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2. Kerncijfers 
Het netto (bijgeschreven) rendement over het boekjaar 2018/2019 kwam uit op 5,09%. De 
kerncijfers over de afgelopen vijf jaren zijn als volgt: 
 

Kerncijfers 

 
(in € miljoen) ‘14/’15 ‘15/’16 ‘16/’17 ‘17/18 ‘18/’19 
Belegd vermogen 152,7 142,4 135,4 126,6 118,3 
Directe opbrengsten beleggingen 8,07 7,52 6,77 6,31 6,51 
Waardeveranderingen 0,26 (-/-) 0,17 (-/-) 0,08 (-/-) 0,05 (-/-) 0,01 
Beleggings- en exploitatiekosten 0,50 (-/-) 0,47 (-/-) 0,43 (-/-) 0,39 (-/-) 0,53 (-/-) 
Rendementsbijschrijving fondsen  7,31 6,87 6,27 5,87 5,99 
Bruto rendement boekjaar 5,14% 5,14% 4,97% 4,97% 5,51% 
Netto rendement boekjaar 4,81% 4,80% 4,64% 4,65% 5,09% 
NAV einde boekjaar  104,82 109,85 114,94 120,28 126,40 

 
Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een maandelijkse opgave van de 
intrinsieke waarde verplicht. Het fonds kent echter geen deelnemingsrechten uitgedrukt in 
fracties of ‘units’. De beheerder en de AFM spraken af dat de intrinsieke waarde wordt 
uitgedrukt in een indexcijfer om zo de deelnemer inzicht te geven in het rendement van de 
beleggingen. Dit indexcijfer wordt vastgesteld op 30 juni van een boekjaar en is gedurende 
het gehele daarop volgende boekjaar van toepassing als intrinsieke waarde.  
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3. Structuur 
Het 4%-fonds (hierna ‘het fonds’) is als aparte beleggingspool gestart op 1 juli 2009 en kreeg 
op 18 juli 2014 de formele status van beleggingsfonds. Het is echter geen beleggingsfonds 
als alle andere; het fonds is gesloten en er kunnen dus geen nieuwe participanten toetreden. 
De participanten in het fonds zijn gewezen contractspelers in het betaalde voetbal en 
gewezen beroepswielrenners die in het verleden deelnamen aan een van de 
overbruggingsregelingen in het betaalde voetbal en het profwielrennen.  
 
Doelstelling van de overbruggingsregeling is om de profsporters na de sportieve carrière de 
tijd en rust te geven om zich voor te bereiden op een maatschappelijke loopbaan. Dit is 
gebeurd door hen tijdens hun carrière een deel van hun inkomen opzij te laten leggen. Deze 
premie-inleg wordt belegd door het fonds. Met de financiële buffer die de profsporters 
daarmee opbouwen, kan aansluitend aan de sportieve carrière gedurende een aantal jaren 
een ‘overbruggingsuitkering’ worden betaald. Deze wordt in maandelijkse termijnen 
uitgekeerd. Alle deelnemers in het fonds ontvangen een overbruggingsuitkering volgens de 
bepalingen van het Overbruggingsreglement B. Participaties zijn niet vrij verhandelbaar. 
 
Deelnemers aan de 
overbruggingsregeling hebben de 
destijds ingelegde fondspremie in 
mindering gebracht op hun belastbare 
loon. De overbruggingsuitkering is 
volledig belast. Deze regeling is 
goedgekeurd door de staatssecretaris 
van Financiën bij resolutie van 30 november 1972 nummer B71/24096. 
  
De beheerder van het fonds, Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna ‘het CFK’), heeft 
een vergunning als beheerder van beleggingsfondsen, ex artikel 2:65, aanhef, onder a Wft. 
Het fonds is een jaarlijkse beheervergoeding verschuldigd aan de beheerder. 

De beloningscultuur van het CFK ondersteunt een zorgvuldig, beheerst en duurzaam 
beloningsbeleid dat in lijn is met de strategie, doelstellingen en waarden van de beheerder 
en de beleggingsfondsen onder beheer. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er geen 
sprake is van een variabele beloning voor bestuurders. 
 
De totale personeelskosten van bestuurders en medewerkers van het CFK, inclusief sociale 
lasten, opleidingskosten en secundaire arbeidsvoorwaarden, bedroegen in het boekjaar  
€ 681 duizend (2017/2018: € 595 duizend). De verhoging had met name te maken met het 
afscheid van een medewerkster die in het kader van haar afvloeiingsregeling een eenmalige 
vergoeding ontving. Voor zover deze vergoeding de normaal verwachte loonkosten 
oversteeg, leidt deze tot een negatief resultaat van de stichting (€ 68 duizend). Het negatieve 
resultaat wordt verrekend met het eigen vermogen van de stichting om te voorkomen dat 
deelnemers deze eenmalige hogere kosten in rekening gebracht krijgen. 
Van de personeelskosten werd een bedrag van € 120 duizend doorberekend aan het 4%-
fonds.  
 
Alleen de bestuurders van het CFK worden gezien als ‘geïdentificeerde medewerkers’: 
medewerkers die een materieel effect hebben op het risicoprofiel van het CFK en de onder 
beheer staande beleggingsfondsen. De bezoldiging van de bestuurders is onderdeel van de 
hiervoor genoemde personeelskosten en bedroeg in het boekjaar, inclusief pensioenen, 
autogebruik en overige vergoedingen, € 328 duizend (2017/2018: € 315 duizend). Hiervan 
werd een bedrag van € 64 duizend doorberekend aan het 4%-fonds. 
 

Deelnemers in het fonds 

√ gewezen profvoetballers met een lopende 
overbruggingsuitkering ingegaan vóór 1 november 2008 
die niet zijn overgestapt naar het Hoofdfonds  

√ gewezen beroepswielrenners met een lopende uitkering 
die is aangevangen voor 1 juli 2009. 
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Het fonds is een fonds voor gemene rekening en heeft derhalve geen rechtspersoonlijkheid. 
Anders dan gebruikelijk bij een beheerder van beleggingsinstellingen is de Stichting 
Contractspelersfonds KNVB juridisch eigenaar van de beleggingen behorend bij het 
beleggingsfonds. Hiervoor is gekozen om de structuur zo eenvoudig mogelijk te houden en 
de kosten te beperken. Voor deze bijzondere situatie heeft de AFM het CFK ontheffing 
verleend. 
 
Het beleggingsbeleid van het fonds wordt geformuleerd door de beheerder. Het dagelijkse 
vermogensbeheer van een groot deel van de portefeuille was tijdens het boekjaar 2018/2019 
uitbesteed aan de vermogensbeheerder Lombard Odier.  
 
Daarnaast was er vanaf 1 januari 2019 sprake van een rechtstreekse participatie in een niet-
beursgenoteerd vastgoedfonds, het ASR Dutch Prime Retail Fund.  
 
Het beheer van liquiditeiten was in handen van het CFK. Liquiditeiten werden ondergebracht 
in het Hoofdfonds. 
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4. Beurzen bepaald door handelsoorlog en monetair beleid 
In dit hoofdstuk vindt u een kort overzicht van de belangrijkste factoren die van invloed waren 

op de financiële markten in het boekjaar. Het was een jaar met oplaaiend protectionisme van 

vooral Amerikaanse zijde en een grote invloed van de centrale banken op het 

beleggerssentiment, terwijl de fundamenten van de wereldeconomie licht afzwakten maar 

zeker niet zodanig dat er voor een recessie gevreesd hoefde te worden. 

Juli - december 2018 
De eerste helft van het boekjaar begon zoals het vorige eindigde: een redelijk draaiende 
economie met een (nog steeds) licht dalende werkeloosheid in de V.S. (3,7%) en de 
eurozone (7,9%) en een stevig consumenten- en ondernemersvertrouwen. De politieke 
zorgen over de Brexit en de handelsspanningen tussen de V.S. en Europa waren tijdelijk 
naar de achtergrond verdwenen. Algemeen werd gesteld dat we ons bevonden in de uitloper 
van een lange periode van hoogconjunctuur. De hoge economische groei in de V.S. (2,9% in 
2018), hield verband met de substantiële belastingverlaging die de Amerikaanse president 
een jaar daarvoor had doorgevoerd met grote invloed op de winstgevendheid van het 
bedrijfsleven. De bedrijfsresultaten waren daardoor spectaculair gestegen (25% in een jaar). 
Ook in Japan waren de bedrijfsresultaten beter dan verwacht, terwijl die in Europa in lijn 
lagen met de verwachtingen. 
 
Deze omstandigheden waren vanuit fundamenteel oogpunt gunstig voor risicovollere 
beleggingen als aandelen en kredietobligaties. Hoge bedrijfswinsten, een lage werkeloosheid 
en een groot vertrouwen van consumenten en ondernemers bleven bestedingen en 
investeringen stimuleren. Zeker doordat de inflatie laag bleef en het beleid van de centrale 
banken vrij ruim, werd de groei niet beperkt door een stijgende rente. De wereldwijde 
aandelenmarkten presteerden in de periode juli – september dan ook sterk (MSCI AC World 
in euro 4,8%) en Amerikaanse aandelen (7,9% in euro) staken daar nog bovenuit. Aandelen 
in opkomende landen presteerden minder goed, doordat er onrust in Turkije en Argentinië 
ontstond. 
 
