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Aan de Raad van Advies van het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij.

Dame en heren,

Met genoegen brengen wij u hierbij verslag uit over onze werkzaamheden in het 

algemeen en specifiek onze bevindingen met betrekking tot het boekjaar 2020.

In de samenstelling en de posities binnen de Raad zijn gedurende 2020 geen wijzi-

gingen gekomen. De samenstelling per eind december 2020 was als volgt:

C. Bremer - lid/voorzitter

J.J. Juch - lid

A.A. de Groote jr. - lid

De Raad van Commissarissen heeft het afgelopen jaar drie keer vergaderd ‘op tradi-

tionele wijze’, waarvan eenmaal tezamen met de Raad van Advies SFM. In verband 

met de coronacrisis ging een aantal vergaderingen voor de zomer wel door, maar 

werden deze vergaderingen online gehouden. Dat vereiste wel gewenning. Eén-

maal is online vergaderd samen met vertegenwoordigers van mth accountants & 

adviseurs in relatie tot de jaarrekening over 2019 en éénmaal met de toezichthou-

ders namens De Nederlandsche Bank. Deze laatste vergadering vond wel ‘fysiek’ 

plaats op het kantoor in Zoetermeer, maar de Raad was ‘online aanwezig’.

De in 2020 besproken onderwerpen waren weer zeer verschillend. Wij verwijzen 

u voor een verdere toelichting op de onderwerpen graag naar het tekstuele verslag 

van de directie SFM over 2020. Enkele specifieke onderwerpen willen wij toch 

naar voren halen, zijnde de ontwikkelingen in 2020 rond het ICT-platform, de op-

volging van de vorige directeur SFM en (natuurlijk) de invloed van het coronavirus 

op het SFM.

OPVOLGING DIRECTEUR

In het najaar van 2019 is na een zorgvuldige procedure Bernard Drabbe gekozen 

als de beoogd opvolger van John Mooijman. Op 1 januari 2020 is de heer Drabbe 

in dienst getreden. Door de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering is in 

de begin juni schriftelijk gehouden vergadering besloten om de heer Drabbe per 1 

juli 2020 te benoemen tot directeur SFM. Eerder was gebleken dat er sprake was 

van wederzijdse tevredenheid en had De Nederlandsche Bank aangegeven geen 

bezwaar tegen de benoeming te hebben.

Op 1 juli ging de John Mooijman met pensioen. Het SFM is hem veel dank ver-

schuldigd voor ruim 32 jaar trouwe dienst; eerst als secretaris en later als directeur. 

John heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op het SFM. Hij kende iedereen in 

de visserij en was van bijna alles op de hoogte. Door de coronacrisis zijn de laatste 

maanden van John bij het SFM vreemd verlopen. Bovendien werd John in die 

periode ziek. Daarom hebben we helaas geen afscheid van hem kunnen nemen op 

een wijze die hem recht had gedaan.

ICT-PLATFORM

Per 1 januari 2020 is begonnen met een nieuw ICT platform. Het bestaat uit een 

in de verzekeringswereld bekend softwareprogramma met de naam ANVA met 

daaraan gekoppeld een ‘archiefsysteem’ dat eDocs heet. Uiteraard is alle begin 

lastig. De invoering was gefaseerd gepland. De Raad constateert dat na een lange 

ALGEMEEN

SAMENSTELLING

WERKZAAMHEDEN

GO 9
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voorbereidingsperiode het SFM nu eindelijk beschikt over een registratiesysteem 

dat meeloopt met wat in de markt als standaard beschouwd wordt.

BELEID EN UITVOERING

Door de directie is ook in 2020 het voorzichtige en bij de organisatie passende 

beleid voortgezet. De Raad constateert dat de directie op integere en verantwoorde 

wijze het beleid van het SFM gedurende 2020 vorm en inhoud heeft gegeven. 

Het doet ons genoegen om hierbij aan de Raad van Advies de - in overeenstem-

ming met artikel 19 van de statuten - door de directie opgestelde jaarrekening en 

het directieverslag over het jaar 2020 te mogen aanbieden. 

Wij stellen u voor de jaarrekening 2020 ongewijzigd vast te stellen in de op 5 juni 

2021 te houden Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen vraagt zoals 

gebruikelijk de Algemene Vergadering aan de directie SFM décharge te verlenen 

voor het gevoerde beleid in 2020 en aan de Raad van Commissarissen voor het 

uitgevoerde toezicht op genoemd beleid in 2020.

Uiteraard willen wij de medewerkers en de directie SFM bedanken voor het werk 

dat zij hebben verzet voor het SFM. 

C. Bremer, voorzitter

J.J. Juch, commissaris

A.A. de Groote jr., commissaris

JAARREKENING  

Haringschaal
De Porceleyne Byl

ca. 1760 - 1790



Stilleven met een vis 

Pieter Claesz

1647
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Uithangende visnetten 
Peter Henry Emerson

1890 - 1895

2020 zal nog wel poosje in mijn herinnering blijven staan. Net begonnen met 

inwerken bij het SFM en toen was daar begin maart opeens de coronacrisis. Dat 

betekende thuiswerken. Gelukkig waren de systemen van het SFM hier al klaar 

voor. Afgezien van een paar digitale kinderziektes verliep de overgang van kantoor 

naar thuis heel soepel. Wel was dit voor alle medewerkers natuurlijk even wen-

nen. Onderlinge communicatie die anders vanzelf gaat, gaat dat nu beslist niet. 

Afstemming van de werkzaamheden – wie doet wat? – is lastiger. Met name de 

bereikbaarheid van het SFM heeft daar onder geleden. In het najaar kregen we te 

maken met enkele langdurig zieke medewerkers. 

Ondanks alle problemen in onze mooie sector (pulsverbod, de Brexit, de wind-

molenparken, aanlandplicht, natuurontwikkeling enz.), zijn de effecten op het 

SFM (nog) niet dramatisch. Het ledenaantal daalde met een kleine 10%. Variaties 

in aantallen door het jaar heen zijn vrij gebruikelijk, maar eind 2020 mochten wij 

over het aantal verzekerden zeker niet klagen. 

De re-integratie aanpak die wij samen met AEGON uitvoeren, verliep dit jaar 

anders. De vaste medewerker die dit verzorgt viel uit. Bovendien konden er door 

de coronamaatregelen nauwelijks tot geen bezoeken aan huis worden gebracht. 

Telefonisch of via videobellen gesprekken voeren is niet hetzelfde als ‘live’. Het 

aantal mensen dat we konden helpen was in 2020 minder dan voorheen.

Het ICT-project New Horizons is inmiddels afgerond. Op het moment dat dit 

verslag verschijnt zijn de administraties van het Hoofdkantoor en alle afdelingsad-

ministraties al geruime tijd overgestapt op een ander platform met een toekomst-

bestendig karakter. Zoals dat gaat bij ICT projecten blijft er nog wel het een en 

ander te verbeteren. Ook het leren omgaan met nieuwe software is niet altijd een 

uitgemaakte zaak. De voordelen van het nieuwe systeem worden soms snel, soms 

langzaam duidelijk. Er resten nog wel enkele vraagstukken met betrekking tot 

eerder gemaakte keuzes voor de inrichting van de systemen.

VOORWOORD
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Op de samenwerking met de Raad van Commissarissen (RvC), de Raad van Advies 

(RvA) en de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, kijk 

ik met veel plezier terug. Vergaderingen liepen anders in 2020; via videobellen, 

schriftelijk, maar gelukkig ook fysiek; eind november kwam de RvA bij elkaar in 

een hotel in Leiden. Zeker is dat het stabiele bestuurlijke platform bijdraagt aan

een stabiel SFM.

Op 1 juli ging mijn voorganger, John Mooijman, met pensioen. Ik ben hem veel 

dank verschuldigd voor de begeleiding die hij mij heeft gegeven. Enkele weken 

nadat het thuiswerken begonnen was werd John ziek. Ik vind het ongelooflijk 

jammer dat het hem niet gegund is geweest om na zoveel jaren feestelijk afscheid 

te kunnen nemen. Geregeld hebben John en ik contact. Dat beschouw ik als heel 

waardevol.

Zonder wie dan ook tekort te doen, ben ik tot slot een speciaal woord van dank 

verschuldigd aan de heren van de RvC. Voor een nieuwe directeur is het soms 

aftasten. De gesprekken met de RvC verliepen in alle openheid en waren 

constructief. Heel fijn! 

Bernard Drabbe

directeur SFM

ARM 20
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Gedurende het jaar 2020 zijn in de vergaderingen met de Raad van Commissaris-

sen, de Raad van  Advies, de Algemene Vergadering, AEGON, mth accountants 

& adviseurs en De Nederlandsche Bank weer veel onderwerpen besproken. In dit 

verslag wordt één en ander toegelicht. Aan de orde zijn geweest (in willekeurige 

volgorde):

• De premies 1e-jaarsrisico en verzekerde bedragen 2021;

• De premie en verzekerde bedragen meerjarig risico;

• Het Kapitaalbeleid 2018;

• Het evaluatieverslag Raad van Advies over 2019;

• Het verslag van de Raad van Commissarissen over 2019;

• De opvolging directeur SFM;

• Het 9-maandscijfer 2020 en de verwachting over geheel 2020;

• De begrotingen 2021;

• De jaarrekening over 2019;

• De Bedrijf Economische Analyse 2019;

• De liquiditeitspositie SFM;

• Samenwerking SFM en De Nederlandsche Bank;

• Toekomstscenario’s SFM voor De Nederlandsche Bank;

• Samenwerking SFM en AEGON; 

• Het re-integratiebeleid;

• De accountantscontrole jaarrekening 2019;

• Het directieverslag over 2019;

• De ontwikkeling van de uitkerings- en ziektedagen;

• Het ledenbestand SFM;

• De rapportage compliance officer 2019;

• De instroom langdurig arbeidsongeschikten;

• Risicomanagement- en beheer;

• het nieuwe ICT landschap;

• De huisvesting Hoofdkantoor SFM:

• De Solvabiliteit Kapitaal Vereiste (SKV);

• Aard ziekte en arbeidsongeschiktheid;

• Evaluatie samenwerking tussen de organen van het SFM;

• De personele situatie Hoofdkantoor;

• De resultaatverdeling 2019;

• Vergoedingenniveau leden Raad van Commissarissen;

• Vergoedingenniveau leden Raad van Advies.

