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Stichting 631/634 te Alphen aan den Rijn
BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Stichting 631-634 is een organisatie van sociale partners die actief zijn voor de havensector in Nederland. De
volgende organisaties nemen deel in het bestuur:
- AWVN
- Deltalinqs
- CNV Vakmensen
- FNV Havens
De Stichting is in 1995 opgericht en heeft vooral tot doel om voor werkgevers en werknemers in de sector
subsidies aan te vragen en deze vervolgens te verstrekken aan werkgevers en werknemers in de sector.
Met de komst van de ESF- subsidieregeling (ESF 2007/2013) is de Stichting weer actief geworden. Per 31 juni
2012 gold dat er geen mogelijkheden waren om opleidingen te subsidiëren vanuit ESF. Middels deze regeling
is bijna € 5,7 mln. subsidie verkregen en beschikbaar gesteld aan bedrijven. De laatste uitbetalingen vonden
eind 2015 plaats.
In 2016 heeft de Stichting op 15 augustus een eigen subsidieregeling geïntroduceerd, onder de naam
Subsidiering Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH). Middels deze regeling worden bedrijven
gestimuleerd om werknemers deel te laten nemen aan de opleiding en examen VCH. Dit gebeurt met een
bedrag van € 100,- per werknemer. Voor de dekking van de hiermee gepaard gaande kosten maakt de
Stichting gebruik van een tijdelijk Bestemmingsfonds Havens van het Sectorinstituut Transport en Logistiek,
waarover het instituut in verband met historische redenen beschikt. Het bestuur van de Stichting 631-634
wordt in de gelegenheid gesteld om aanvragen in te dienen voor de benutting van dit fonds. Middels een
aanvraag in 2016 is op deze manier een budget verkregen van € 150.000,- . Eind 2017 hebben 16 bedrijven
voor 707 werknemers een subsidie aangevraagd, waarvan 472 inmiddels examens hebben afgelegd. De
ondersteunende activiteiten voor deze regeling worden verzorgd door medewerkers van het Sectorinstituut.
In het verslagjaar heeft het bestuur één keer vergaderd. Tijdens de vergadering is de jaarrekening 2016
vastgesteld, is de voortgang van de hierboven genomede eigen subsidieregeling "stimulering deelname VCH"
besproken en is van gedachten gewisseld over de mogelijke verdere aanwending van de gelden van
Bestemmingsfonds Havens. Verder is besloten de huidige reserves, groot 124.868 euro, van de Stichting
631-634 voortgekomen uit de ESF trajecten te reserveren voor mogelijke toekomstige ESF trajecten.
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen in 2017 hebben in het verslagjaar binnen Stichting 631-634 geen
financiële transacties van substantiële omvang voorgedaan, waardoor het niet noodzakelijk was om bij de
jaarrekening een beoordelingsverklaring aan een externe accountant te verstrekken.
M. de Rooij, voorzitter
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Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier leden. De bestuursleden worden door de werknemers- en
werkgeversorganisaties benoemd.
Gedurende 2017 was het bestuur alsvolgt samengesteld:
Naam
dhr. M de Rooij
dhr. N. Stam
dhr. A.G.J. van Damme
dhr. C.J.M. Asselbergs

Functie
Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid

Organisatie
AWVN
FNV Havens
CNV Vakmensen
Deltalinqs

Inrichtingseisen jaarrekening
Op grond van de in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte-criteria kan Stichting
631/634 worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen gebruik maken van
een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is, waar
mogelijk, gebruik gemaakt.
Controle plicht
Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig. Zodoende heeft er geen accountantscontrole
plaatsgevonden. (Artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek)
Bestemming van de winst
Het verlies over 2017 bedraagt € 1.825 tegenover een verlies over 2016 van € 7.025.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na winstbestemming)

31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

TOTAAL ACTIVA

127.975

130.044

127.975

130.044

124.868

126.693

PASSIVA
Reserves en fondsen

(2)

Algemene reserve
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

(3)

2.607
500

3.351
3.107

3.351

127.975

130.044
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EXPLOITATIEREKENING 2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

Lasten
Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten

(4)

1.825

7.287

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

(5)

-

-262

-1.825

-7.025

-1.825

-7.025

Saldo
Resultaatbestemming
Algemene reserve
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld. worden activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde tenzij anders is bepaald.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen
De kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van
baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017

31-12-2016

€

€

895
127.080

1.382
128.662

127.975

130.044

1. Liquide middelen
ABN-AMRO Betaalrekening 25.21.10.269
ABN-AMRO Spaarrekening 24.93.40.933
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PASSIVA
31-12-2017

31-12-2016

€

€

124.868

126.693

2. Eigen vermogen
Algemene reserve

2017

2016

€

€

Stand per 1 januari

126.693

133.718

Resultaatbestemming

126.693
-1.825

133.718
-7.025

Stand per 31 december

124.868

126.693

Algemene reserve

3. Kortlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Crediteuren
Crediteuren

2.607

-

500
-

2.350
1.001

500

3.351

Overlopende passiva
Accountantskosten
Advieskosten
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2017

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.
4. Overige bedrijfslasten
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

Algemene lasten
Accountantslasten
Advieslasten
Internet hosting
Overige algemene lasten

1.174
651

1.200
5.632
300
155

1.825

7.287

-

262

Financiële baten en lasten
5. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente baten
Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam,

-

- 2018

M. de Rooij

N. Stam

C.J.M. Asselbergs

A.G.J. van Damme
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