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Voorwoord 
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Opleidingsfonds Evenementen Begeleidingsbranche 

(SOEB), een fonds dat verbonden is aan de cao Evenementen- en Horeca Beveiliging (cao VBE) voor 

bedrijven aangesloten bij de Branchevereniging evenementen- en horeca beveiligingsorganisaties 

(VBE). Een jaarverslag dat ook tevens weer het laatste is onder de naam SOEB. Sociale partners 

hebben in de cao VBE besloten om de naam meer te laten aansluiten bij de praktijk van het fonds: 

Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging (SFEB). Daarmee beperkt het fonds zich niet 

alleen tot opleidingen maar ook arbeidsmarkt en cao ontwikkelingen. Deze praktijk is meteen ook 

sterker verwoord in de nieuwe statuten die tijdens het schrijven van dit jaarverslag bij de notaris 

liggen. In dit jaarverslag een meerjarige terugblik tot medio 2010, waardoor de samenhang met de 

huidige ontwikkelingen, zoals deze bekend zijn in augustus 2013, worden verwoord en van belang 

zijnde verbanden zichtbaar zijn. Het SOEB kende in de afgelopen periode een roerige bestuurlijke tijd 

en kwam hierdoor lastig tot het vormgeven van nieuw beleid. Het bestuur bestond vanaf april 2012 

uit slechts twee werkgeversvertegenwoordigers die zorgdroegen voor de continuïteit van lopende 

verantwoordelijkheden en het fonds in gereedheid brachten voor de uitbreiding met een nieuwe 

vertegenwoordiging vanuit werknemerszijde. De financiële basis is gezond, er ligt een goed 

fundament met vertrouwen bij de werkgevers die tot en met dit jaar de bijdragen voor het fonds 

voor hun rekening hebben genomen. In 2013 heeft het fonds een rustige start gemaakt met de 

aanpak van nieuwe ambities om de kwaliteit van evenementen- en horecabeveiliging verder uit te 

bouwen. In dit jaarverslag zijn een aantal onderwerpen die bij het schrijven van dit jaarverslag, 

augustus 2013, bekend zijn eveneens verwoord.  

Leon Vincken 

 

Voorzitter 
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Terugblik 2010-2012 
In de afgelopen jaren is de SOEB vooral intern gericht geweest. De branche heeft hier niet veel van 

gemerkt. De hoofdtaak, het verspreiden van lesmateriaal ESO en daarbij behorende 

praktijkexamenboeken ging ongehinderd door. Wel was er op sommige tijden een aanpassing in 

bestelprocedures. Vooral de website is sterk verouderd. Reden dat in 2012 besloten is deze grondig 

te herzien en naar beeld van de VBE-website in te richten. Dit traject duurde door een niet goed 

afgehandelde overdracht vanuit het voormalige secretariaat en de hiermee gepaard gaande opstart 

van een nieuw secretariaat helaas langer dan gepland. De nieuwe website wordt nu verwacht in het 

vierde kwartaal van 2013.  

Het herpositioneren en hervormen van de VBE na de verenigingsbreuk had ook directe invloed op de  

SOEB. In 2010 besloot namelijk het toenmalige bestuur -dat tevens bestond uit twee van de leden die 

vertrokken waren uit de VBE- om de stichting te liquideren. De VBE zag dit als een niet legitieme 

uitvoering van de bestuursopdracht in relatie tot statuten, de cao VBE en het verenigingsrecht en 

heeft per direct een nieuwe werkgeversdelegatie benoemd en gelijktijdig de rechtbank in een kort 

geding verzocht om SOEB te veroordelen tot nietigheid van het 

liquidatiebesluit. Bij verstek heeft de rechter dit verzoek ingewilligd. Het 

SOEB-bestuur was verdeeld in de aanpak van de verdediging van de eis van de 

VBE en kon hierdoor geen bestuurlijk standpunt innemen. Na de veroordeling 

heeft het bestuur op verzoek van de werkgeversdelegatie een financieel boekenonderzoek gelast. Dit 

onderzoek, uitgevoerd door accountantskantoor ABAD, bracht al snel financiële wanorde aan het 

licht en adviseerde een procedure op te starten om misgelopen middelen alsnog terug te vorderen. 

Dit advies is opgevolgd. De terugvorderingen zijn ten dele geslaagd, ten dele staan nog vorderingen 

open mede door verschil van inzichten tussen de voormalig financieel administrateur en het bestuur. 

In juli 2013 is uiteindelijk besloten om ook deze zaak met een juridische procedure op te lossen.  

Het secretariaat, administratief en financieel, werd vanaf 2011 overgenomen door MKB-Nederland. 