Er hing echter wel degelijk een hogere rente in de lucht omdat de centrale banken hadden 
aangekondigd een krapper monetair beleid te gaan voeren. De Amerikaanse centrale bank 
(Fed) verhoogde de basisrente in september en in december met 0,25%. Voor het jaar 2019 
zaten er nog drie aanvullende verhogingen in het vat. De Europese centrale bank (ECB) 
schroefde de aankoop van nieuwe obligaties terug in september en zou hiermee in januari 
2019 geheel stoppen. De marktconsensus was dat de ECB de rente midden 2019 zou 
verhogen. De maatregelen waren bedoeld om het onderliggende gevaar van een groeiende 
inflatie te beteugelen, hoewel er voor een werkelijk stijgende inflatie nog weinig concreet 
bewijs was geleverd. Door de ‘forward guidance’ van de centrale banken begonnen ook de 
10-jaarsrentes in de V.S. en de Eurozone te stijgen, waardoor de koersen van 
staatsobligaties daalden. 
 
Het vooruitzicht van een stijgende rente begon pas vat op de financiële markten te krijgen 
toen er een concentratie van negatief nieuws was tegen het einde van het jaar. De V.S. 
beschuldigde het Chinese bedrijf Huawei in december van het overtreden van sancties tegen 
Iran, wat het vertrouwen tussen de V.S. en China verder onder druk zette en de 
handelsbesprekingen geen goed deden. Er was politieke onrust in Europa toen prime 
minister May haar Brexit deal er niet doorkreeg en toen de Italiaanse regering weigerde zich 
aan Europese begrotingsnormen te houden. De Chinese economische cijfers vielen tegen en 
het consumentenvertrouwen in de VS leek op zijn retour. De ECB stelde eind 2018 de 
groeiverwachting voor de eurozone voor 2019 en 2020 bij naar een overigens nog steeds 
respectabele 1,7% en wees op het negatieve effect van de onzekerheid die de 
handelsoorlog met zich meebracht. Dit had een negatieve invloed op het vertrouwen van 
consumenten en ondernemers. 
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De wereldwijde aandelenmarkten reageerden erg sterk op deze combinatie van groeiende 
politieke risico’s, het vooruitzicht van een stijgende rente en de voorzichtige signalen van een 
afzwakkende economische groei. De aandelenindex MSCI AC World verloor (in euro) 11,4% 
tijdens het laatste kwartaal van 2018. Doordat de vlucht naar veilige beleggingen en het feit 
dat de centrale banken hun toon over verkrapping tegen het einde van het jaar inmiddels 
hadden afgezwakt, daalde de rente zowel in de V.S. als Europa stevig, wat leidde tot 
stijgende koersen van staatsobligaties. 
 
Januari - juni 2019 
De klappen op de aandelenmarkten waren hard aangekomen en dreigde een groter dan 
gewenste invloed te gaan krijgen op de reële economie door verminderd vertrouwen en 
minder bereidheid om risico te nemen. Dit had ook zijn weerslag op de inflatieverwachtingen, 
die naar beneden werden bijgesteld. Mede om die reden veranderde in het eerste kwartaal 

van 2019 de houding van de centrale banken drastisch. De 
Fed maakte in het eerste kwartaal onverwacht een draai. Op 
de vergadering in januari gaf de centrale bank aan voorlopig 
niet in actie te komen en een neutrale positie te hebben ten 
aanzien van de verwachte beleidsrente. De ECB volgde het 
voorbeeld van de Fed. Vanwege slechtere economische 
cijfers sloeg ook de ECB een meer gematigde toon aan: de 
beleidsrente zou in ieder geval tot het einde van het 
kalenderjaar op het bestaande lage niveau zou blijven. 
 
De ECB stelde de groeiraming voor 2019 fors naar beneden 
bij (van 1,7% naar 1,1%) en verwachtte een lagere inflatie 
(van 1,6% naar 1,2%). De bank herhaalde verder haar 
waarschuwing dat (Trumps) protectionisme een gevaar voor 
de wereldeconomie vormt. 
 
Door deze ontwikkelingen daalde de 10-jarige rente op 

staatsobligaties in de V.S. en de Eurozone verder in het eerste kwartaal, beide met rond de 
0,3%. Toen vervolgens de macrocijfers in de Eurozone minder negatief bleken uit te komen 
dan in december gevreesd, ontstond een ideaal beursklimaat voor zowel vastrentende als 
zakelijke waarden als. De koersen van zowel staatsobligaties als aandelen, beursgenoteerd 
vastgoed en bedrijfsobligaties stegen. Het was een opluchtingsrally die niet gebaseerd was 
op fundamentele factoren zoals stijgende bedrijfswinsten, maar die voortkwam uit de 
verandering van de stemming: van vrees naar hoop. Naast de reeds bekende meevallers 
was een handelsdeal tussen de V.S. en China immers goed denkbaar en met monetaire en 
wellicht fiscale steun (stimuleringsmaatregelen in China) zou een aantrekkende 
economische groei later dat jaar mogelijk in het verschiet liggen. 
 
De positieve stemming op de aandelenmarkten hield aan tot en met april. Begin mei gooide 
president Trump de knuppel in het hoenderhok. Hij plaatste een tweet waaruit nadrukkelijk 
bleek dat de handelsbesprekingen met China niet vorderden en handelstarieven spoedig 
verhoogd zouden worden. Het werd gevolgd door een nieuwe daling op de aandelenmarkten 
in mei en een stijging van de risico-opslagen op kredietobligaties. 
 
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei wisten de populistische partijen 
niet het grote succes te behalen dat sommigen hadden voorspeld en gevreesd, al wonnen ze 
in heel Europa wel terrein. Nog belangrijker voor het herstel van de koersen in juni was de 
verwachting dat de Amerikaanse centrale bank haar beleid opnieuw verder zou verruimen. 
Inmiddels werden twee renteverlagingen in 2019 verwacht mede op basis van de uitspraken 
van Fed-president Powell dat hij rekening houdt met de noodzaak tot verruiming als gevolg 
van de risico’s van de handelsoorlog. 

De Amerikaanse rentecurve werd begin 

2019 invers: de 10-jaarsrente was lager 

dan de 3-maandsrente. In het verleden 

werd een inverse rentecurve vaak na 1-2 

jaar gevolgd door een recessie. Dat is 

verklaarbaar, omdat obligatiemarkten 

kennelijk uitgaan van een vertraging van 

de economie met lagere reële groei en 

inflatie. 

Het bijzondere in dit geval was dat de 

aandelenprijzen tegelijkertijd stegen en 

dus juist een positief scenario inprijsden. 

Wie had er gelijk? Deze vraag hield veel 

analisten bezig, waarbij vaak naar de 

verstorende rol van centrale banken op 

rentetarieven werd gewezen.   
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De voortgaande onzekerheid over de politieke conflicten zoals de handelsoorlog, de Brexit, 
de ruzie tussen de Italiaanse regering en de Europese commissie, hadden het afgelopen jaar 
een grote invloed op het beursklimaat. De extreme uitkomsten van deze conflicten (er komt 
wel of geen handelsdeal) kunnen tot grote verrassingen leiden als de door de markt 

ingeprijsde scenario’s niet 
uitkomen. Dat werd nog 
versterkt door het monetaire 
beleid van de centrale 
banken, dat ook niet altijd 
voorspelbaar is en grote 
invloed op het sentiment 
heeft. Mede hierdoor waren 
financiële markten, en zeker 
de aandelenmarkt, volatieler 
dan de afgelopen jaren. De 
nevenstaande afbeelding 
toont het verloop van de 
belangrijkste beleggings-
categorieën gedurende het 
boekjaar (juli 2018-juni 
2019). 
 
  

 
Het schadelijke effect van een structureel lage rente 
Vorig jaar leek het afbouwen van de monetaire verruiming een kwestie van tijd en leek de 
lange rente licht te gaan stijgen. In plaats daarvan daalde de lange rente van de belangrijkste 
landen vooral in de tweede helft van het boekjaar (zie afbeelding op pagina 10). De 10-
jaarsrente van Duitsland, Nederland en andere eurolanden werd negatief. In Nederland 
daalde de effectieve rente voor deze termijn naar -0,2%. 
 
Hoewel centrale banken daarin een duidelijke rol speelden, met vanaf januari weer ruimer 
monetair beleid, is er vaak op gewezen dat de lage rente uiteindelijk vooral het gevolg is van 
een wereldwijd spaaroverschot voortkomend uit de vergrijzing in de westerse wereld en 
China. De centrale banken blijven proberen om met monetair beleid de inflatie aan te jagen 
en daarmee investeringen en economische groei te stimuleren, maar dat lijkt steeds minder 
effect te hebben. Veel beursgenoteerde bedrijven gebruiken hun overtollige cash liever voor 
de inkoop van hun eigen aandelen waar deze vroeger voor investeringen bestemd zouden 
zijn geweest. Nu de private markt niet voldoende investeert, wordt gepleit voor meer 
overheidsinvesteringen. Er zijn grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de 
energietransitie, die gefinancierd moeten worden. Dit kan op dit moment met een lage of 
zelfs negatieve rente worden gedaan en zou de structureel lage productiviteit van de 
economie een stimulans kunnen geven. Deze zienswijze past echter minder goed in de 
politieke afspraken op het niveau van de Eurozone, waardoor uitvoering van dit idee niet 
dichtbij lijkt. 
 