Ledenaantal, inkomsten en uitgaven waren in 2020 in balans. Een bescheiden 

bedrag aan premie kon aan de leden worden terugbetaald. Met de komst van de 

nieuwe directeur is begonnen met het omlaag brengen van de kosten. Wil het SFM 

duurzaam blijven bestaan, dan is beheersing van de kosten absoluut noodzakelijk. 

Hiermee is in de tweede helft van 2020 een begin gemaakt. Aan de eisen die De 

Nederlandsche Bank stelt aan het SFM inzake de SKV, kon weer volledig worden 

voldaan. Ook de instroom van langdurig arbeidsongeschikte leden van het SFM 

naar het meerjarig risico bleef op een aanvaardbaar niveau. 

De verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid 

gedurende de eerste 52 weken wordt, vanaf het ontstaan van het SFM in 1971, 

uitgevoerd in eigen beheer. De verzekering voor het meerjarig risico na het 1e-jaar 

van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid is bij AEGON ondergebracht. Het SFM bood 

haar leden, naast de reguliere verzekeringen, gedurende 2020 nog het volgende:

ALGEMEEN

WL 3
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• Een vrijwillige aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering meerjarig risico;

• De mogelijkheid om te kiezen voor een variabele dekking per opvarende per 

schip als hiertoe door de leden van een afdeling, waartoe het schip behoort, is 

besloten;

• De mogelijkheid om per maatschap te kiezen voor de extra hoge, hoge of lage 

dekking.

Op 27 november 2019 werden, na consultatie van de Raad van Advies en de Raad 

van Commissarissen, door de directie de premies en verzekerde bedragen voor het 

jaar 2020 vastgesteld. De jaarrekening over 2019, inclusief het directieverslag over 

2019, werd begin juni door de Algemene Vergadering via een schriftelijk gehouden 

vergadering vastgesteld. De jaarrekening 2019 werd ondertekend door de voorzit-

ter van de Raad van Commissarissen en door de plaatsvervangend directeur.

Het SFM omvat naast de afdelingen op Urk, Texel en Wieringen tevens het 

Hoofdkantoor te Zoetermeer. (Op 1 januari 2021 is de afdeling Texel opgegaan 

in de afdeling Hoofdkantoor.) De afdelingen voeren, binnen de kaders van het 

Reglement voor een afdeling van het SFM, zelfstandig de administratie voor het 

1e-jaarsrisico voor alle leden die vallen onder de afdelingen. De afdelingen hebben 

geen rechtspersoonlijkheid.

Naast de administratie voor het 1e-jaarsrisico voor de leden vallende onder het 

Hoofdkantoor, werden in 2020 voor het gehele SFM vanuit Zoetermeer verder de 

administraties gevoerd voor wat betreft:

• Het meerjarig risico; 

• Re-integratie;

• De verzekering van stagiaires aan boord van vissersschepen;

• De vrijwillige aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering;

• De jaarlijkse opgave aan de Belastingdienst van de betaalde premies 1e-jaars en 

meerjarig risico.

ADMINISTRATIES

Twee kotters
Gerrit Groenewegen

1764 - 1826
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Het secretariaat ten behoeve van de Raad van Advies, de Algemene Vergadering en 

de Raad van Commissarissen wordt gevoerd vanuit het Hoofdkantoor. Conform de 

geldende bepalingen wordt vermeld:

Statutaire vestigingsplaats:

’s-Gravenhage

Vestigingsadres:

Ierlandlaan 4, 2713 HL Zoetermeer

Doelstelling:

Het SFM stelt zich ten doel met zijn leden op nader bij statuten en/of reglementen 

vastgestelde en/of vast te stellen voorwaarden, op onderlinge grondslag verzeke-

ringsovereenkomsten te sluiten in het verzekeringsbedrijf, dat het met dat doel 

uitoefent tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid van die leden.

De jaarrekening is opgesteld conform het bepaalde in Titel 9 Boek 2 BW en de Wet 

Toezicht Verzekeringsbedrijf en omvat de financiële informatie van het Sociaal 

Fonds voor de Maatschapsvisserij.

Op het SFM is sinds 1 januari 2016 het zogeheten Solvency II Basic Regime van 

toepassing. Dit impliceert niet dat er geen toezicht vanuit De Nederlandsche Bank 

plaatsvindt doch er is sprake van een wat lichtere vorm hiervan. Het SFM heeft 

een vergunning tot uitoefening van het verzekeringsbedrijf in de branches Ziekte 

en Ongeval. Op 28 september 2020 werd op initiatief van De Nederlandsche Bank 

(DNB) een toezichthoudend gesprek gehouden bij het Hoofdkantoor SFM te Zoe-

termeer. Deelnemers aan dit gesprek van de zijde van het SFM waren de leden van 

de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Raad van Advies en de leden 

TOEZICHT

Vrouw maakt vissen schoon voor 

de Nieuwmarkt, Amsterdam 
anoniem

1890 - 1920
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van de directie. Besproken zijn de onderwerpen:

• De activiteiten van het SFM, de producten, de positie op de markt;

• De verwachtingen omtrent het ledenaantal in de toekomst gezien de ontwik-

kelingen met betrekking tot de visserij;

• De sleutelfuncties binnen het SFM;

• Het Kapitaalbeleid 2018;

• De samenwerking tussen het SFM en DNB;

• De kwartaalstaten en de jaarstaten;

• De toekomst van het SFM.

Het gesprek vond plaats in een open en prettige sfeer. Van beide kanten werd het 

gesprek als constructief en nuttig ervaren. Naar aanleiding van het gesprek heeft 

DNB de directeur verzocht een aantal toekomstscenario’s voor het SFM uit te 

werken. Dit stuk is begin december naar DNB verstuurd. De toezichthouder heeft 

aangegeven dat het SFM voorbereid is op een toekomst met een lager ledenaantal. 

Enkele aanvullende vragen zijn gesteld en beantwoord.

De jaarrapportage 2019 werd in juni 2020 aan De Nederlandsche Bank (DNB) 

verzonden. Na afloop van elk kwartaal maakt het SFM een kwartaalrapportage 

voor DNB. Deze rapportages geven een goed beeld van de ontwikkeling van de 

zogenaamde Solvabiliteits Kapitaal Vereiste (SKV). De SKV is de hoeveelheid 

kapitaal die het SFM op de bank moet hebben staan om te kunnen voldoen aan de 

financiële verplichtingen in tijden van heftige tegenspoed. Het SFM voldoet altijd 

ruimschoots aan de verplichting.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De leden van de Raad ontvangen een vaste vergoeding welke niet afhankelijk is 

van het resultaat van het SFM. Op eigen initiatief heeft de Raad eind 2020 beslo-

ten om de eigen vergoeding met ingang van 1 januari 2021 terug te brengen naar 

het niveau van voor 2019. De vergoeding aan de leden van de Raad van Commissa-

rissen wordt openbaar gemaakt middels de jaarrekening.

MEDEWERKERS SFM

Bij de medewerkers van het SFM zijn er geen variabele beloningselementen aan 

de orde, maar uitsluitend vaste componenten. Medewerkers ontvangen een bij de 

functie passend salaris. In de individuele arbeidsovereenkomst zijn met medewer-

kers gemaakte afspraken vastgelegd.

Het kapitaalbeleid is een jaarlijks terugkerend onderwerp in de vergaderingen met 

de Raad van Commissarissen, de Raad van Advies en de Algemene Vergadering. 

Het beleid is er op gericht om:

• Er in te voorzien dat het eigen vermogen op peil blijft en waar nodig een plan 

op te zetten ten behoeve van het aantrekken van eventueel vreemd vermo-

gen;

• Er in te voorzien dat er snel en adequaat maatregelen genomen kunnen wor-

den indien de solvabiliteitsratio plotseling snel daalt of onder een kritische 

grens komt;

• Er in te voorzien dat er een continue monitoring plaatsvindt en waar nodig 

aanpassingen worden doorgevoerd.

BELONINGSBELEID RAAD 
VAN COMMISSARISSEN 
EN MEDEWERKERS SFM

KWARTAAL- EN JAAR-
RAPPORTAGE DE 
NEDERLANDSCHE BANK

KAPITAALBELEID 2018

ARM 46
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In het Kapitaalbeleid 2018 van het SFM is bovenstaande opgenomen. Er was in 

2020 geen noodzaak om het beleid aan te passen. Daarom kon door de directie 

SFM, na consultatie van de Raad van Advies en de Raad van Commissarissen, aan 

de Algemene Vergadering in juni 2020 worden geadviseerd om het Kapitaalbe-

leid 2018 ongewijzigd voort te zetten. De Algemene Vergadering heeft hiermee 

ingestemd. Het hierboven beschreven plan, dat op verzoek van De Nederlandsche 

Bank gemaakt is, is een uitwerking van het Kapitaalbeleid.

Gedurende 2020 zijn, evenals in 2019, conform de met de Raad van Advies en de 

Raad van Commissarissen gemaakte afspraken, gelden aan de overreserve onttrok-

ken ter bekostiging van:

• Een deel van de uitvoeringskosten verzekeringen;

• De vergoeding aan de leden van de RvC en de RvA;

• Het aandeel van het SFM in de kosten re-integratie;

• De salarislasten van de opvolger van de directeur.

De beoordeling van de bestedingsruimte in de overreserve is jaarlijks onderdeel 

van de gedachtenvorming bij het opstellen van de premies en verzekerde bedragen 

voor het dan komende jaar. De besteding vanuit de overreserve wordt jaarlijks ver-

minderd. Bovenstaande lasten worden weer stapsgewijs ten laste van de reguliere 

exploitatie gebracht.

Aan de leden en plaatsvervangende leden van de Raad van Advies wordt voor 

elke door hen bijgewoonde vergadering een vaste vergoeding verstrekt inclusief 

reis- en verblijfkosten. Voor 2020 bedroeg de vergoeding € 464,-- per vergadering. 