De administratie werd volledig opnieuw ingericht, opgeschoond en bijgewerkt. In verband met 

capaciteitsproblemen is het financiële secretariaat met ingang van 2013 overgegaan naar ABAD, 

voorheen accountant van de stichting. Voor het jaar 2013 kiest het bestuur een nieuwe accountant.  

Het vertrek van een aantal leden uit de VBE bracht verwarring met zich mee over de verplichte cao-

bijdrage aan het SOEB. De vertrokken leden achtten zich hiertoe niet meer verplicht. Het heeft 

uiteindelijk tot begin 2013 geduurd om alle verplichtingen te laten nakomen. Daarbij heeft het 

bestuur enige clementie getoond en de bijdrage van 2011 voor deze bedrijven laten vervallen en 

tevens deze bedrijven de lesboeken ESO die op voorraad zijn met korting laten verkrijgen.  
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In het bestuur had tot april 2012 de vakbond LBV zitting namens werknemers. 

De continuering van deze deelname aan het bestuur was een voor alle partijen 

onwenselijke situatie omdat de LBV vanaf 2012 niet meer participeerde in de cao 

VBE. De LBV is akkoord gegaan met het afstaan van hun bestuurszetels aan de 

nieuwe vakbonden bij de cao VBE, te weten FNV Bondgenoten, De Unie en CNV 

Dienstenbond. Hiervoor werd een aparte overeenkomst gesloten tussen de VBE 

en LBV. De nieuwe werknemersvertegenwoordiging heeft ervoor gekozen om 

eerst goed zicht te krijgen op het verleden van de stichting en alle 

verantwoordelijkheden die daar nog uit voortkwamen. Daarmee is het bestuur langere tijd niet 

volledig bezet. Op verzoek van de VBE en vakbonden worden de statuten geheel vernieuwd. De 

verbondenheid met de cao VBE is sterker verankerd alsmede een bijdrageplicht voor alle 

werknemers en oproepkrachten. De statuten voldoen aan de nieuwste inzichten hoe sociaal fondsen 

anno 2013 ingericht worden. In deze periode is het SOEB bestuurd door de werkgeversdelegatie, wel 

is gekozen om de werknemersvertegenwoordiging over alle ontwikkelingen en besluiten volledig op 

de hoogte te stellen.  Het tweehoofdige bestuur bracht de stichting administratief en financieel op 

orde en droeg zorg voor de continuïteit.  

Het bestuur heeft in de voorbije periode geregeld contacten onderhouden met de SVPB, de 

opleidingsinstantie bij ECABO die de ESO examinering verzorgt. Indringend werd met de SVPB van 

gedachten gewisseld over de rol van het SOEB in relatie tot examinering en de rol van SVPB in de 

verspreiding van les-en examenmateriaal. Schending van copyright kwam hierbij meermalen aan de 

orde. Samen met de SVPB is er in 2012 een terugkomdag voor praktijkbegeleiders georganiseerd 

waarin vooral de toekomst van stagebegeleiding en de nieuwste inzichten rond Crowdmanagement 

centraal stonden. Een inspirerende bijeenkomst die om herhaling vraagt.  

Tevens is er een start gemaakt met een SOEB denktank, bestaande uit een aantal werkgevers die met 

elkaar voor het bestuur een visie ontwikkelen over de toekomst en noodzaak tot 

opleidingsondersteuning vanuit de stichting. Het bestuur heeft daarnaast een kort onderzoek laten 

uitvoeren over de gewenste richting. Tegelijkertijd nemen cao-partijen weer meer 

verantwoordelijkheid voor de verankering van de ondersteuning van opleidingen in de sector en 

maken hierover afspraken in de cao VBE die door de stichting worden opgepakt en uitgevoerd.  

Vanaf 2012 ondersteunt de SOEB cao-partijen bij het tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden. 

Het secretariaat van het SOEB functioneert daarmee tegelijk als cao-secretariaat. 

 

Algemeen 2012 
In dit verslagjaar komt het bestuur viermaal bij elkaar waarvan één maal een bijzondere vergadering 

in combinatie met de sociale partners van de cao VBE.  