De lage rente leidt in de tussentijd tot ongewilde effecten. Zo drukken schulden minder hard 
op de staatsbegrotingen, waardoor er voor geen enkel land in de EU noodzaak bestaat om 
structurele hervormingen in de economie door te voeren. Deze zijn in sommige gevallen hard 
nodig om de productiviteit te verhogen en de verdiencapaciteit op langere termijn op peil te 
houden. Vooral de situatie in Italië laat zien dat deze situatie leidt tot vertraging van 
noodzakelijke aanpassingen.   
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Een ander gevolg zijn de opgeblazen prijzen van huizen en andere bezittingen, met grote 
maatschappelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de maatschappelijke verhoudingen en de 
woningmarkt. De problemen die pensioenfondsen ondervinden van de lage rente worden 
eveneens steeds groter. In de zomer van 2019 wordt ondanks het afgesloten 
pensioenakkoord verwacht dat diverse pensioenfondsen de pensioenen zullen gaan korten. 
 
Ook voor het Hoofdfonds, waarvoor het CFK het beleggingsbeleid voert, heeft de lage rente 
gevolgen. Gezien de organisatiedoelstelling om de deelnemers (ex-profsporters) financiële 
zekerheid te bieden na afloop van hun sportloopbaan, wordt een defensief beleid gevoerd 
dat voor een belangrijk deel steunt op vastrentende waarden. De rendementsverwachting 
van deze portefeuille is de afgelopen jaren als gevolg daarvan steeds lager geworden. Over 
dit onderwerp, en hoe het CFK daarmee omgaat, valt meer te lezen in hoofdstuk 5 van het 
jaarverslag van de beheerder. 
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5. Beleggingsbeleid en resultaten 
Doordat er alleen uitstroom van geld is (de overbruggingsuitkeringen) loopt het fonds 
geleidelijk leeg. Het belegde vermogen, gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, bedroeg 
€ 118,3 miljoen per 30 juni 2019 (€ 126,6 miljoen per 30 juni 2018). 

 

5.1  Beleggingsdoelstelling 

Doel van het beleggingsbeleid was om tot 1 juli 2019 een jaarlijks gemiddeld bruto 
rendement te behalen van 5% met een zo beperkt mogelijk risico. De gekozen 
waarderingsmethode leidt ertoe dat het rendement gelijkmatig wordt gespreid over de jaren 
tot 1 juli 2019. Hiermee worden conform de wens van de betrokken deelnemers grote 
fluctuaties in de hoogte van de vastgestelde uitkeringen voorkomen. 
 

5.2  Beleggingsbeleid 

De beleggingen bestaan hoofdzakelijk uit bedrijfsobligaties en staatsobligaties van goede 
kwaliteit genoteerd in euro. Er wordt een ‘buy-and-hold’-beleid gevoerd: in principe worden 
obligaties aangehouden tot de aflossingsdatum. Alleen in specifieke omstandigheden, zoals 
uit oogpunt van risicomanagement, kan besloten worden een obligatie tussentijds te 
verkopen. Daar was in het boekjaar geen aanleiding toe. 
 
Verder is het volgende van toepassing: 
- Er worden geen derivaten gebruikt.  
- Er worden geen financiële instrumenten uitgeleend. 
 
Het belang van een enkele bedrijfsobligatie mag niet groter zijn dan 5% van de totale 
marktwaarde van het fonds. Om die reden is het afgelopen jaar een klein gedeelte van een 
enkele obligatie verkocht.  
 
De gemiddelde rating van de totale portefeuille moet minimaal gelijk zijn aan of hoger dan A3 
(Moody’s) en/of A- (S&P).  
 
De obligaties worden gespreid over verschillende sectoren en landen. Er wordt uitsluitend in 
beursgenoteerde obligaties belegd die op Europese beurzen verhandeld worden. Elke 
obligatie had bij aankoop minimaal een investment grade rating, vastgesteld volgens rating 
agency’s Moody’s (Baa3) of Standard & Poors (BBB-). Bij een verlaging van de rating door 
beide rating agency’s naar een waarde lager dan investment grade kan om specifieke 
redenen besloten worden om de obligatie aan te houden. In het afgelopen jaar is hiervan 
geen sprake geweest. De grafiek in paragraaf 5.3 geeft een beeld van de kredietkwaliteit van 
de portefeuille per einde boekjaar. Hierbij is het gedeelte van de portefeuille dat in het ASR 
Dutch Prime Retail Fund en het Hoofdfonds belegd is (per einde boekjaar ca. 41% tegen 
13% einde van het voorafgaande boekjaar) niet in aanmerking genomen. 
 
Het afgelopen boekjaar is na een grondige studie, een liquiditeitstresstest en een due 
dilligence 2019 een participatie genomen in het ASR Dutch Prime Retail Fund ter grootte van 
€ 15 miljoen. Hiertoe is een lening van de Kasbank opgenomen om een liquiditeitstekort voor 
een kortdurende periode (van 1 tot 9 januari 2019) te overbruggen. Het prospectus is 
aangepast om deze belegging en lening mogelijk te maken. Deelnemers zijn hierover in 
december geïnformeerd. 
 
Met de tijdens het boekjaar overtollige liquiditeiten werd net als het voorafgaande jaar een 
participatie in het Hoofdfonds van het CFK genomen.  
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5.3  Portefeuillesamenstelling en rendement 

Uit het volgende overzicht blijkt de ontwikkeling van de portefeuille gedurende het boekjaar: 
 

In € miljoen 30-6-2018  30-6-2019 

Obligatieportefeuille 110,3  67,8 

Participatie ASR DPRF 0,0  15,1 

Participatie Hoofdfonds CFK 16,3  35,4  

Overig 0,0    0,0 

Totaal 126,6 118,3 

 
Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de portefeuille werd afgelost. De liquide middelen 
die daaruit voortkwamen werden herbelegd in participaties in respectievelijk het ASR Prime 
Dutch Retail Fund en het Hoofdfonds. Hierna worden de drie onderdelen besproken. Waar 
gesproken wordt van het rendement wordt bedoeld het rendement op basis van het 
gemiddeld deelnemersvermogen. 
 
Obligatieportefeuille 
In het boekjaar 2018/2019 werden in totaal 10 obligaties afgelost met een nominaal bedrag 
van in totaal € 41,6 miljoen. Eén obligatie (Pfizer) werd in januari vervroegd afgelost en dat 
leverde een premie op boven de marktwaarde. Daarnaast werd het belang in de obligatie 
Citigroup voor een (nominaal) bedrag van € 150 duizend verkocht om te voorkomen dat de 
concentratielimiet van 5% werd overschreden. Er werden geen obligaties gekocht. De 
beleggingsportefeuille ultimo het boekjaar bestond uit 16 obligaties. 
 
De contributie van de obligatieportefeuille aan het bruto fondsrendement bedroeg 4,24%. De 
vervroegde aflossing van de obligatie Pfizer leverde 0,62% op. Hierdoor was de totale 
contributie uit deze obligatieportefeuille 4,86%. 
 
Per einde boekjaar was de gemiddelde rating A2 (Moody’s) / A (S&P). De ratingverdeling per 
einde boekjaar wordt hieronder weergegeven. Hieruit is af te lezen dat de ratingverdeling van 
de resterende portefeuille gunstiger is dan vorig jaar. Daar kan tegenovergesteld worden dat 
de spreiding over verschillende obligaties (sectoren, looptijden, regio’s) kleiner is geworden. 
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Participatie ASR Dutch Prime Retail Fund 
ASR Dutch Prime Retail Fund is een niet-beursgenoteerd fonds en belegt in Nederlands 
winkelvastgoed op de meest prominente en toekomstbestendige winkellocaties (‘A-locaties’ 
in de grootste steden). Door de lange geschiedenis van het fonds heeft het relatief veel 
panden in de oude stadscentra van grote steden zoals Amsterdam. Verder belegt het fonds 
in dominante winkelcentra en supermarkten door het land. Alleen institutionele beleggers 
participeren in het fonds en er is geen sprake van structurele financiering met vreemd 
vermogen. ASR Vastgoed is de beheerder van het fonds. 
 
Het rendement van het fonds bestaat uit de som van het directe rendement en het indirecte 
rendement. Het directe rendement komt voornamelijk voort uit de betaalde huren en wordt 
elk kwartaal uitgekeerd. Het indirecte rendement komt voort uit de (her)waardering van het 
winkelvastgoed. Elk object in de portefeuille wordt eenmaal per kwartaal gewaardeerd door 
een onafhankelijke taxateur. Het fonds is fiscaal transparant. 
 
Naast het verwachte directe rendement van 4-5% per jaar, is een voordeel van deze 
belegging dat huren geïndexeerd zijn, waardoor de belegging een bescherming tegen inflatie 
biedt. 
 