In navolging van de Raad van Commissarissen heeft ook de Raad van Advies in 

zijn vergadering op 24 november 2020 besloten om de eigen vergoeding terug te 

brengen met ingang van 2020 – met terugwerkende kracht dus. Voor een fysieke 

vergadering is de vergoeding vastgesteld op € 300,--. Voor een online of schriftelij-

ke vergadering is de vergoeding € 150,--.

De plaatsvervangend directeur SFM treedt, met toestemming van De Nederland-

sche Bank, sedert 2014 op als compliance officer.

Het jaar 2020 is heel anders verlopen dan de voorgaande jaren. Het coronavirus 

heeft hierbij parten gespeeld. 

Gedurende het jaar 2020 zijn de navolgende onderwerpen beoordeeld:

CORONAVIRUS EN THUISWERKEN

Vanaf medio maart (na de vaststelling van de intelligente lock down) moesten de 

medewerkers SFM Hoofdkantoor thuis werken. Na enige aanpassingen (technisch 

en apparatuur) hebben de medewerkers dit goed opgepakt en konden de dagelijk-

se (en overige) werkzaamheden weer plaatsvinden. Vanaf mei werd er langzaam 

meer op kantoor gewerkt met inachtneming van de maximaal toelaatbare bezet-

ting tot aan oktober. Toen werden de regels door het kabinet weer aangescherpt. 

Bovenstaande heeft ook gespeeld bij de afdelingen SFM.

VERGOEDING LEDEN EN 
PLAATSVERVANGENDE 
LEDEN RAAD VAN 
ADVIES

COMPLIANCE VERSLAG

BESTEDING 
OVERRESERVE

YE 139
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Het is gebleken dat het SFM zich heeft gehouden aan de opgelegde wettelijke 

regels en dat de dagelijkse bedrijfsvoering weinig of geen gevaar heeft gelopen. Al 

waren er wel hindernissen.

VERGADERINGEN 

Het coronavirus heeft ook gevolgen gehad voor de vergaderingen SFM. Deze 

konden niet meer fysiek plaatsvinden, en zijn hierdoor voornamelijk schriftelijk 

afgedaan. 

• Raad van Commissarissen:  stukken toegezonden 19 mei 2020

• Raad van Advies:   stukken toegezonden 26 mei 2020

• Algemene Vergadering:   stukken toegezonden 9 juni 2020

Bij de vergaderingen waren als belangrijkste punten geagendeerd het Kapitaalbe-

leid en de instemming met de opvolger van de directeur.

Het Kapitaalbeleid is ongewijzigd vastgesteld. 

Door de Algemene Vergadering is ingestemd met de benoeming van Bernard 

Drabbe als directeur SFM vanaf 1 juli 2020. Van De Nederlandsche Bank was be-

richt ontvangen dat er geen bezwaar was tegen de benoeming van de heer Drabbe.

ICT PROJECT NEW HORIZONS

Vanaf 1 januari 2020 is het SFM van start gegaan met ANVA/Fort Nova. De afde-

ling Urk gaat vanaf 1 januari 2021 ook met dit programma werken.

Omdat de afdelingen nu met dezelfde software werken worden de werkprocessen 

ook steeds meer gelijk. 

FINANCIËN

PREMIES EN 
VERZEKERDE BEDRAGEN

Netten boeten 
Johan Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 

naar Jozef Israëls

1861 - 1872
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Advies: zoveel mogelijk gelijke werkprocedures doorvoeren, waardoor onderling 

werkzaamheden kunnen worden overgenomen. 

PERSONELE BEZETTING SECRETARIAAT HOOFDKANTOOR SFM TE ZOETERMEER 

Vanaf 1 november 2019 was het secretariaat van het Hoofdkantoor versterkt met 

een Medewerker Financiële Ondersteuning. Maar door de onzekere toekomst van 

het SFM is het contract per 1 januari 2021 niet verlengd. Verder heeft het secreta-

riaat Hoofdkantoor in 2020 te maken gehad met langdurige arbeidsongeschiktheid 

van medewerkers. Advies: de taakinhoudelijke vervangingsmogelijkheden verder 

uitwerken met inachtneming van de nieuwe ICT.

Het SFM hanteert duidelijke interne beleidsregels en procedures om te waarbor-

gen dat de bedrijfsvoering voldoet aan relevante wet- en regelgeving welke van 

toepassing is op verzekeraars. Geconstateerd wordt dat het SFM gedurende het 

jaar 2020 heeft voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving.

Behoudens bovenstaande bemerkingen waren er voor de compliance officer over 

2020 geen aanleiding tot het plaatsen van verdere opmerkingen. 

Het SFM sluit 2020 af met een nadelig saldo van € 130.410,-- (voor resultaatverde-

ling). Onderstaand de ontwikkeling van het resultaat per afdeling en het totaal van 

het SFM versus de raming 2020.

Afdeling Raming 2020 Realisatie 2020  Realisatie 2019  Verschil t.o.v. 

  (voor verdeling) (voor verdeling) 2019

Hoofdkantoor -176.000 -127.894 - 98.957 -28.937

Urk 80.000 58.089 258.079 -199.990

Wieringen 18.000 39.658 25.883 13.775

Texel 15.000 -100.263 3.230 -103.493

Totaal -58.000 -130.410 188.233 -318.645

Na enkele jaren (vanaf 2015) van een hoger ledenaantal daalde in 2020 het totale 

ledenaantal van 1.196 in 2019 naar 1.113 in 2019. Deze daling lag in de lijn van 

verwachting. Het aantal bij het SFM aangemelde schepen was 287.

Onderstaand het overzicht schepen en gemiddeld aantal verzekerden per afdeling 

en totaal SFM

Afdeling Verzekerden 2020 Verzekerden 2019 Schepen 2020 Schepen 2019

Hoofdkantoor 522 559 134 141

Urk 405 438 92 89

Wieringen 114 119 46 46

Texel 72 80 15 15

Totaal 1.113 1.196 287 291

FINANCIËN

BR 29
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LO 6

Het aantal ziekte- en uitkeringsdagen over 2020 vertoonde ten opzichte van 2019 

een stijging. De ziektedagen gingen van 17.506 over 2019 naar 18.963 over 2020. 

Het aantal uitkeringsdagen steeg van 15.898 over 2019 naar 17.215 over 2020. 

Zorgwekkend blijft de duur van de ziektegevallen. Gedurende 2020 is deze vrij-

wel gelijkgebleven; gemiddeld 63 dagen per individueel geval (2019 = 64 dagen).

HOOFDKANTOOR

Het Hoofdkantoor sluit 2020 af met een negatief resultaat van € 127.894,--. Ten 

opzichte van het jaar 2019 een toename van het tekort met € 28.937,--. 

Het aantal uitkeringsdagen bleef met 9.002 nagenoeg gelijk ten opzichte van 

2019.

De personeelskosten stegen, terwijl de algemene kosten licht daalden. De stij-

ging ligt in lijn met de begroting. Een gedeelte van deze kosten, zoals de speci-

fieke salariskosten in verband met de opvolging van de directeur SFM, uitgaven 

op ICT-gebied en een nadelig resultaat op re-integratie activiteiten, komt voor 

een groot deel terug middels de besteding vanuit de overreserve ten gunste van 

het resultaat van het Hoofdkantoor. 

URK

De afdeling Urk heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van ruim 

€ 58.000,--. Ten opzichte van 2019 betekent dit wel een vermindering van bijna 

€ 200.000,--. Bij de afdeling is er sprake van een daling van het aantal leden, 

namelijk van 438 in 2019 naar 405 in 2020. De opbrengst premie 1e-jaarsrisico 

daalde van € 725.000,-- in 2019 naar € 682.000,-- in 2020. Het aantal uitkerings-

dagen steeg van 4.030 in 2019 naar 5.712 in 2020. De schadelast eigen risico 

steeg hierdoor van bijna € 300.000,-- in 2019 naar bijna € 444.000,-- in 2020.

WIERINGEN

De afdeling Wieringen sluit 2020 af met een positief resultaat van bijna 

€ 40.000,--. Over het jaar 2019 bedroeg het positief resultaat bijna € 26.000,--. 

Het aantal leden daalde van 119 in 2019 naar 113 in 2020. Het aantal uitke-

ringsdagen daalde van 1.605 in 2019 naar 1.395 in 2020. De totale lasten scha-

de eigen rekening is hierdoor gedaald van € 141.000 in 2019 naar bijna 

€ 129.000,-- in 2020.

TEXEL

Door de afdeling werd 2020 afgesloten met een negatief resultaat van iets meer 

dan € 100.000,--. In 2019 was dat nog iets meer dan € 3.000,-- positief. Het 

aantal leden bij de afdeling daalde van 80 in 2019 naar 72 in 2020. Het aantal 

uitkeringsdagen is gestegen van 1.259 in 2019 naar 1.740 in 2020. Door de stij-

ging van deze uitkeringsdagen is de uitkeringslast gestegen met ruim € 50.000.
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De premies en verzekerde bedragen voor het jaar 2020 werden, na consultatie van 

de Raad van Commissarissen en de Raad van Advies, op 27 november 2019 te Lei-

den formeel door de directie SFM vastgesteld. Basis voor de berekeningen vormde 

het 9-maandscijfer over 2019 en de verwachte uitkomst over geheel 2019. De 

premie stijgt ten opzichte van 2019 met gemiddeld ongeveer 0,5%. De uitkeringen 

per dag voor het 1e-jaarrisico konden weer beperkt verhoogd worden. Het toepas-

sen van zes wachtdagen bij het 1e-jaarsrisico bleef ook in 2020 gehandhaafd. De 

premie voor het meerjarig risico bleef in 2019 ten opzichte van 2019 onveranderd 

en bedroeg 17,36% van het verzekerd bedrag ad € 15.000,--. Het verzekerd bedrag 

is ten opzichte van 2019 eveneens niet gewijzigd.