Belangrijkste bespreekpunten zijn: 

 Jaarrekening 2010, 2011 en begroting 2012  

 Tegemoetkoming audit leerbedrijf 

 Boekenonderzoek voormalig administrateur en functioneren accountant Van Noord 

 Inning uitstaande vorderingen verleden 



6 
 

 Overeenkomst met LBV 

 Betrekken FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond bij SOEB tot moment definitieve 

statutenwijziging 

 Statutenwijziging 

 Herinrichting administratie 

 Reglement en algemene voorwaarden 

 Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 

 Ontwikkeling website 

 Relatie SVPB en haar rol in de verspreiding van praktijkopdrachtenboeken 

 Copyrightschending door ongeoorloofde productie en verspreiding praktijkopdrachtenboek 

buiten SOEB 

 Relatie opleiding Horeca Portier en Event Security Officer 

 Opstart en resultaten SOEB Denktank 

 Terugkomdag praktijkbegeleiders 

 Opdracht beleidsnotitie toekomst 

 Ontwikkelingen bij de cao VBE 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur kent sinds 2010 een wisselende samenstelling: 

- Loes Stellaard, Kees Nelis (tot augustus 2010) en Leon Vincken, namens de VBE 

- Marco Stavinga en Ger IJzermans, namens de LBV (tot april 2012) 

- Maarten Hoelscher, namens De Unie en Jolanda Reus, namens FNV Bondgenoten (toetredend in 

de loop van 2013 na statutenwijziging) 

Samenwerking 

De SOEB werkt samen met de volgende organisaties: 

- VBE: branchevereniging evenementen- en horeca beveiligingsorganisaties  

- LBV, FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond: werknemersvertegenwoordiging 

- MKB-Nederland: administratie SOEB 

- ABAD: accountant en administrateur SOEB 

- SVPB: exameninstantie ESO van ECABO 

- SVH: exameninstantie  

- Thomas Vink: web design 

- Kernkamp Advocaten: juridische ondersteuning 

 

2012 Financieel  
Het jaar 2012 is financieel een negatief jaar geweest voor de SOEB. Het resultaat over 2012 bedraagt    

negatief € 30k tegenover negatief € 35k over 2011, een afname van € 5k. Met name de baten zijn  

gestegen: in 2012 € 72k tegenover € 56k een stijging van € 16k.  

De stijging van de baten ligt eraan dat in 2012 nieuwe werkgevers in de cao VBE zijn toegetreden. 

Daardoor stijgen de bijdrage-inkomsten over 2012 met € 21k. Daarnaast is er een stijging van €6k 
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door stijging van verkoop lesboeken ESO. Daartegenover staat wel een forse terugval in verkoop 

praktijkopdrachten boeken van €11K. De oorzaak hiervoor is gelegen in de wijze van facturatie van 

de SVPB bij bulkafname. Tegelijkertijd worden ook praktijkopdrachtenboeken verkocht door een 

ander fonds waarbij sprake lijkt van copyrightschending. Deze schending en daarmee mislopen van 

inkomsten wordt juridisch opgepakt.  

De SOEB kende daarnaast in 2012 een extra dotatie van €44k aan partijen betrokken in het bestuur 

als gevolg van het wisselen van de werknemersvertegenwoordiging.   

De totale kosten stegen in 2012 met €1k tot €105k in 2012. De rente baten waren in 2012 1K lager 

dan in 2011. In 2011 was er nog een VPB teruggave van 9K, deze bate is er in 2012 niet. De kosten 

blijven in balans en binnen de begrotingsafspraken.  

Het balanstotaal voor 2012 bedroeg €292k en nam ten opzichte van 2011 af met 45k. De SOEB is 

gezien haar doelstellingen en beleidsvoornemen hiermee financieel gezond.  

 

Ambities  
Het jaar 2013 is inmiddels in volle gang. De SOEB heeft na drie turbulente jaren weer grip op haar 

kerntaak: stimuleren van opleiding en ondersteuning van cao-partijen. Samenwerking met onder 

andere de SVH is op gang gebracht en er is een helder beeld over de opleidingsnoodzaak voor de 

branche en de daarbij gewenste ondersteuning. Zo zal er in 2013 en 2014 werk gemaakt worden van 

meer samenhang en afstemming in diverse opleidingen, actief op het snijvlak van evenementen- en 

horecabeveiliging. Met SVH is hierover een overeenkomst gesloten. Met de KNVB worden 

gesprekken gevoerd. De wens om voor coördinatiefuncties ook in een opleiding te voorzien is 

omarmd door het bestuur. Verder zal de SOEB Denktank een prominente positie houden in de 

beleidsvoorbereiding en wordt de terugkomdag voor praktijkbegeleiders herhaald. Het basis 

lesmateriaal ESO is aan herziening toe en vraagt om een meer modulaire opzet in samenhang met 

andere opleidingen. Een niet geringe verandering maar een ambitie met uitdaging die het SOEB in 

2014 zal aangaan. Tot slot zal de SOEB de toekomstige rol van de SVPB en haar examencommissie 

nadrukkelijk blijven agenderen en namens de branche de positie claimen die haar hierbij toekomt. 

Het niet betrokken zijn op besluitvormend niveau over de toekomst van ESO is voor het bestuur van 

het SOEB niet langer een optie.  

 

 