Op 1 januari 2019 werd voor een bedrag van € 15 miljoen participaties gekocht en per einde 
boekjaar is er dus een half jaar deelgenomen. Het bruto rendement op de belegging was 
3,01% en het directe (dividend-) rendement over twee kwartalen was 2,2%. Dit leverde een 
bijdrage aan het bruto rendement van het fonds op van 0,40%. 
 
Participatie Hoofdfonds 
Het risicoprofiel van het Hoofdfonds sluit goed aan op het gewenste risicoprofiel van het 4%-
fonds, terwijl er zeer gemakkelijk en zonder kosten belegd en onttrokken kan worden. 
De waarde van de participatie in het Hoofdfonds schommelde sterk gedurende het jaar, 
doordat deze als tijdelijke belegging van overtollige liquide middelen diende. Dit leverde na 
beleggingskosten van het Hoofdfonds een rendement op van 1,75% over het gemiddeld 
belegde vermogen tijdens het boekjaar (€ 15,9 miljoen). De contributie aan het bruto 
rendement van het 4%-fonds was 0,28%. 
 
Overige liquiditeiten 
Ter financiering van dagelijkse kosten en de betaling van overbruggingsuitkeringen wordt 
een klein deel van het vermogen in liquiditeit aangehouden. Hiervoor kunnen de volgende 
banken worden gebruikt: ABN Amro Bank, ING Bank, Kas Bank en Rabobank. Ultimo 
boekjaar werden liquiditeiten aangehouden ter hoogte van in totaal € 5 duizend. 
 
Opbouw netto rendement boekjaar 
Het netto rendement en netto resultaat van het fonds is als volgt opgebouwd. 

 Rendement Resultaat 

Obligatieportefeuille 4,86% € 5,72 miljoen 

Participatie ASR DPRF* 0,40% € 0,47 miljoen  

Participatie Hoofdfonds CFK* 0,28% € 0,33 miljoen 

Overig 0,03% (-/-) € 0,03 miljoen (-/-) 

   

Bruto rendement 5,51%  € 6,49 miljoen 

   

Beleggingskosten 0,20% (-/-) € 0,24 miljoen  

Organisatiekosten 0,22% (-/-) € 0,26 miljoen  

   

Netto rendement 5,09% € 5,99 miljoen 
* de in het fondsen in rekening gebrachte beheerkosten worden als opbrengst 

gepresenteerd en vervolgens onder beleggingskosten verrekend.  
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De beleggingskosten bestaan uit kosten met betrekking tot de obligatieportefeuille (beheer- 

en bewaarkosten van € 103 duizend), het Hoofdfonds (beheerkosten van € 52 duizend), het 

ASR Dutch Prime Retail Fund (beheerkosten van € 64 duizend) en overige kosten (€ 20 

duizend). Als gevolg van de gewijzigde portefeuille zijn de kosten als percentage van het 

belegde vermogen opgelopen van 0,11% naar 0,18%.  

 

5.4  Uitbesteding 

Het vermogensbeheermandaat m.b.t. de obligatieportefeuille is uitbesteed aan Lombard 
Odier op basis van het door het CFK geformuleerde beleid. De prestaties van Lombard Odier 
worden periodiek beoordeeld door het bestuur. 
 
De participaties in het ASR Dutch Prime Retail Fund en het Hoofdfonds zijn ingenomen op 
basis van de informatie van het prospectus van beide fondsen. In deze gevallen onderwerpt 
het CFK zich aan het voor deze fondsen door de beheerders geformuleerde beleid. In het 
geval van het Hoofdfonds is dat het CFK zelf. De prestaties van beide fondsen worden nauw 
gevolgd en periodiek beoordeeld. 
 

5.5  Toekomst van het 4%-fonds  

Het 4%-fonds werd opgezet in 2009 om voor een vooraf bepaalde periode te profiteren van 
de hoge risicopremie die kort na de kredietcrisis op bedrijfsobligaties te verdienen was. Het 
is opgezet als een gesloten fonds alleen toegankelijk voor deelnemers met een op dat 
moment lopende uitkering. Er werd een obligatieportefeuille samengesteld voor een termijn 
van 10-12 jaar: de meeste obligaties worden afgelost in de jaren 2019, 2020 en 2021. 
 
Het fonds heeft in de periode 2009-2019 een zeer bevredigend gemiddeld netto rendement 
opgeleverd van 4,8% en daarmee meer dan voldaan aan de gestelde doelstelling. 
 
Het aflossingsschema van de obligatieportefeuille van het 4%-fonds leidde ertoe dat in het 
afgelopen boekjaar veel obligaties werden afgelost. Hierdoor is een substantieel bedrag aan 
cash beschikbaar gekomen. Dit werd in afwachting van een definitief besluit over de 
toekomst van het 4%-fonds voor € 15 miljoen herbelegd in het ASR Dutch Prime Retail Fund 
(winkelvastgoed) en voor ruim € 36 miljoen in het Hoofdfonds. Bij de bepaling van de 
omvang van deze bedragen werd er al rekening gehouden met mogelijk wijzigingen in de 
fondsstructuur. 
 
In het afgelopen jaar is samen met een externe adviseur onderzocht of het zin heeft om het 
4%-fonds na aflossing van de obligatieportefeuille voort te zetten. Naar aanleiding daarvan is 
geconcludeerd dat zelfstandige voortzetting van het fonds geen toegevoegde waarde meer 
heeft voor de deelnemers. Dit oordeel hangt enerzijds samen met de lage rente op 
obligaties, waardoor herhaling van het beleggingsbeleid zoals ingevoerd in 2009 is 
uitgesloten, en anderzijds met de verwachte snelle afname van het belegde vermogen van 
het fonds tot een niveau waarop het voeren van een eigen beleid niet langer voordelen biedt. 
 
Diverse alternatieven zijn tegen het licht gehouden. Deze analyse heeft uiteindelijk geleid tot 
het oordeel dat de samenvoeging van het 4%-fonds met het Hoofdfonds de voorkeur heeft 
vanwege de schaalvoordelen die ze biedt en waarvan deelnemers van het 4%-fonds kunnen 
profiteren. Anderzijds ontstaan door samenvoeging van het vermogen mogelijkheden om tot 
een betere risico-rendementsverhouding te komen dan zonder samenvoeging mogelijk zou 
zijn, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het illiquide deel van de portefeuille. 
 
Besloten is dat de samenvoeging per 1 juli 2020 geëffectueerd wordt. Gevolg hiervan is dat 
in het boekjaar 2019/2020 het verschil gerealiseerd zal worden tussen de boekwaarde van 
de resterende obligaties (geamortiseerde kostprijs) en de marktwaarde. Daarnaast is het 
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vrijvallen van de ‘collectieve buffer’ van € 1,8 miljoen in het boekjaar 2019/2020 onderdeel 
van het besluit. Deze collectieve buffer werd aangehouden om eventuele wanbetalingen 
gedurende de looptijd van het fonds te compenseren en deze zijn niet voorgevallen. Het 
vrijvallen van deze buffer zal een extra rendement opleveren ten gunste van de deelnemers. 
 
In het boekjaar 2019/2020 zal onderzocht worden hoe het vermogensbeheer van het 
samengevoegde fonds, gegeven de verplichtingenstructuur, optimaal vormgegeven kan 
worden. De deelnemers van het 4%-fonds zullen op de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkelingen. 
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6. Risicoprofiel  
De resultaten van het vermogensbeheer worden toegedeeld aan de fondssaldi van de 
deelnemers en kunnen daardoor effect hebben op de hoogte van de 
overbruggingsuitkeringen. In zijn algemeenheid geldt dat de deelnemersfondsen zowel in 
waarde kunnen stijgen als dalen. Hoewel dit op langere termijn onwaarschijnlijk is, moet 
gemeld worden dat deelnemers mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 
 

6.1 Risico’s 
Deelnemers lopen verschillende risico’s. Enerzijds de (directe) beleggingsrisico’s en 
anderzijds de (indirecte) risico’s behorend bij de overbruggingsregeling die het CFK als 
beheerder uitvoert. Hierna worden de belangrijkste beleggingsrisico’s beschreven. Deze 
kunnen worden gelezen in samenhang met het prospectus van het fonds.  
 
De risico’s behorend bij de uitvoering van de overbruggingsregeling worden beschreven in 
het jaarverslag van de beheerder. 
 
Kredietrisico 
Het risico dat een van de uitgevende instellingen van de obligaties in portefeuille haar 
verplichtingen niet kan nakomen door faillissement of andersoortige financiële insolventie. 
Tevens kan dit risico optreden indien besloten wordt om uit oogpunt van opgelopen risico 
een obligatie tussentijds te verkopen en hierdoor een koersverlies wordt gemaakt. 
 
Het kredietrisico, beperkt tot krediet behorend bij bedrijfsobligaties met een rating van 
‘investment grade’, wordt in deze portefeuille geaccepteerd om een premie te verdienen op 
het gelopen risico. Om de kans op wanbetalingen binnen de beleggingscategorie te 
verkleinen, wordt belegd in meerdere kredietobligaties, geselecteerd op kwaliteit en  
gespreid over landen, bedrijven, sectoren en looptijden.  
 
Gedurende het boekjaar hebben zich geen wanbetalingen voorgedaan. 
 