Onderstaand het overzicht met premies, uitkeringen en verzekerde bedragen zoals 

van toepassing voor het jaar 2020:

Uitkeringen 1e jaar van arbeidsongeschiktheid met een wachtweek van 6 dagen

De dekking in 2020 was als volgt:

 Uitkering per dag/per week Totale uitkering 1e jaar

Lage dekking € 83,--/€ 498,-- € 25.564,--

Hoge dekking € 93,--/€ 558,-- € 28.644,--

Extra hoge dekking € 93,--/€ 558,-- (week 2 t/m 4)

 € 134,--/€ 804,-- (week 5 t/m 52) € 40.534,--

Uitkering meerjarig risico

Na afloop van het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid, bedraagt de uitkering voor het 

meerjarig risico maximaal € 15.000,-- per jaar bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Eindleeftijd 1e jaarsrisico

68 jaar of zoveel eerder als er recht op een AOW-uitkering ontstaat.

Eindleeftijd meerjarig risico

Arbeidsongeschikt voor 1-1-2013 = 65 jaar.

Arbeidsongeschikt tussen 1-1-2013 en 1-1-2018 = 67 jaar of zoveel eerder als er 

recht op een AOW-uitkering ontstaat.

Arbeidsongeschikt na 1-1-2018 = 68 jaar of zoveel eerder als er recht op een 

AOW-uitkering ontstaat.

Premiebedragen

De in 2020 in totaal verschuldigde premie (reguliere en bijzondere uitkeringen 

tezamen):

Lage dekking € 4.488,-- (2019 = € 4.463,--)

Hoge dekking € 4.808,-- (2019 = € 4.780,--)

Extra hoge dekking € 5.851,-- (2019 = € 5.817,--)

Opstapperspremie 2020

Lage dekking € 111,-- per week

Hoge dekking € 119,-- per week

Extra hoge dekking € 144,-- per week

Deze verzekering is ondergebracht bij AEGON. Voor het jaar 2020 gold een verze-

kerd bedrag van € 13.000,-- tegen een premie van € 2.307. Van deze mogelijkheid 

werd in 2020 door ongeveer 100 leden gebruik gemaakt.

VRIJWILLIGE 
AANVULLENDE 
ARBEIDSONGESCHIKT-
HEIDSVERZEKERING

PREMIES EN 
VERZEKERDE BEDRAGEN

GO 22
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Nettenboetsters
Carel Nicolaas Storm van ‘s-Gravesande

1887 - 1889

De extra verzekering die het SFM biedt aan leerlingen van de visserijscholen die 

stage lopen aan boord van vissersschepen, werd ook in 2020 voortgezet. De verze-

kering omvat:

• Een uitkering bij overlijden van € 4.538,--;

• Een uitkering tot maximaal € 907,-- per element indien er sprake is van bijzon-

dere tandheelkundige zorg tijdens de stage;

• Een uitkering bij blijvende invaliditeit tot maximaal € 22.689,--.

Uit reacties merken we dat deze service nog steeds op prijs gesteld wordt. De 

premie bedroeg in 2020 ongeveer € 45,-- per persoon en wordt betaald door het 

SFM. Voor het schooljaar 2020/2021 staan ongeveer 70 scholieren ingeschreven als 

stagiair visserijonderwijs. 

In de vergaderingen met de Raad van Advies, de Algemene Vergadering en de 

Raad van Commissarissen vindt overleg plaats over allerlei (beleids-) aangelegen-

heden. Onder ALGEMEEN is al aangegeven welke veelheid aan onderwerpen 

gedurende 2020 de vergadertafel is gepasseerd. Alle vergaderingen zijn in goede 

harmonie verlopen. 

In 2020 hebben de navolgende vergaderingen plaatsgevonden:

Algemene Vergadering 

• juni 2020 schriftelijk i.v.m. corona

Raad van Advies/Raad van Commissarissen/directie SFM

• mei 2020 schriftelijk i.v.m. corona

• 24 november 2020 Holiday Inn Leiden

Raad van Commissarissen/voorzitter Raad van Advies/directie SFM

• voorjaar 2020 online

• 28 mei 2020 (accountantsoverleg) online

• 21 juli 2019 Hoofdkantoor SFM Zoetermeer en online

• 28 september 2020 (DNB-overleg) Hoofdkantoor SFM Zoetermeer en online

• 1 en 9 oktober (AEGON-overleg) Hoofdkantoor SFM Zoetermeer en online

• 17 november 2020 Hoofdkantoor SFM Zoetermeer en online

In verband met corona is het aantal overleggen beperkt en zijn sommige agenda’s 

ingekort.

STAGIAIRS

BELEID EN UITVOERING
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Directie

• Iedere 1e dinsdag van de maand Hoofdkantoor SFM Zoetermeer/online

ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering beslist over zaken als de vaststelling van de jaarreke-

ning, het kapitaalbeleid, de aanpassing van statuten en reglementen en de (her)

benoeming van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Advies.

De Algemene Vergadering wordt gevormd door de afgevaardigden van de afdeling. 

Vanuit iedere afdeling is er recht op één afgevaardigde per 85 leden of een deel 

daarvan (artikel 9, lid 1 Statuten). In 2020 is geen wijziging in de positie en de rol 

van de Algemene Vergadering gekomen.

Er werd zoals gebruikelijk éénmaal vergaderd in 2020. Ongebruikelijk was dat 

dit schriftelijk moest gebeuren in verband met corona. Begin juni 2020 ging de 

Vergadering schriftelijk akkoord met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 

2019. Décharge werd verleend aan de leden van de directie en aan de Raad van 

Commissarissen. Het Kapitaalbeleid 2018 werd bekrachtigd voor een nieuw jaar en 

Bernard Drabbe werd benoemd tot directeur vanaf 1 juli 2020.

RAAD VAN ADVIES

Zoals vermeldt bij ALGEMEEN zijn in 2020 weer veel onderwerpen besproken 

met de Raad van Advies. Het waren niet altijd voor eenieder de meest herkenbare 

onderwerpen of de makkelijkste, maar de wijze waarop de Raad van Advies met 

zaken omgaat laat duidelijk de betrokkenheid van de Raad zien bij het SFM. Met 

gevoel voor realisme en met de nodige voortvarendheid werden de agendapunten 

besproken. De waarde van de Raad voor het SFM is in 2020 wederom bewezen.

Tijdens de schriftelijk gehouden vergadering in mei is een beperkt aantal zaken 

aan de orde gekomen. De belangrijkste zaken waren de adviezen voor de Alge-

mene Vergadering ten aanzien van de Bedrijfseconomische Analyse 2019, het 

voorstel resultaatsbestemming, de tekst van het jaarverslag en de benoeming van 

de nieuwe directeur.

Op 24 november kon de Raad van Advies wel ‘normaal’ bijeen komen. In het Ho-

liday Inn hotel in Leiden sprak men onder andere over de toekomst van het SFM, 

de raming van het financieel resultaat 2020 en adviseerde men over de premies en 

verzekerde bedragen 2021.

De samenwerking tussen het SFM en AEGON verloopt prettig, in alle openheid en 

via korte lijnen. Naast de nodige contacten per telefoon en e-mail, is twee keer for-

meel met AEGON overleg gevoerd. Vanuit het SFM nemen aan dit overleg deel de 

leden van de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Raad van Advies en 

de directie SFM. In 2020 zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

• premie en verzekerd bedrag meerjarig risico;

• instroom langdurig arbeidsongeschikten;

• het ledenbestand van het SFM;

• het re-integratiebeleid;

• inkomsten tijdens arbeidsongeschiktheid;

• herbeoordelingen;

• schade ontwikkeling oudere jaren;

• toekomstverwachtingen;

• het uitbetalen van de uitkeringen.

SAMENWERKING SFM 
MET AEGON

ZK 92
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AEGON is sinds 2003 voor het SFM een zeer solide partner. Er is alle vertrouwen 

in de verdere samenwerking voor de toekomst. Er is aandacht voor het optimalise-

ren van de verschillende processen tussen beide partijen. 

De goede samenwerking met AEGON draagt er aan bij dat het traject van begelei-

ding bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook in 2020 weer aandacht kreeg. Coro-

na maakte re-integratie qua contact ingewikkelder. Samen met de arbeidsdeskun-

dige van Leerwerk Arbeidsadviezen te Rotterdam en Dinatos OTC te Zoetermeer 

(verandermanagement) werd tijd en energie gestopt in het begeleiden van onze 

leden bij (dreigende) langdurige arbeidsongeschiktheid. Doelstelling blijft voor 

verzekeraars als SFM en AEGON vanzelfsprekend om de schadelast te beperken, 

maar de belangen van de langdurig arbeidsongeschikte leden bij het begeleiden 

naar werk, binnen of buiten de visserij, staan op de eerste plaats. 

Onze gezamenlijke inspanningen richten zich niet alleen op de begeleiding na de 

eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid. Ook zo vroeg mogelijk in het 1e jaar 

van arbeidsongeschiktheid wordt de begeleiding in nauwe samenspraak met de 

betrokken visserman opgestart.

De begeleiding naar mogelijk ander werk kost veel tijd. De resultaten van de 

inspanningen die worden gepleegd zijn veelal pas op de langere termijn zichtbaar. 

Re-integratie staat ook voor de S van Sociaal uit de naam van ons Fonds.

Op 1 januari 2020 is het SFM overgestapt naar een nieuw ICT landschap. Elk 

begin is wennen. Natuurlijk kosten de handelingen die voorheen vanzelfsprekend 

waren nu meer tijd. Ook aan de rapportage kant is een en ander wennen geweest. 

De voordelen van de programma’s zijn niet direct allemaal duidelijk. De oplossing 

die uiteindelijk gekozen is, is het resultaat van een lang en ingewikkeld proces ge-

weest. De uiteindelijke waarde moet zich nog bewijzen. Vanwege keuzes gemaakt 

bij de inrichting wringt de schoen af en toe. Voordeel is wel dat heel het SFM nu 

werkt met hetzelfde, stabiele systeem.

RE-INTEGRATIEBELEID

AUTOMATISERING

Haring, tong en zeenaald

Nicolaes de Bruyn

1581 - 1656
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Het Hoofdkantoor van het SFM is sinds november 2014 gehuisvest aan de Ierland-

laan 4 te Zoetermeer. Dit bevalt dusdanig goed dat besloten is om de huurovereen-

komst te verlengen tot november 2024. Het pand is inmiddels van eigenaar gewis-

seld. De nieuwe eigenaar heeft in oktober 2019 aangegeven andere plannen met 

het pand te hebben dan een kantoorlocatie. Inmiddels is bekend geworden dat het 

SFM de Ierlandlaan 1 april 2022 op z’n laatst zal moeten verlaten. Er zal op zoek 

gegaan worden naar een locatie die past bij het thuiswerken en bij de afnemende 

behoefte aan de opslag van papieren dossiers.

