
 
 

14.864 

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 

- - 

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 

 341.500 252.183 

 
Door de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus hebben er in 
2021 minder activiteiten plaats gevonden dan begroot. Het project op Duurzame 
Inzetbaarheid is derhalve aangepast. Er is voor gekozen om de kosten op te nemen in 
het jaar dat de activiteiten plaatsvinden, in plaats van het jaar dat de eindverantwoording 
wordt ingediend bij het ESF. De activiteiten passen bij de doelstellingen van het fonds, 
ongeacht of het ESF een subsidie toekend. Indien de kosten pas in het jaar van de 
verantwoording worden opgenomen en het ESF geen subsidie toekend, kan dit zorgen 
voor een onverwacht groot verlies. 
 
In 2021 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden onder het sectorplan MITT en deze 
waren ook niet begroot.  
 
Er zijn in 2021 geen subsidies verstrekt zoals genoemd onder art. 3 lid 1, onder c. 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening is er al drie maanden oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne. Het geweld, de doden en gewonden, de platgebombardeerde 
dorpen en steden, het is van een omvang die we in Europa al decennia niet meer hebben 
gezien. Ook in Nederland zullen we de gevolgen van de oorlog voelen, al is wat wij merken 
niet vergelijkbaar met het leed van de Oekraïners.   
 
De verwachte financiële effecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijfsresultaten van 
de SO MITT zijn gering. Doordat SO MITT enkel Nederlandse werkgevers als deelnemers 
kent, zijn er geen directe inkoop-, leverings- of factuurrelaties met partijen in de landen 
die onder druk staan.   
 
 
 
Deze jaarrekening is opgemaakt te Zeist, 16 juni 2022. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
BESTEMMING RESULTAAT 
 
Het resultaat van de Stichting Opleidingsfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en 

20 r zijn geen statutaire bepalingen aanwezig inzake de 
verwerking van het saldo boekjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