Inflatierisico 
Het risico dat de koopkracht van de belegde euro kan afnemen in geval van 
geldontwaarding. 
 
De portefeuille wordt in principe aangehouden tot de einddatum en dat betekent dat het 
inflatierisico niet is afgedekt en wordt geaccepteerd.  
 
Er was gedurende het boekjaar geen sprake van hoge inflatie, hoewel er wel sprake was van 
licht oplopende inflatieverwachtingen. 
 
Systeemrisico 
Gebeurtenissen in de wereld of activiteiten van één of meerdere grote partijen in de financiële 
markten kunnen leiden tot een verstoring van het normale functioneren van de financiële 
markten. Hierdoor zouden grote verliezen kunnen ontstaan ten gevolge van door die verstoring 
verwezenlijkte liquiditeits- en tegenpartijrisico’s. 
 
Liquiditeitsrisico’s worden beheerst door het voeren van een liquiditeitsbeleid. De portefeuille 
is zodanig samengesteld dat de coupons en de aflossingen voldoende zijn om de lopende 
uitkeringen te betalen. De aflossingen worden belegd in het zeer liquide Hoofdfonds.   
Aangezien er niet gehandeld wordt zijn de enige tegenpartijen de bedrijven en staten die de 
obligaties hebben uitgegeven. Dit risico wordt beschreven onder kredietrisico. 
 
Het systeemrisico heeft afgelopen boekjaar niet geleid tot financiële gevolgen. 
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Concentratierisico 
Met betrekking tot de portefeuille van Europese bedrijfsobligaties kunnen gebeurtenissen op 
financiële markten, die vooral deze categorie beleggingen treffen en die leiden tot een 
terugbetalingsrisico, een grote impact op de waarde van de portefeuille hebben.  
 
De spreiding over sectoren en landen verlaagt het concentratierisico, alsmede het maximale 
belang in één obligatie. Dat is niet groter dan 5% van de fondswaarde. 
 
Om te voorkomen dat het maximale toegestane belang van één obligatie werd overschreden 
is in het boekjaar een gedeelte van een obligatie tijdig verkocht. 
 
Afwikkelingsrisico 
Het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht omdat de 
betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet 
zoals verwacht plaatsvindt. 
 
Er wordt in principe niet gehandeld. Als er een afwikkeling plaatsvindt, gebeurt dit door 
Lombard Odier en deze organisatie kent diverse maatregelen om het risico van een 
verkeerde afwikkeling te voorkomen. Alle beleggingstransacties zijn reconstrueerbaar. 
 
Afgelopen boekjaar hebben er geen verkeerde afwikkelingen plaatsgevonden. 

Herbeleggingsrisico 
De bedrijfsobligaties in portefeuille worden grotendeels afgelost in de jaren 2019 t/m 2021, 
waarna er moet worden herbelegd t.b.v. de deelnemers van wie de uitkeringen langer 
doorlopen. Gezien de hoge rekenrente van 4% die in de uitkeringen van deelnemers is 
verwerkt, bestaat het risico dat er in de toekomst onvoldoende rendement wordt gemaakt om 
het niveau van de uitkeringen te handhaven. Het daarvoor benodigde rendement ligt 
overigens voor alle deelnemers onder 4% doordat er de afgelopen jaren steeds meer dan 
4% rendement is gemaakt en hiervan buffers zijn gevormd. 
 
Het herbeleggingsrisico heeft regelmatig op de agenda van beleggingscommissie, bestuur 
en Raad van Toezicht van de beheerder gestaan. Er is dit jaar besloten om een bedrag van 
€ 15 miljoen in een winkelvastgoedfonds te beleggen. Er is daarnaast een besluit genomen 
over het samenvoegen van het 4%-fonds met het Hoofdfonds per 1/7/2020, waarvoor het 
beleggingsbeleid volgend jaar bepaald zal worden. Ten slotte heeft voorlichting op 
individuele basis plaatsgevonden aan een deel van de deelnemersgroep.  
 

Marktrisico 

Het marktrisico is het risico van waardeveranderingen in de portefeuille door veranderingen 

in marktprijzen, ongeacht wat hiervan de oorzaak is. De waarde van de onderliggende 

beleggingen kan toe- of afnemen vanwege een groot aantal factoren, zoals verwachtingen 

ten aanzien van economische groei, rente, inflatie, prijsontwikkeling op goederen- en 

valutamarkten en politieke en monetaire ontwikkelingen. Dit risico heeft vooral betrekking op 

de vastgoedbeleggingen van het ASR Prime Dutch Retail Fund. Als het risico zich voordoet, 

kan het leiden tot lagere directe rendementen en negatieve indirecte rendementen. 

 

Het marktrisico van het fonds wordt geaccepteerd en gebruikt om rendement te maken door 

koersstijgingen op de langere termijn. Het risico op negatieve rendementen als gevolg van 

sterke koersdalingen op korte termijn wordt gematigd door diversificatie en evenwichtige 

spreiding over meerdere soorten beleggingen gebaseerd op een meting van de 

beweeglijkheid van de beleggingen (NNIP-mandaat). 



18 
 

 

Het marktrisico heeft in het boekjaar niet geleid tot negatieve rendementen. 
 

6.2 Beheersing van de risico’s 

Het CFK probeert zijn statutaire doelen te verwezenlijken met inachtneming van de risico’s 
die met het geformuleerde beleid zijn verbonden. De risico’s en de mate waarin deze risico’s 
worden beheerst, zijn expliciet gemaakt in het risicobeheersingsplan. Dit plan wordt periodiek 
in bestuur en Raad van Toezicht van het CFK besproken en daarnaast wordt de opzet door 
de compliance officer beoordeeld. 
Beleggingsopbrengsten komen na aftrek van kosten toe aan de deelnemers, door middel 
van een jaarlijkse bijschrijving conform reglementaire bepalingen. In die zin komen alle 
financiële risico’s voor rekening van de deelnemers.  
 
Het CFK houdt een beperkt eigen vermogen aan dat ter beoordeling en besluitvorming van 
het bestuur kan worden aangewend indien risico’s onverhoopt tot schade leiden. Het eigen 
vermogen voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld door de 
Wft. 
 

6.3 Verklaring van de bewaarder 

Uit de Europese Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFM’ 
Richtlijn) volgt de eis aan elk beleggingsfonds onder deze wetgeving om een bewaarder aan 
te stellen. Gedurende het boekjaar is Kas Trust & Depositary Services B.V. opgetreden als 
bewaarder van het fonds. 
 
Naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten, wat gebeurt door de met Kas 
Trust gelieerde Kas Bank, heeft de bewaarder belangrijke controlerende taken, zoals de 
monitoring van de kasstromen en het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de 
fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen. 
 
Op pagina 43 staat de verklaring van de bewaarder van het fonds inzake haar 
verantwoordelijkheden en conclusie inzake de controlerende werkzaamheden in het 
boekjaar 2018/2019. 
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7. Deelnemers en uitkeringen 
 
In het fonds wordt de (vroegere) premie-inleg belegd van de deelnemers aan de 
overbruggingsregeling. Met deze afdrachten is per deelnemer een individueel 
overbruggingsfonds gevormd, waarop jaarlijks het beleggingsrendement wordt 
bijgeschreven. 
 
Aangezien het een gesloten fonds betreft, worden geen nieuwe (premiebetalende) 
deelnemers toegelaten. Het fonds kent uitsluitend deelnemers die al een 
overbruggingsuitkering ontvangen. 
 
De uitkering vindt plaats in maandelijkse termijnen gedurende een bepaalde periode, die 
verschilt van deelnemer tot deelnemer. De lengte van de uitkeringsperiode en de hoogte van 
de uitkering zijn bepaald op basis van het saldo van het overbruggingsfonds van de 
deelnemer bij aanvang van de uitkering. 
 
Op 1 juli 2018 kende het fonds 244 participanten. Gedurende het boekjaar werd aan 24 
deelnemers de laatste overbruggingsuitkering uitbetaald en is er een deelnemer aan het 
fonds toegevoegd. Het nieuwe boekjaar 2019/2020 begint met 221 deelnemers. 
 
Alle participanten ontvingen een overbruggingsuitkering uit het fonds. Het totaal van de 
uitgekeerde overbruggingsuitkeringen bedroeg € 14,1 miljoen. 
 
De uitkeringen van deelnemers in het fonds worden indien mogelijk verhoogd in juli 2019 op 
basis van de prijsinflatie.  
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8. Verslag van de Raad van Toezicht  
 

Het verslag is opgenomen in het jaarverslag van de beheerder van het fonds, de Stichting 
Contractspelersfonds KNVB. 