In 2020 hebben er zich geen wijzigingen in de structuur van het SFM voorgedaan. 

Per eind 2020 was het organogram als onderstaand:

HUISVESTING 
HOOFDKANTOOR

ORGANISATIE

Regionale

Afdelingen

Raad van

Commissarissen
Raad van

Advies

Algemene

Vergadering

Directie SFM

De samenstelling van de diverse organen binnen het SFM was per eind 2020 als 

volgt:

Raad van Commissarissen

C. Bremer lid/voorzitter Oosterend

A.A. de Groote jr. lid Hippolytushoef

J.J. Juch lid Papendrecht

Er zijn in 2020 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad van 

Commissarissen.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestond per ultimo 2020 uit de navolgende personen:

Leden  Plaatsvervangende leden

F. van der Meulen (voorzitter) Urk P. Romkes Urk

L. Romkes Urk R.K.H. Post Urk

F. Buter Urk S.I. Schaak Urk

I.G. Bakker Urk C. Pasterkamp Urk

A. Siereveld Den Helder J.M. Bais Den Helder
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C. de Visser Den Oever A.P. Hermans Den Oever

B. Daalder Den Burg P. Zandee Oudeschild

Mw. A. van Seters-Padmos Ouddorp N. van der Plas Enschede

J. Baaij Tholen C. Ansink Voorschoten

D. Pijl Goedereede J. Bout Tholen

A. Koornstra Harlingen D.J.T. Berends ’t Harde

Er zijn in 2020 geen veranderingen geweest in de samenstelling van de Raad van 

Advies. Vanwege het opgaan van de afdeling Texel in de afdeling Hoofdkantoor 

per 1 januari 2021 zal wel een wijziging in de samenstelling van de Raad volgen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de zittingstermijn voor de leden en plaats-

vervangende leden nu is bepaald op drie keer vijf jaar.

Directie

John Mooijman directeur tot 1 juli Zoetermeer

Bernard Drabbe directeur vanaf 1 juli Voorschoten

Carla de Pauw-Schutte plaatsvervangend directeur Zoetermeer

Personele bezetting Hoofdkantoor

Het personeel van het Hoofdkantoor bestond eind 2020 uit:

Bernard Drabbe directeur

Carla de Pauw-Schutte plaatsvervangend directeur

Jerney de Pauw 1e Medewerker Administratie

Roshni Ramdjielal Medewerker Administratieve Ondersteuning

Coby Pronk Medewerker Financiële Ondersteuning (t/m 31-12-’20)

P.P.M. Wijffels Medisch Adviseur 

Opvolging directeur

Op 1 juli 2020 is John Mooijman met pensioen gegaan. Helaas hebben we niet op 

een feestelijke manier afscheid van hem kunnen nemen. Corona gooide roet in het 

eten en ook werd John ziek.

Omdat De Nederlandsche Bank had aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 

de benoeming van Bernard Drabbe als directeur van het SFM kon de Algemene 

Vergadering (schriftelijk) instemmen met de voordracht van de Raad van Commis-

sarissen om Bernard te benoemen. Dat gebeurde begin juni. Op 1 juli nam Bernard 

het stokje van John over. Alles gebeurde in goede harmonie wat wel bewezen 

wordt doordat John en Bernard elkaar nog bijna wekelijks spreken.

Ook na 1 januari 2021 zijn de uiteindelijke gevolgen van de Brexit voor onze sector 

nog niet helemaal duidelijk. Andere bedreigingen blijven. Verwacht wordt dat het 

ledenaantal van het SFM zal afnemen. Maar hoeveel? En in welk tempo? Minder 

leden betekent meer druk op de kosten. In de tweede helft van 2020 is het SFM 

begonnen met een stevige kostenreductie. In 2021 zal die moeten worden voortge-

zet. De begroting is mooi in evenwicht, maar als het ledenaantal gedurende dit jaar 

harder daalt dan voorzien zijn andere maatregelen noodzakelijk om een positieve 

financiële ontwikkeling te kunnen garanderen. In overleg met De Nederlandsche 

Bank is een plan van aanpak ontwikkeld met scenario’s voor de toekomst. Het 

SFM moet blijven bestaan!

HD 29

VOORUITBLIK 2021
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De gevolgen van het Coronavirus hebben in 2021 nog nauwelijks een merkbaar 

nadelig effect op de baten, het resultaat en de kasstromen. Hoewel wij dergelijke 

effecten op korte termijn niet verwachten, kunnen wij door de onzekerheid over 

hoe lang de gevolgen van het Coronavirus aanhouden, niet uitsluiten dat wij op 

termijn mogelijk toch met nadelige effecten van de gevolgen van het Coronavirus 

zullen worden geconfronteerd.

Als directie van het SFM willen wij graag langs deze weg onze dank uitspreken 

aan de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering, de Raad van Advies en de 

Raad van Commissarissen. Talloze onderwerpen hebben wij met u mogen bespre-

ken. Respect voor elkaar en elkaars meningen, en een realistische sfeer kenmerk-

ten de vergaderingen – in welke vorm dan ook. Met vertrouwen kijken wij naar de 

toekomst.

Binnen de mogelijkheden die het SFM heeft, zijn wij er in geslaagd om de belan-

gen van onze leden bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid weer te behartigen. Wij 

willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen danken voor de steun en hulp.

Zoetermeer, 13 mei 2021

Bernard Drabbe Carla de Pauw-Schutte

directeur plaatsvervangend directeur

 

TOT SLOT

Het anker
Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 

naar Jozef Israëls

1861 - 1872
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Het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij verzekert tegen de geldelijke 

gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor vissers die in maatschapsverband hun 

onderneming uitoefenen. Het 1e jaars risico wordt in eigen beheer uitgevoerd. 

Het meerjarig risico is volledig bij andere verzekeraars verzekerd. Het SFM is een 

onderlinge verzekeringsmaatschappij van beperkte omvang en biedt een aantal 

relatief eenvoudige verzekeringsproducten aan. Toch is er binnen het SFM ruim 

aandacht voor de beheersing van de risico’s. Voor een deel vloeit de risicobeheer-

sing voort uit de organisatiestructuur waarbij de directie het, door de Raad van 

Commissarissen, Raad van Advies en de ledenvergadering vastgestelde, beleid 

uitvoert. 

Mede onder invloed van een mogelijke crisis op de financiële markten is het 

beheersen van het ondernemingsrisico een steeds belangrijker aandachtspunt 

geworden. Geleid door het kader van Solvency II Basic is er aandacht voor diverse 

risico’s zoals, kredietrisico’s, marktrisico’s en operationele risico’s. De vereisten 

voor de risicobeheersing zijn beschreven in de drie pijlers die deel uitmaken van 

het Solvency II Basic raamwerk.

Pijler 1 kwantitatieve vereisten

Pijler 2 kwalitatieve eisen en toezichtactiviteiten

Pijler 3 marktdiscipline en toezichtrapportages

Op basis van eisen en programma’s van De Nederlandsche Bank heeft de directie, 

in nauwe samenspraak met de Raad van Commissarissen en de Raad van Advies, 

een analyse van de risico’s gemaakt en zijn er vervolgens interne beheersmaatrege-

len genomen om deze risico’s te mitigeren.

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat de schade-uitkeringen aan de 

verzekerden niet gefinancierd kunnen worden uit de premie- en of beleggings-

opbrengsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en 

grondslagen bij de ontwikkeling en premiestelling van het product. Kenmerk van 

schadeverzekeringen is de volatiliteit in de schadelast als gevolg van niet te beïn-

vloeden factoren. Een betrouwbare indicatie betreffende de winstgevendheid van 

schadeproducten kan daardoor alleen worden verkregen op basis van een lange(re) 

termijnwaarneming. Het beeld van de winstgevendheid van de huidige producten 

van het SFM laat al gedurende een reeks van jaren een stabiel beeld zien. Ieder jaar 

wordt op basis van de 9 maandscijfers een (her)beoordeling gedaan van de pre-

miestelling over het lopende jaar en wordt de voorschotpremie voor het komende 

jaar vastgesteld. Indien nodig wordt de premie tussentijds aangepast.

Het verzekeringstechnisch risico wordt verder beperkt middels:

• het geldende acceptatiebeleid

• het geldende schaderegelingsbeleid

• adequaat meerjarig risico volgens traditioneel model 

ACCEPTATIEBELEID

Het SFM voert een prudent acceptatiebeleid. Gezien het specifieke karakter van de 

verzekeraar worden alleen actieve vissers, die op basis van een maatschapsover-

eenkomst hun onderneming uitoefenen, geaccepteerd. De actieve vissers dienen 

de beschikking te hebben over een geldige geneeskundige verklaring van geschikt-

heid voor de zeevaart alsmede een door het SFM bij aanmelding tot de verzekering 

verplicht gestelde anamneselijst. De maatschappij staat op deze wijze heel dicht bij 

de risico’s en de doelgroep.

VERSLAG RISICO-
BEHEERSING

VERZEKERINGS-
TECHNISCH RISICO
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SCHADEREGELING BELEID

Een belangrijke factor voor het resultaat is een goede beheersing van de schade-

last. Er is een actieve vorm van schadebewaking. Gemelde gevallen van arbeidson-

geschiktheid worden ter beoordeling direct doorverwezen naar een controlerend 

arts. De controlerend arts meldt zijn bevindingen aan de schadeafdeling SFM. 

Langer lopende gevallen binnen het eerstejaarsrisico worden tevens (her-) beoor-

deeld door een aan het Hoofdkantoor verbonden arts. De schadegevallen worden 

individueel beoordeeld en geregistreerd. Het Sociaal Fonds voor de Maatschaps-

visserij voert een actief re-integratiebeleid in overleg en samenwerking met de 

verzekeraar voor het meerjarig risico.

MEERJARIG RISICO

Onderdeel van het verzekeringstechnisch risico is het meerjarig risico. Het meer-

jarig risico is volledig extern verzekerd. Hierbij is statutair vastgelegd dat, als de 

betreffende verzekeraar omvalt, het SFM is gevrijwaard van financiële verplichtin-

gen betreffende het meerjarig risico.