 



 

Jaarrekening
2018 / 2019 - 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019
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9  Jaarrekening 4%-fonds 2018/2019

9.1 Balans 4%-fonds per 30 juni 2019 (na rendementsbijschrijving)

ACTIVA Toelichting 30-06-2019 30-06-2018

(Bedragen in euro's)

Beleggingen

Obligaties en andere rentende waardepapieren 1 67.821.843           110.281.362     

ASR Dutch Prime Retail Fund 1 15.077.244           -                     

Participatie in Hoofdfonds 1 35.384.673           16.311.031       

Beleggingen in liquiditeiten 1 4.981                    4.361                 

118.288.741         126.596.754     

Vorderingen

Kortlopende vorderingen 234.559                9.554                 

234.559                9.554                 

Overige activa

Liquide middelen 1.236                    39.542               

1.236                    39.542               

118.524.536         126.645.850     
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PASSIVA Toelichting 30-06-2019 30-06-2018

(Bedragen in euro's)

Kortlopende schulden

Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen) 3 12.520.437           14.100.543       

Loonbelasting en sociale premies 510.615                530.730             

Overige schulden en overlopende passiva 2 45.013                  83.781               

13.076.065           14.715.054       

Langlopende schulden

Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen) 3 105.448.471         111.930.796     

105.448.471         111.930.796     

118.524.536         126.645.850     
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9.2 Winst- en verliesrekening 4%-fonds over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

Toelichting 2018/2019 2017/2018

(Bedragen in euro's)

Opbrengsten uit beleggingen 4

Renteopbrengsten 5.053.874             6.246.548          

Amortisatie obligaties 68.569-                  47.333-               

Ongerealiseerde waardeverandering ASR Dutch Prime Retail Fund 79.114                  -                     

Opbrengst participatie in Hoofdfonds 277.467                87.933               

Overige opbrengsten 1.180.974             -                     

6.522.860             6.287.148          

Af: Beleggingskosten 5 240.012-                158.945-             

Totaal opbrengsten 6.282.848             6.128.203          

Bijdrage exploitatiekosten beheerder 6 263.369                250.446             

Overige baten en lasten -                        -                     

Bijgeschreven rendement m.b.t. slotuitkeringen 30.306                  10.969               

Rendementsbijschrijving ten gunste van overbruggingsfondsen 5.989.173             5.866.788          

Totaal kosten 6.282.848             6.128.203          

Resultaat verslagperiode -                        -                     
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9.3 Kasstroomoverzicht 4%-fonds over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

(in euro's) Toelichting 2018/2019 2017/2018

Resultaat verslagperiode -                      -                 

Aanpassing rendementsbijschrijving 6.019.479           5.877.757      

Aanpassing overige baten en lasten -                      -                 

Aankoop van beleggingen 51.669.711-         17.731.031-    

Verkoop van beleggingen 59.977.724         26.499.318    

Mutatie kortlopende vorderingen 225.005-              362-                

Mutatie kortlopende schulden 58.883-                8.208-             

Mutatie beleggingsrekening NWF -                      -                 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 14.043.604         14.637.474    

Afkoop pensioen -                      24.708           

Uitbetaalde uitkeringen aan deelnemers 14.081.910-         14.715.309-    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 14.081.910-         14.690.601-    

Netto kasstroom 38.306-                53.127-           

Totaal liquide middelen ultimo verslagperiode 1.236                  39.542           

Totaal liquide middelen begin verslagperiode 39.542                92.669           

38.306-                53.127-           
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9.4 Toelichting

Mutatie beleggingsrekening NWF

 

9.4.1 Algemeen
De jaarrekening van het 4%-fonds, onder beheer van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) is 
opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek en met de 
Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het CFK is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op basis van de fiscale resolutie welke is goedgekeurd door 
de staatssecretaris van Financiën bij resolutie van 30 november 1972 nummer B71/24096.

Het vermogensbeheer van het 4%-fonds is uitbesteed. Over de vergoedingen die het fonds hiervoor verschuldigd 
is aan de vermogensbeheerder is geen btw verschuldigd. Deze btw-vrijstelling is door de belastingdienst 
verleend op basis van artikel 11, lid 1, letter i, sub 3 Wet Omzetbelasting. Voor deze vrijstelling was er reeds een 

vrijstelling van toepassing op basis van het criterium 'collectief vermogensbeheer' dat van toepassing was op het 

samengevoegde beheer van de belegde vermogens van het CFK en de Stichting Nederlands Wielrennersfonds.

Het 4%-fonds is voor het beheer een jaarlijkse kostendekkende vergoeding aan het CFK verschuldigd. 

Bedragen in deze jaarrekening luiden in euro’s, tenzij expliciet anders aangegeven.

9.4.2 Stelsel
De beheerder van het 4%-fonds, het CFK, beschikt met ingang van 18 juli 2014 over een vergunning van de 
Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘Autoriteit Financiële Markten’) voor het beheren van 
beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65, aanhef, sub a van de Wet op het financieel toezicht. Dit heeft 
tot gevolg dat de jaarrekening van het 4%-fonds opgesteld dient te worden in overeenstemming met Titel 9 Boek 
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

9.4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De opbrengsten en kosten 
zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Vreemde valuta
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op balansdatum. Opbrengsten 
en kosten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers.

Beleggingen
De vastrentende financiële instrumenten binnen het 4%-fonds zijn bij aanvang gewaardeerd tegen marktwaarde 
inclusief direct toerekenbare transactiekosten en worden aansluitend gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Agio of disagio valt gedurende de looptijd van de desbetreffende obligaties naar rato vrij. De 
beleggingen worden tot het einde van de looptijd aangehouden. Het CFK is stellig voornemens en zowel 
contractueel als economisch in staat de beleggingen van het 4%-fonds aan te houden tot het einde van de 
looptijd. 

De diverse rekeningen-courant, deposito's  en  spaarrekeningen zijn opgenomen tegen nominale waarde 
inclusief de te ontvangen interest per balansdatum.
De post "Liquide middelen" bestaat uit de rekening-courant bij de ING. De overige rekeningen-courant, deposito's 
en spaarrekening zijn ondergebracht in de post "Beleggingen in liquiditeiten".

De beleggingen in het Hoofdfonds en ASR Dutch Prime Retail Fund zijn opgenomen tegen reële waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke 
oninbaarheid. De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde bedragen voor kosten die ten laste van de 

volgende perioden komen of nog te ontvangen bedragen wegens baten ten gunste van voorgaande perioden.
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Schulden
Kortlopende schulden omvatten schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en de af te lossen bedragen 
op de langlopende schulden voor het komende boekjaar. Onder overlopende passiva zijn vooruitontvangen 
bedragen opgenomen en verplichtingen over de per balansdatum verstreken periode. Langlopende schulden 
betreffen schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze omvatten de ten behoeve van de deelnemers 
ontvangen fondspremies (inclusief hand- en tekengelden) vermeerderd met bijgeschreven rendement en onder 
aftrek van uitkeringen.

Opbrengsten uit beleggingen
Hieronder vallen de aan de verslagperiode toe te rekenen rentebaten alsmede de amortisatie op obligaties, de 
opbrengst uit de participatie in het Hoofdfonds en de opbrengsten van het ASR Dutch Prime Retail Fund, 
bestaande uit waardeveranderingen en bruto dividend.

Waardeveranderingen
Eventuele bijzondere waardeverminderingen op de beleggingen die gewaardeerd zijn op geamortiseerde kostprijs 
worden hieronder verantwoord.

Bijdrage exploitatiekosten beheerder
Dit betreft een bijdrage in de kosten van de beheerder en omvat organisatiekosten, afschrijvingskosten en overige 
kosten welke betrekking hebben op het boekjaar.

Rendementsbijschrijving
Rendementsbijschrijving heeft betrekking op de reglementaire bijschrijving van rendementen op de 
deelnemersfondsen. Het CFK beheert de middelen ten behoeve van de deelnemers in het 4%-fonds en beoogt 
geen eigen resultaat. Beleggingsresultaten komen overeenkomstig de reglementaire bepalingen onder 
verrekening van gerealiseerde kosten ten goede aan de deelnemers en worden toegevoegd aan de schulden aan 
de deelnemers.

Total Expense Ratio (TER)
De Total Expense Ratio drukt de totale kosten uit als percentage van het gemiddelde belegde vermogen. Onder 
totale kosten worden begrepen alle kosten die in een periode ten laste van het resultaat worden gebracht. De 
rendementsbijschrijving wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze kosten zijn direct af te leiden uit de 
jaarcijfers en betreffen:
Beleggingskosten
Personeelkosten
Organisatiekosten
Afschrijvingskosten

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ‘indirecte methode’ waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de 
kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat over de verslagperiode gecorrigeerd 
voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de 
beleggingen en de kortlopende vorderingen en schulden.
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9.4.4 Toelichting op de balans 4%-fonds

1 Beleggingen

Obligaties en andere rentende waardepapieren 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Stand begin verslagperiode 110.281.362           123.085.564        

Aankopen -                          -                       

Aflossingen - waarde 42.361.614-             12.550.000-          

Verkopen - waarde 150.000-                  -                       

Verkopen boven waarde 731.385                  -                       

Aflossingen - lopende rente 610.721-                  206.869-               

Amortisatie 68.569-                    47.333-                 

Aanpassing lopende rente -                          -                       

Stand ultimo verslagperiode 67.821.843             110.281.362        

ASR Dutch Prime Retail Fund 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Stand begin verslagperiode -                          -                       

Nieuwe inleg 14.998.130             -                       

Onttrekking -                          -                       

Rendement 79.114                    -                       

Stand ultimo verslagperiode 15.077.244             -                       

Participatie in Hoofdfonds 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Stand begin verslagperiode 16.311.031             -                       

Nieuwe inleg 36.315.000             17.665.000          

Onttrekking 17.518.825-             1.420.000-            

Rendement 277.467                  66.031                 

Stand ultimo verslagperiode 35.384.673             16.311.031          

Beleggingen in liquiditeiten 

 

Dit betreft alleen discretionaire beleggingen.

Het fonds bevat voornamelijk staats- en bedrijfsobligaties van investment grade-niveau. Het hiermee te behalen 
rendement voor de boekjaren in deze periode wordt elk jaar per 1 juli berekend als gemiddeld (verwacht) effectief 
rendement van alle onderliggende stukken in de portefeuille. Hierbij worden tussentijdse koersfluctuaties niet in 
aanmerking genomen, omdat de intentie bestaat om (behoudens onvoorziene omstandigheden) de beleggingen aan te 
houden tot einde looptijd. De marktwaarde van het fonds per ultimo boekjaar bedraagt € 71.646.437 (per 30 juni 2018: €
136.025.871).

Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen zijn met name spaartegoeden bij banken. Deze zijn direct opeisbaar 
en staan ter vrije beschikking van het fonds. 

Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen zijn met name spaartegoeden bij banken. Deze zijn direct opeisbaar en 
staan ter vrije beschikking van het fonds. 

Vanaf het boekjaar 2017/2018 worden de niet voor uitkeringen benodigde liquide middelen van het 4%-fonds in het 
Hoofdfonds belegd. 
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Omloopfactor van de activa (Turnover ratio) 2018/2019 2017/2018

Omloopfactor 4%-fonds 45% 6%

Intrinsieke waarde ('NAV') 30-6-2019 30-6-2018 30-6-2017 30-6-2016

Intrinsieke waarde van het fonds 126,40 120,28                     114,94                    109,85                 

2 Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva 30-06-2019 30-06-2018

(in euro's)

Nog te betalen netto uitkeringen 28.280                    57.475                 

Nog te betalen beheerfee Lombard Odier 13.250                    22.377                 

Diverse schulden 3.483                       3.929                   

45.013                    83.781                 

De omloopfactor geeft de omloopsnelheid van de activa weer en drukt de effectentransacties en de transacties van 
deelnemers van het fonds uit als percentage van de gemiddelde intrinsieke vermogenswaarde in dezelfde periode.

Eenmaal per wordt jaar het netto rendement van het 4%-fonds berekend. Dit gebeurt door het saldo van opbrengsten en 
kosten uit te drukken als percentage van het totale gemiddeld belegde vermogen gedurende het 
boekjaar. Iedere deelnemer krijgt vervolgens per 1 juli van elk jaar het rendement bijgeschreven op zijn fondssaldo. Het 
berekende rendement wordt hiervoor vermenigvuldigd met het gemiddeld belegde vermogen van de 
betreffende deelnemer. Op deze wijze wordt het jaarrendement pro rata toegerekend aan alle deelnemers.

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een maandelijkse opgave van de intrinsieke waarde verplicht. Het 
CFK administreert echter geen deelnemingsrechten (fracties) en is hiertoe dus niet in staat. Het CFK en de 
AFM spraken af dat de intrinsieke waarde wordt uitgedrukt in een indexcijfer per primo boekjaar om zo de deelnemer 
inzicht te geven in het rendement van de beleggingen. Dit indexcijfer is gedurende het gehele boekjaar van toepassing 
als intrinsieke waarde.
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3 Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen)

Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen) Overbruggings-

1 juli 2017 - 30 juni 2018 fondsen Buffers* Totaal

(in euro's)

Beginbalans verslagperiode 133.066.970            1.777.213               134.844.183        

Rendementsbijschrijving uit resultaat 5.866.788                -                          5.866.788            

Overbruggingsuitkeringen 14.715.309-              -                          14.715.309-          

Overige boekingen per saldo 35.677                     -                          35.677                 

Eindbalans verslagperiode 124.254.126            1.777.213               126.031.339        

Schulden aan deelnemers (deelnemersfondsen) Overbruggings-

1 juli 2018 - 30 juni 2019 fondsen Buffers* Totaal

(in euro's)

Beginbalans verslagperiode 124.254.126            1.777.213               126.031.339        

Rendementsbijschrijving uit resultaat 5.989.173                -                          5.989.173            

Overbruggingsuitkeringen 14.081.910-              -                          14.081.910-          

Overige boekingen per saldo 30.306                     -                          30.306                 

Eindbalans verslagperiode 116.191.695            1.777.213               117.968.908        

De schulden aan deelnemers in het 4%-fonds worden onderverdeeld in kortlopend en langlopend:

Kortlopend: 12.520.437       

Langlopend: 105.448.471     

117.968.908     

Het deel van de langlopende schuld dat tussen het 2e en 6e jaar zal worden uitgekeerd 

bedraagt € 43.915.788.

Schulden aan deelnemers Aantal Fondsverloop

(deelnemersfondsen) deelnemers

(in euro's)

Stand begin verslagperiode 244                   126.031.339           

Eenmalige / slotuitkeringen 24-                     211.257-                  

Reguliere uitkeringen -                    13.870.653-             

Overige boekingen -                    30.306                    

Nieuwe deelnemers (ex partner) 1                       -                          

Rendementsbijschrijving -                    5.989.173               

Stand ultimo verslagperiode 221                   117.968.908           

*Het fonds bevat een niet aan individuele deelnemers toegewezen buffer ter grootte van 
€ 1.777.213. Deze buffer, die onderdeel vormt van de schulden aan deelnemers, is vanaf 1 juli 2009 aangehouden om 
mogelijke tegenvallende beleggingsresultaten te compenseren en om een verlaging van uitkeringen op dat moment te 
voorkomen. In verband met de samenvoeging van het 4%-fonds met het Hoofdfonds per 1 juli 2020 zal deze buffer per 
de genoemde datum vrijvallen in het rendement van het 4%-fonds.
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9.4.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 4%-fonds

4 Opbrengsten uit beleggingen

Totaal opbrengsten uit beleggingen 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Rente op obligaties en andere waardepapieren 5.062.237     6.248.994     

Rente op beleggingen in liquiditeiten 8.363-            2.446-            

5.053.874     6.246.548     

Amortisatie obligaties 68.569-          47.333-          

68.569-          47.333-          

Ongerealiseerde waardeverandering ASR Dutch Prime Retail Fund 79.114          -                

79.114          -                

Opbrengst participatie in Hoofdfonds 277.467        87.933          

277.467        87.933          

Opbengst vervroegde aflossing en verkoop obligaties 733.883        -                

Dividend ASR Dutch Prime Retail Fund 331.372        -                

Overige opbrengsten 115.719        -                

Overige opbrengsten beleggingen 1.180.974     -                

Totaal opbrengsten uit beleggingen 6.522.860     6.287.148     

Opbrengsten obligaties en rentende waardepapieren 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Amortisatie (dis)agio 68.569-          47.333-          

Couponrente 5.062.237     6.248.994     

Overige opbrengsten 733.883        -                

Totaal opbrengsten obligaties en rentende waardepapieren 5.727.551     6.201.661     

Opbrengsten ASR Dutch Prime Retail Fund 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Ongerealiseerde waardeverandering 79.114          -                

Dividend 331.372        -                

Overige opbrengsten 64.023          -                

Totaal opbrengsten ASR Dutch Prime Retail Fund 474.509        -                

Opbrengsten participatie in Hoofdfonds 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Opbrengst 277.467        66.031          

Overige opbrengsten 51.696          21.902          

Totaal opbrengsten participatie in Hoofdfonds 329.163        87.933          
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5 Beleggingskosten

Beleggingskosten 2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Bewaarloon* 15.406          19.718          

Depositary** 12.340          14.913          

Beheerfee LO*** 75.679          98.034          

Beheerfee ASR*** 64.024          -                

Doorbelaste beleggingskosten i.v.m. participatie Hoofdfonds*** 51.696          21.902          

Rentekosten liquiditeiten 1.914            1.900            

Overige kosten liquiditeiten 18.953          2.478            

Totaal beleggingskosten 240.012        158.945        

 

6 Exploitatiekosten

Total expense ratio (TER) Prospectus 2018/2019 2017/2018

Beleggingskosten 0,18% 0,18% 0,11%

Personeelskosten 0,10% 0,10% 0,09%

Organisatiekosten

Bureaukosten 0,00% 0,00% 0,00%

Automatiseringskosten 0,01% 0,01% 0,01%

Huisvestingskosten 0,01% 0,01% 0,01%

Honoraria Raad van Toezicht en vergaderkosten 0,02% 0,02% 0,02%

Advieskosten 0,03% 0,03% 0,03%

Honoraria accountant 0,01% 0,01% 0,01%

Bijdrage Stichting CAO voor contractspelers 0,02% 0,02% 0,02%

Overige kosten 0,00% 0,00% -0,02%

Afschrijvingskosten 0,02% 0,02% 0,02%

TER 0,40% 0,40% 0,30%

* De bewaring van losse obligaties vindt plaats bij de Kasbank. De bewaarkosten worden eenmaal per maand door de 
Kasbank in rekening gebracht als percentage van de marktwaarde van de aanwezige effecten uitgedrukt in euro's. Het 
hierbij behorende percentage varieert van 0,012% tot 0,05% per jaar.