VALUTA EN RENTE RISICO

Het valutarisico wordt gelopen als beleggingen die gedaan zijn in vreemde valuta, 

minder waard worden door schommelingen in de wisselkoers ten opzichte van de 

euro. Het SFM heeft ultimo 2020 geen beleggingsproducten in zijn portefeuille die 

onderhevig zijn aan valutarisico. Het valutarisico is daarom nihil.

Met renterisico wordt bedoeld dat rentefluctuaties ongewenste effecten teweeg 

brengen op de balans of in het resultaat. De beschikbare financiële middelen zijn 

voor kortere of langere termijn vastgelegd op spaarrekeningen bij gerenommeerde 

Nederlandse banken. Daarom is er sprake van een laag renterisico. 

PRIJSRISICO

Dit is het risico van veranderingen in de waarde van de portefeuille als gevolg van 

wijzigingen in marktprijzen. Gezien het feit dat de beschikbare financiële middelen 

zijn vastgelegd op spaarrekeningen bij gerenommeerde Nederlandse banken is het 

prijsrisico zeer gering. 

KREDIETRISICO

Het SFM heeft vorderingen op verzekerden en op de verzekeraar(s) meerjarig 

risico. In de vorderingen op de verzekerden is geen significante concentratie van 

kredietrisico vastgesteld. Er is een periodieke controle op alle vorderingen, waarbij 

in geval van achterstand in betaling tot actie wordt overgegaan. Het secretariaat 

hanteert daartoe een periodieke procedure. In het algemeen heeft de doelgroep een 

hoge betalingsmoraliteit en het aantal definitief oninbare vorderingen is laag. De li-

quide middelen staan bij banken met een hoge rating. Het risico dat een financiële 

instelling niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hiermee beperkt. Het risico 

met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen door de verzekeraar(s) 

meerjarig risico wordt gemitigeerd door alleen zaken te doen met een voldoende 

kredietwaardige verzekeraar. 

BELEGGINGSRISICO

GO 29
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LIQUIDITEITENRISICO

Het SFM maakt gebruik van meerdere financiële instellingen. Het beleid is er op 

gericht de liquide middelen te spreiden over deze instellingen. De liquide middelen 

zijn afgescheiden van de te beleggen middelen.

KASSTROOM RISICO

Het kasstroomrisico is gedefinieerd als het risico dat toekomstige kasstromen, 

verbonden aan een monetair financieel instrument, zullen fluctueren in omvang. 

Dit risico heeft voor het SFM betrekking op de inkomsten uit de spaarrekeningen. 

De rente-inkomsten zijn negatief en van beperkte omvang. Bij de premiestelling 

wordt geen rente-opbrengsten toegerekend aan de technische rekeningen.

Met operationeel risico wordt bedoeld het risico dat de operationele processen 

stagneren als gevolg van het uitvallen van de administratieve systemen, het falen 

van interne controle- en beheersingsmaatregelen en menselijk gedrag. Voor de me-

dewerkers in dienst van of werkend voor het Sociaal Fonds voor de Maatschaps-

visserij is een gedragscode van toepassing.

 

ICT

ICT-risico’s hebben te maken met de gevoeligheid van een ontoereikende ICT-in-

frastructuur waardoor bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende 

worden ondersteund. De gegevens van de leden/verzekerden van het SFM worden 

door vaste medewerkers ingevoerd en beheerd. De in gebruik zijnde soft- en hard-

ware betreft vrij in de markt beschikbare standaard-kantoorsoft- en hardware. 

Vanaf 22 september 2012 opereert het SFM zelfstandig te Zoetermeer. Voor de 

ICT-infrastructuur  wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door een ICT-be-

drijf, waarmee het SFM een overeenkomst heeft afgesloten. De toegang tot het 

netwerk is beveiligd met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Autorisaties 

zijn functioneel gekoppeld. Uitsluitend de systeembeheerder kent autorisaties toe. 

Het is voor medewerkers niet mogelijk om zelfstandig downloads in het systeem 

door te voeren. Aanpassingen aan het softwareplatform kunnen uitsluitend door 

de systeembeheerder worden doorgevoerd na accordering door de directie SFM.

ADMINISTRATIE

De operationele processen binnen de organisatie SFM zijn eenvoudig. Er is sprake 

van uniforme risico’s; er worden uitsluitend maatschapsvissers verzekerd. Door-

dat er uitsluitend maatschapsvissers worden verzekerd zijn de processen rond 

acceptatie en schaderegeling eenduidig. De gegevens van de leden/verzekerden 

worden door eigen medewerkers ingevoerd. Door de omvang van de maatschappij 

is er sprake van een eenvoudige organisatiestructuur en een beperkte personele 

bezetting. Binnen het SFM is er voldoende aandacht voor o.a. functiescheiding 

en worden de operationele risico’s afgedekt door elkaar aanvullende maatregelen, 

zoals procedures voor procuraties, procesbeschrijvingen, risico-inventarisaties en 

daarop geënte controlemaatregelen. De organisatie kan qua administratieve dienst-

verlening indien noodzakelijk terugvallen op een externe partij. 

OPERATIONEEL RISICO

YE 138



Navigatie

Anoniem

ca. 1590 - ca. 1596

Om de juiste positie en koers te bepalen 

beschikte de schipper over een heel arsenaal 

aan instrumenten. Op Nova Zembla werden 

onder meer gevonden: een astrolabium 

catholicum, een fragment van een koperen 

lengtewijzer, een graadstok, een hoekmeet-

instrument en een kaartpasser.
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A. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 2020  2019

     

Beleggingen

Overige financiële beleggingen

1. Deposito’s bij kredietinstellingen  2.032.541   2.318.131

Vorderingen

2. Vorderingen uit directe verzekering  419.305   244.461

3. Vorderingen uit verzekering meerjarig risico  29.225   26.889

4.  Overige vorderingen en overlopende activa  73.085   72.435

  521.615   343.785

Overige activa

5.  Materiële vaste activa   8.736   17.398

6.  Liquide middelen   1.081.642   1.298.066

  3.644.535   3.977.380

B. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

BATEN 2020  2019

     

Verdiende premies eigen rekening

Premies: eigen risico   2.193.459   1.931.524

 aanvullende premie eigen risico   0   32.403

 uitvoering verzekering meerjarig risico   150.278   150.669

 re-integratie   53.696   50.000

  2.397.433   2.164.596

LASTEN

Schaden eigen rekening

Totaal uitkeringen  1.551.436   1.456.895

Mutatie technische voorziening  -4.157   -102.084

  1.547.279   1.354.811

Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten

15.  Personeelskosten  488.877   423.178

 Geneeskundige controle  16.492   22.660

16. Algemene kosten  289.493   303.849

 Kosten uitvoering meerjarig risico  184.567   178.451

17. Re-integratielasten  56.185   102.055

  1.035.615   1.030.193

18. Doorberekende personeelskosten  -24.800   -26.365

  1.010.816   1.003.828

Resultaat technische rekeningen   -160.662   -194.043

Opbrengsten uit beleggingen

19. Opbrengsten beleggingen   -5.605   -3.261

20.  Andere baten en lasten   52.101   6.318

Resultaat   -114.166   -190.986
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C. KASSTROOMOVERZICHT

 2020  2019

      

Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten

Resultaat   -114.166   -190.986

Afschrijvingen   9.349   9.446

Mutatie in voorziening te betalen uitkeringen   -4.157   -102.083

Cash-flow   -108.974   -283.623

Mutaties in werkkapitaal

Vordering uit directe verzekering  -174.842   28.575

Vordering uit verzekering meerjarig risico  -2.336   51.577

Overige vorderingen en overige activa  -650   -24.757

Schulden uit directe verzekering  -242.650   211.743

Schulden uit verzekering meerjarig risico  -16.937   -65.120

Overige schulden en overlopende passiva  51.414   -28.911

   -386.001   173.107

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen in materiële  -687   -9.683

vaste activa

Deposito  285.590   299.697

   284.903   290.014

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie in waarborgkapitaal   -6.352   0

Mutatie liquide middelen   -216.424   179.498

Beschikbare middelen per 1 januari   1.298.066   1.118.568

Beschikbare middelen per 31 december   1.081.642   1.298.066

PASSIVA 2020  2019

    

Eigen Vermogen

7.  Gestort waarborgkapitaal   455.756   462.108

8.  Reservefonds   1.735.695   1.849.861

9.  Reservering verzekering meerjarig risico   32.475   32.475

10.  Reservering verzekering re-integratieproject   34.873   34.873

  2.258.799   2.379.317

Technische voorzieningen

11.  Voorziening te betalen uitkering   544.345   548.502

Schulden

12.  Schulden uit directe verzekering  359.855   602.505

13.  Schulden uit verzekering meerjarig risico  181.394   198.331

14.  Overige schulden en overlopende passiva  300.142   248.728

  841.391   1.049.564

  3.644.535   3.977.380
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D. TOELICHTING ALGEMEEN

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van BW 2 titel 9 en de Wet Toe-

zicht Verzekeringsbedrijf. Activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders 

wordt aangegeven. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden genomen indien en voorzover zij zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s worden in 

acht genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Bij de opzet van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de modellen behorende bij het

Besluit modellen jaarrekening (Model N en P).

Overige activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,

verminderd met de afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische

levensduur van de activa. Er wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Technische voorziening

De technische voorziening is gevormd voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schaden van 

het boekjaar. De voorziening wordt op individuele basis voor het maximale schadebedrag gevormd. 

De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Verdiende premies eigen rekening, betreft de aan het boekjaar toe te rekenen verzekeringspremie.

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Juridische en organisatorische structuur

Het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij UA is organisatorisch opgebouwd uit het hoofdkan-

toor te Zoetermeer en afdelingen te Urk, Wieringen en Texel. Wat betreft de juridische structuur

is er sprake van een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid. Binnen 

het Fonds fungeren de afdelingen als zelfstandige administratieve eenheden.

Op het hoofdkantoor te Zoetermeer worden de gemeenschappelijke belangen van het Fonds behar-

tigd. Verder wordt op het hoofdkantoor de administratie gevoerd inzake het langlopend arbeidson-

geschiktheidsrisico (ziektegevallen met looptijd langer dan een jaar).

Naast het uitvoeren van gemeenschappelijke taken voert het hoofdkantoor ook de administratie

van het eerstejaarsrisico arbeidsongeschiktheid van de verzekerden die niet behoren tot de afdelin-

gen Urk, Texel en Wieringen. Het hoofdkantoor vangt hiermee de verzekerden op die om geografi-

sche redenen niet behoren tot één van de andere afdelingen
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E. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 

Beleggingen  31-12-2020   31-12-2019

Overige financiële beleggingen

1.  Deposito’s bij kredietinstellingen

Hoofdkantoor (ING Bank) 0,00%, vanaf € 250.000 -0,50%   1.012.339   1.013.007

Hoofdkantoor (RABO Bank) 0,00%, vanaf € 250.000 -0,50%   437.538   502.508

Urk (ABN AMRO Bank N.V.) 0,00%, vanaf € 500.000 -0,50%   582.664   802.616

   2.032.541   2.318.131

2.  Vorderingen uit directe verzekeringen

Uitkeringen

Hoofdkantoor   830   1.476

Urk    3.088   -

Premies

Hoofdkantoor   100.154   54.880

Urk    64.341   74.877

Wieringen   114.752   69.077

Texel   136.140   44.151

   419.305   244.461

3.  Vorderingen uit verzekering meerjarig risico

Nog te ontvangen uitkeringen   14.613   9.665

Nog te ontvangen premie   14.612   17.224

   29.225   26.889

4.  Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen interest   3   50

Te vorderen bijdrage renseignering   2.500   2.500

Nog te ontvangen waarborgkapitaal   26.996   23.820

Nog te ontvangen uitkering ziektewet personeel   10.827   6.753

Vooruitbetaalde personeelskosten   -   20.020

Diversen   15.050   -

Te vorderen E.U.O.V.   17.709   19.293

   73.085   72.435

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Overige activa

5.  Materiële vaste activa

Kantoor-inventaris Aanschaf-  Boekwaarde  Aan- en  Afschrijving Boekwaarde

 waarde 1-1-2020  verkopen  31-12-2020

Inrichting secretariaat  3.311  775   20,0  665  110

Vergaderstoelen  1.840  428   20,0  368  60

Gordijnen  3.839  1.216   20,0  768  448

Schilderij  766  344   20,0  155  189

Telefooncentrale  3.319  1.604   20,0  664  940

Computers/printers  6.177  1.257   33,3  1.257  -

Computers 2x secretariaat  1.621  878   33,3  540  338

Monitor en wagen  1.824  1 090   33,3  608  482

Software  2.349  1 532   33,3  783  749

Software  847  553   33,3  282  271

Labelprinter  1.254  892   33,3  420  472

Hardware fortigate  3.739  2 803   33,3  1.246  1.557

Computer 2x  4.066  3 410   33,3  1.355  2.055

HP Chromebook  624  616   33,3  208  408

Laptop    687  33,3  30  657

Totaal Materiele vaste activa  35.576  17.398   687  9.349  8.736
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PASSIVA

Eigen vermogen

7.  Gestort waarborgkapitaal

Het waarborgkapitaal bedraagt per schip € 1.588.

Het gestorte waarborgkapitaal wordt geadministreerd bij het hoofdkantoor te Zoetermeer.

De specificatie luidt als volgt:

 Aantal schepen  Saldo Stortingen Terugbetalingen Saldo

 01-01-2020 31-12-2020  01-01-2020  2020 2020  31-12-2020

Hoofdkantoor  141  134  223.908  7.940  19.056  212.792

Urk  89  92  141.332  11.116  6.352  146.096

Wieringen  46  46  73.048  1.588  1.588  73.048

Texel  15  15  23.820  -  -  23.820

 291  287  462.108  20.644  26.996  455.756

8. Reservefonds  Saldo Uit resultaat- Ontrekking Saldo

  01-01-2020  bestemming  2020  31-12-2020

Hoofdkantoor   936.947  - 53.533  883.414

Urk   557.572  - 41.578  515.994

Wieringen   194.044  - 11.677  182.367

Texel   161.298  - 7.378  153.920

  1.849.861  0  114.166  1.735.695

9.  Reserve verzekering meerjarig risico

Betreft een reserve ter dekking van risico’s in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het verloop is als volgt:

     

    Saldo  Uit resultaat-  Saldo

    01-01-2020  bestemming  31-12-2020

Hoofdkantoor     32.475  0  32.475

10.  Reserve Re-integratie project

Betreft een reserve verband houdend met re-integratie lasten in het volgend boekjaar

    Saldo  Uit resultaat-  Saldo

    01-01-2020  bestemming  31-12-2020

Hoofdkantoor     34.873  0  34.873

Overige activa (vervolg)

6.  Liquide middelen 

 Kas Lopende  Spaar-  Balans per  Balans per

   rekeningen  rekeningen  31-12-2020  31-12-2019

Hoofdkantoor  81  242.887  -  242.967  481.963

Urk  -  225.211  -  225.211  281.645

Wieringen  -  52.658  250.000  302.658  279.141

Texel  -  69.408  241.397  310.804  255.316

 81  590.165  491.397  1.081.642  1.298.066
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Solvabiliteit

Vanaf 1 januari 2016 is Solvency Basic II Basic definitief van kracht geworden. Voor het SFM betekent dit dat

er andere eisen gesteld worden aan het benodigde solvabiliteitskapitaal (SKV). Het SFM wordt ook vanaf

1 januari 2016 beschouwd als een verzekeraar met een beperkte risico omvang. Vanuit de rapportage

Day One van DNB per 31 december 2020 blijkt dat het SFM een benodigd solvabiliteitskapitaal nodig heeft

van € 1.041.254. Vanuit het SFM is door de directie en Raad van Commissarissen besloten om boven de

vereiste SKV van DNB een extra buffer aan te houden van € 450.000, totaal € 1.491.254.

     31-12-2020  31-12-2019

7. Gestort waarborgkapitaal     455.756  462.108

8. Reservefonds     1.735.695  1.849.861

9. Reserve verzekering meerjarig risico     32.475  32.475

10. Reserve Re-integratie project     34.873  34.873

    2.258.799  2.379.317

Daarnaast kent DNB een minimumkapitaalvereiste (MKV). Deze MKV moet o.a. liggen binnen een

bandbreedte van 25% en 45% van het SKV, met een minimum van € 200.000 voor schadeverzekeraars.

Voor het SFM is de MKV per 31 december 2020 bepaald op € 260.313.

Het Sociaal Fonds voldoet aan beide solvency-criteria.

Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat ad € -114.166 als volgt te bestemmen:

Onttrekking van het reservefonds (overreserve)    € 114.166-

    € 114.166-

Dit resultaat is vooruitlopend op het besluit inzake resultaatbestemming al in de jaarrekening

verwerkt. Dit voorstel behoeft nog de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Overzicht totaal resultaat van de onderneming 

    31-12-2020  31-12-2019

Eigen vermogen     2.379.317  2.570.303

Uit resultaat bestemming     -114.166  -190.986

Totaalresultaat van de onderneming     2.265.151  2.379.317

Mutatie waarborgkapitaal     -6.352  0

Eigen vermogen per 31 december     2.258.799  2.379.317
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Technische voorziening

11. Voorziening te betalen uitkeringen

Betreft een raming van de over 2020 nog te betalen uitkeringen in verband met per balansdatum nog

lopende ziektegevallen. De voorziening heeft een kortlopend karakter en wordt individueel bepaald.

  31-12-2020     31-12-2019

Hoofdkantoor

807 dagen á € 83 /729 dagen á € 83  66.981   60.507

989 dagen á € 93 / 2497 dagen á € 93  91.977   232.221

30 dagen á € 93 / 2 dagen á € 93  2.790   186

525 dagen á € 134 / 509 dagen á € 134  70.350   68.206

   232.098   361.120

Urk

1734 dagen á € 83 / 1402 dagen á € 83   143.889   116.366

Wieringen

581 dagen á € 93 / 348 dagen á € 93   54.033   32.364

Texel

65 dagen á € 83,50 / 57 dagen á € 82,17  5.428   4.684

280 dagen á € 93/ 0 dagen á € 92,33  26.040   -

8 dagen á € 93 / 4 dagen á € 92  744   368

609 dagen á € 134,83 / 252 dagen á € 133,33  82.114   33.600

   114.325   38.652

   544.345   548.502

De mutaties in de voorziening te betalen uitkeringen gedurende 2020 kunnen als volgt worden weergegeven:

Balans per 1 januari 2020     548.502

Af: uitgekeerde overlopende schaden

 Hoofdkantoor    310.000

 Urk     86.284

 Wieringen    18.402

 Texel    38.652

     453.338

uitloopresultaat boekjaar     95.164

Bij: toevoeging ten laste van de

 winst- en verliesrekening

 Hoofdkantoor    180.978

 Urk     113.807

 Wieringen    40.071

 Texel    114.325

     449.181

Balans per 31 december 2020     544.345
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Schulden

12. Schulden uit directe verzekering     31-12-2020  31-12-2019

Terug te betalen premies 

Hoofdkantoor  17.888   115.799

Urk   164.342   353.290

Wieringen  71.020   53.971

Texel  49.708   11.244

   302.959   534.305

Te betalen uitkeringen 1e jaars

Hoofdkantoor  32.081   35.006

Urk   -  8.544

Wieringen  7254   4.140

Texel  7.891   800

   47.226   48.490

Te betalen uitkeringen meerjarig risico

Door het hoofdkantoor aan verzekerden nog te betalen uitkeringen   9.671   19.711

   359.855   602.505

13. Schulden uit verzekering meerjarig risico

Terug te betalen uitkeringen meerjarig risico  116.855   119.638

Afrekening premie ongevallen- en overlijdensverzekering  -   17.159

Afrekening verzekering Aegon  64.539   61.534

   181.394   198.331

14. Overige schulden en overlopende passiva   31-12-2020   31-12-2019

Te betalen waarborgkapitaal   82.576   65.108

Sociale lasten en loonheffing   94.333   97.625

Kosten geneeskundige controle   2.023   647

Accountantskosten   36.905   36.905

Reservering vakantietoeslag   20.889   23.118

Diverse kosten   63.416   25.326

   300.142   248.728

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De onderlinge verzekeringsmaatschappij huurt kantoorruimten met een jaarlijkse huurverplichting van circa € 33.000. 

Bij het Hoofdkantoor is hiervoor een bankgarantie afgegeven met een maximum van € 5.175.

Voor de ICT is het SFM een contract aangegaan met Fort Nova (5 jaar) voor de verzekeringsen ziekenadministratie applicatie 

van jaarlijks € 32.195. Het systeem beheer ligt bij Informatel met een jaarlijkse verplichting van totaal € 17.787.

Om het ICT platform veilig en goed te laten draaien was er een nieuwe server nodig. Deze server heeft het SFM geleast bij 

“De Lage Nederlanden Vendorlease BV” voor een periode van 60 maanden, € 5.778 per jaar.

Bij het Hoofdkantoor is in 2019 een nieuwe printer geplaatst (Konica Minolta Bizhub C308) met een huurovereenkomst. 

Deze overeenkomst met service is voor een duur van 6 jaar en is ingegaan vanaf 1 april 2019. De jaarkosten bedragen € 4.990.

Het meerjarig arbeidsongeschiktheidsrisico is ondergebracht bij meerdere verzekeraars. In een aantal gevallen keert de 

verzekeraar uit op basis van de uitkeringsklasse en niet op basis van de arbeidsongeschiktheidsklasse. Het SFM heeft besloten uit 

hoofde van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op basis van vrijwilligheid het verschil in uitkeringen van uitsluitend 

de desbetreffende uitkeringsgerechtigden aan te vullen. Ter dekking van deze lasten incasseert het SFM ieder jaar specifieke 

(premie-) opbrengsten
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F. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

LASTEN

Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten   2020   2019

15.  Personeelskosten (incl. doorbelaste kosten)*

Hoofdkantoor   346.183   298.725

Afdeling Urk   63.673   65.774

Afdeling Wieringen   20.818   20.598

Afdeling Texel   28.800   29.064

Reiskosten en overige personeelskosten   29.403   9.016

    488.877   423.178

* Bij het SFM waren in 2020 gemiddeld 5,5 personeelsleden in dienst (2019: 4,7)

De bezoldiging van de directie bedraagt over het jaar 2020 € 281.704 (2019: € 285.220).

16. Algemene kosten

Huur, verlichting en verwarming kantoorruimte   49.029   49.580

Automatiseringskosten- en administratiekosten   61.621   42.587

Kosten ANVA   40.409   55.206

ICT project kosten   10.586   26.140

Kantoorbenodigdheden en drukwerk   14.413   20.465

Porti    5.620   9.850

Telefoon    1.876   2.291

Contributies en abonnementen   1.755   2.118

Kosten controle jaarrekening   25.955   22.022

Bestuurs*- en vergaderkosten   50.749   50.963

Overige kosten   27.480   22.627

    289.493   303.849

*Bestuurskosten

In vervolg op de gemaakte afspraken, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 december 2015, 

ontvangen de voorzitters RvC, RvA alsmede de leden van de RvC een vaste vergoeding.

De voorzitter RvC heeft voor het gehele jaar een beloning genoten van € 21.000, de voorzitter RvA een vergoeding 

van € 9.160 en ieder lid van de RvC een vergoeding van € 11.100.

De leden van de RvA ontvangen een vaste vergoeding van € 300 per fysieke vergadering en voor een vergadering 

digitaal € 150.

17. Re-integratie lasten

Vanaf het jaar 2013 vindt de coördinatie van het re-integratieproject plaats vanuit het Hoofdkantoor van het

SFM te Zoetermeer. Aan lasten is in het jaar 2020 € 56.185 betaald.

18. Doorberekende personeelskosten

Betreft door het SFM (afdeling Urk) aan de Eerste Urker Onderlinge Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

U.A. doorbelaste personeelskosten.

Opbrengsten uit beleggingen

19. Opbrengsten uit beleggingen  2020  2019

Deposito rente   20   191

Bankrente- en kosten   -5.752   -3.520

Spaarrekening   127   68

    -5.605   -3.261

De opbrengsten uit beleggingen worden niet toegerekend aan de technische rekening schadeverzekering.
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20. Andere baten en lasten  2020 2019

Hoofdkantoor

Opslag minus uitvoering verzekering meerjarig risico  7.940   7.358

Resultaat vrijwillige aanvullende verzekering  4.720   4.082

Stagiaire verzekering  -4.043   -4.819

Diversen  29.552   -5.617

   38.169   1.004

Urk

Afrekening premie  14.608   305

Regresrecht  -   20.250

   14.608   20.555

Wieringen

Dubieuze debiteuren  -19.474   -

Resultaat uitkeringen 1e jaars  26.176   2.856

Afrekening premies  -1.661   -9.172

   5.042   -6.316

Texel

Afrekening waarborgkapitaal  1.588   -

Afrekening premie voorgaande jaren  -7.305   -8.925

   -5.717   -8.925

Totaal ten gunste van de winst- en verliesrekening   52.101   6.318

ANALYSE VAN HET RESULTAAT

Het resultaat 2020 bedraagt - € 114.166. Het resultaat 2019 bedroeg € -190.986. De stijging van het

resultaat met € 76.820 is als volgt nader te analyseren:

    €  %

Stijging verdiende premies eigen rekening    232.837  -9,0%

Stijging schaden eigen rekening (eerste jaarsrisico)    -192.468  19,6%

Stijging bedrijfskosten    -6.988  -5,1%

Daling opbrengsten uit beleggingen    -2.344  -4,3%

Stijging andere baten    45.783  -54,7%

    76.820

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICO’S

Voor een verslag over de verzekeringstechnische risico’s verwijzen wij naar het separaat opgenomen

hoofdstuk “Verslag Risicobeheersing”.

ONDERTEKENING

Zoetermeer, 5 juni 2021

Namens het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij

C. Bremer, voorzitter RvC (w.g.) B. Drabbe, directeur (w.g.)
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G. OVERIGE GEGEVENS

Deskundigenonderzoek

Aan mth accountants & adviseurs b.v. is opdracht gegeven de jaarrekening 2020 van het

“Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij UA” te Zoetermeer te controleren. De daarop betrekking 

hebbende controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Statutaire regelingen omtrent de winstbestemming

De statuten van het Fonds vermelden met betrekking tot het over een jaar

resterend saldo het volgende:

Artikel 21

1.  Indien de vastgestelde winst- en verliesrekening over een boekjaar een nadelig saldo aan-

wijst, wordt dit saldo omgeslagen over de ledenverzekeringnemers en over degenen die in het 

betreffende boekjaar hebben opgehouden lid-verzekeringnemer te zijn. Het na te vorderen 

bedrag wordt bepaald al naar gelang de verhouding tussen de in het boekjaar vooruit betaalde 

voorschotpremies en het totaal der verschuldigde voorschotpremies.

2.  Indien de stand van het eigen vermogen voor het SFM als geheel dit toelaat, kan de algemene 

vergadering op voorstel van de directie besluiten om een deel of het geheel van de nog ver-

schuldigde voorschotpremies ten laste te brengen van het reservefonds van het SFM als geheel.

H. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(Na resultaatbestemming) 

   Waardering Marktwaarde jaarrekening

     

ACTIVA

Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen  448.530   448.530

Vorderingen (geen handel)  73.085   73.085

Kasmiddelen en Kasequivalenten  3.114.184   3.114.184

Alle overige, niet elder getoonde activa  8.736   8.736

Totaal activa   3.644.535   3.644.535

VERPLICHTINGEN

Technische voorzieningen-schade  554.170   544.345

Technische voorzieningen als een geheel berekend

Beste Schatting  490.289

Risicomarge  63.881

Uitgestelde belastingverplichting  0

Verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen  541.249   541.249

Schulden (geen handel)  300.142   300.142

Totaal verplichtingen   1.395.561   1.385.736

Overschot van activa boven verplichtingen   2.248.974   2.258.799
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I. TOELICHTING MARKTWAARDE BALANS

Algemene grondslagen voor de opstelling van de marktwaardebalans

De marktwaarde balans wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van BPR Wft artikel 2:441

lid 10 BW en artikel 3:73b van de Wft. Verzekeraars met een beperkte risico-omvang dienen de

activa en verplichtingen te waarderen tegen de marktwaarde, tenzij anders aangegeven.

Technische voorziening

Uitgangspunt bij de technische voorziening is dat alle bestaande verplichtingen worden

meegenomen en daamee tot uitdrukking komen op de balans.

De schade voorziening heeft betrekking op nog niet afgewikkelde schaden van het boekjaar.

De beste schatting wordt berekend door discontering van de verwachte uitgaande kasstromen

minus inkomende kasstromen gerelateerd aan de schade.

Een risico marge dient te worden opgeteld bij de beste schatting om te komen tot een

marktconsistente waardering van de technische voorziening
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Bot, garnaal, spiering en pos 

Nicolaes de Bruyn

1581 - 1652
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 1027 73 5

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directie en de Raad van Commissarissen van Onderlinge Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Sociaal Fonds

voor de Maatschapsvisserij U.A.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Onderlinge Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Sociaal Fonds voor de

Maatschapsvisserij U.A. te Zoetermeer gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Onderlinge Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Sociaal Fonds voor de

Maatschapsvisserij U.A. per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2

BW en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 605 Verzekeringsmaatschappijen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;

2. de winst- en verliesrekening over 2020;

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 Onderlinge Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij

U.A. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA), 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
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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 Titel 9 Boek 2 BW 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 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 het bestuursverslag en de overige gegevens in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW. 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 maatschappij 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 maatschappij 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 maatschappij

haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële

verslaggeving van de maatschappij.

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.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij

t ijdens 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, t iming en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel krit isch 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 maatschappij;

· 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 maatschappij 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 maatschappij haar continuïteit niet langer kan

handhaven;

· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen;

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de Raad van Commissarissen 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.

Meppel, 4 juni 2021

mth accountants & adviseurs b.v.

Was getekend

drs. B.M. Tinge RA
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