** Het CFK heeft Kas Trust aangesteld als 'AIFMD-bewaarder' of 'depositary' van de twee  beleggingsfondsen. De 
depositary voert doorlopend alle vereiste toezicht- en controletaken onder de AIFMD uit. De fee die hiervoor betaald 
wordt, is 0,085% van de fondswaarde per jaar.

*** De met Lombard Odier contractueel overeengekomen beheerfee bedraagt 0,075%. 
Op het beheer van ASR Dutch Prime Retail Fund is een beheerfee van 0,55% van toepassing. 
Voor het beheer van de participatie in het Hoofdfonds bedragen de kosten 0,33%.

Deelnemers krijgen geen kosten in rekening gebracht bij de maandelijks uitkeringen.

* Transactiekosten met betrekking tot beleggingen zijn geen onderdeel van dit overzicht. 

De bijdrage exploitatiekosten beheerder betreft de vergoeding die het 4%-fonds aan het CFK (de beheerder) over het 
boekjaar verschuldigd is. Deze vergoeding is precies afgestemd op de werkelijk door de beheerder in het boekjaar 
gemaakte kosten en het betreft dus een kostendekkende vergoeding. 
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Kredietrisico obligaties 2018/2019 2017/2018

(in euro's, op basis van geamortiseerde waarde)

Verdeling naar rating Moody's: 

Aaa 12.708.603          12.630.852       

Aa 20.033.378          23.781.873       

A 23.660.042          33.032.177       

Baa 11.419.820          35.943.850       

Ba -                       4.892.610          

67.821.843          110.281.362     

2018/2019 2017/2018

(in euro's)

Laag risico beleggingen

Obligaties 67.821.843          110.281.362     

Participatie in het Hoofdfonds 35.384.673          16.311.031       

Deposito's -                       -                     

Beleggingen in liquiditeiten 6.217                   43.903               

103.212.733        126.636.296     

Hoog risico beleggingen

ASR Dutch Prime Retail Fund 15.077.244          -                     

 

Concentratierisico
Er is sprake van een concentratierisico omdat er voornamelijk wordt belegd in Europese bedrijfsobligaties van 
investment grade kwaliteit. Het concentratierisico binnen deze categorie wordt gemitigeerd door de aangebrachte 
spreiding over verschillende aflosdata, landen en sectoren. Daarnaast zijn er enkele staatsobligaties in portefeuille
en wordt een deel van de portefeuille belegd in het Hoofdfonds en ASR Dutch Prime Retail Fund.

Kredietrisico
De boekwaarde van discretionaire obligaties vertegenwoordigt het grootste deel van de beleggingsportefeuille. Het 
kredietrisico van de discretionaire obligaties op balansdatum is als volgt:

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat het 4%-fonds niet in staat is aan zijn kortlopende financiële verplichtingen te 
voldoen. Het liquiditeitsbeheer is erop gericht ervoor te zorgen dat er altijd voldoende liquiditeit is om aan de 
verplichtingen te voldoen, zowel onder normale als onder bijzondere omstandigheden, zonder dat er verliezen of 
risico's voor de reputatie van het CFK ontstaan.

Op de volgende pagina volgen de contractuele looptijden van activa en verplichtingen:

De grootste exposure in één lening is de bedrijfsobligatie 6,25% Vattenfal ad € 6.203.993.

33



2018/2019 Boekwaarde Contractuele <3 >3<6 >6<12 >1<5 >5 jaar

kasstromen * maanden maanden maanden jaar

(in euro's)

Activa

Beleggingen

Obligaties en andere rentende waardepapieren 67.821.843       119.670.937     

Participatie in het Hoofdfonds 35.384.673       35.384.673       

ASR Dutch Prime Retail Fund 15.077.244       15.077.244       

Beleggingen in liquiditeiten 4.981                4.981                

Vorderingen

Kortlopende vorderingen 234.559            234.559            

Overige activa

Liquide middelen 1.236                1.236                

Passiva

Kortlopende schulden

Schulden aan deelnemers 12.520.437       3.594.780-         3.589.070-      6.916.693-      

Loonbelasting en sociale premies 510.615            510.615-            

Overige schulden en overlopende passiva 45.013              83.781-              

Langlopende schulden

Schulden aan deelnemers 105.448.471     43.915.788-      61.532.683-       

Netto positie 166.184.454     3.589.070-      6.916.693-      43.915.788-      61.532.683-       

* Kasstromen die voortvloeien uit contracten zijn verwerkt in de betreffende regels. Het gaat hierbij om de contracten met deelnemers m.b.t. de uitkeringen (schulden aan deelnemers). 
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Financiële instrumenten met vaste rente 30-06-2019 30-06-2018

(in euro's)

Financiële activa 67.821.843          110.281.362     

Financiële verplichtingen -                       -                     

Totaal financiële instrumenten met vaste rente 67.821.843          110.281.362     

Financiële instrumenten met variabele rente 30-06-2019 30-06-2018

(in euro's)

Financiële activa 6.217                   43.903               

Financiële verplichtingen -                       -                     

Rentederivaten -                       -                     

Totaal financiële instrumenten met variabele rente 6.217                   43.903               

 

Renterisico
In het fonds is geen sprake van renterisico doordat gekozen is voor waardering van de obligaties op basis van 
amortisatie.

Overige risico's
Naast de voornoemde risico's zijn diverse andere risico's van toepassing, waaronder het marktrisico, het 
koersrisico en het reputatierisico (vanaf pagina 16 e.v.).
Deze risico's zijn niet te kwantificeren. 
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10. Overzicht samenstelling beleggingen 4%-fonds

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 

(in euro's)
Nominale waarde Geamortiseerde 

waarde 30/6/2019
Obligaties

3,5% O AUSTRIA 21 3.850.000 3.899.967

6,375% EMTN GDF SUEZ 21 4.500.000 4.719.488

4,0% O NETHERLANDS 19 3.150.000 3.271.067

5,0% NTS CITIGROUP19EMTN 5.650.000 5.894.544

4,25% EMTN UNITED UTI 20 3.450.000 3.497.494

3,875% EMTN HBOS 20 EMTN 5.750.000 5.782.196

4,375% EMTN NAT GRID 20 5.200.000 5.229.061

4,125% EMTN PROCTER 20 3.800.000 3.869.811

5,75% MTN E ON INTL 20 2.100.000 2.131.999

6,25% EMTN EDF 21 EMTN 3.700.000 3.866.962

6,5% EMTN RWE FINANCE 21 3.750.000 4.058.760

6,5% VAR ROCHE 21 EMTN 4.500.000 4.690.634

5,625% EMTN STATOIL21EMTN 3.500.000 3.604.986

6,25% EMTN VATTEN 21 EMTN 5.500.000 5.681.554

4% Barclaeys Bank 3.550.000 3.655.341

4,375% CWTH Bank Austr. 3.900.000 3.967.979

Totaal obligaties en andere rentende waardepapieren 67.821.843

ASR Dutch Prime Retail Fund

(in euro's)

Waarde 30/6/2019

Aantal Koers

ASR Dutch Prime Retail Fund 13.807 1.092               15.077.244              

ASR Dutch Prime Retail Fund 15.077.244              

Participatie in Hoofdfonds

(in euro's)

Waarde 30/6/2019

Participatie in Hoofdfonds 35.384.673              

Totaal participatie in Hoofdfonds 35.384.673              

Beleggingen in liquiditeiten

(in euro's)

Waarde 30/6/2019

Rekening-courant

Kasbank 4.016                       

Rabobank 164                          

ABNAMRO Bank 801                          

4.981                       

Totaal beleggingen in liquiditeiten 4.981                       
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Nevenfuncties bestuurders en leden Raad van Toezicht

De bestuurders zijn voltijds in dienst van de stichting. Ben-Ivar Kolster zit namens de beheerder in het Investment 
Committee van het ASR Dutch Core Residential Fund.

De heer B.I. Kolster treedt per 1 augustus terug als bestuurslid van de stichting. Hij wordt per dezelfde datum 
opgevolgd door de heer R.J.R. Mouw.

De belangrijkste nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden in het verslag van de Raad van 
Toezicht genoemd (hoofdstuk 9 van het jaarverslag van de beheerder van het fonds, de Stichting Contractspelersfonds 
KNVB). 
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Overige gegevens
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11. Overige gegevens

11.1 Algemeen

Resultaatbestemming
Het rendement is toegekend aan de deelnemers van het fonds. Er is derhalve geen resultaat om te bestemmen.

Informatie
Op de Website en ten kantore van het CFK zal in ieder geval de volgende informatie verkrijgbaar zijn:

* het Prospectus;
* de essentiële beleggersinformatie;
* de statuten van de stichting;
* de reglementen en gedragscode;
* (voorgenomen) wijzigingen van de statuten;
* (voorgenomen) wijzigingen van het beleggingsbeleid;
* (voorgenomen) wijzigingen van de voorwaarden met een toelichting;
* (half)jaarverslagen van de stichting;
* de door de AFM aan de stichting verleende vergunning, en eventuele ontheffingen;
* oproepen voor de vergaderingen van Deelnemers;
* het meest recente registratiedocument;
* de opgave, bedoeld in artikel 50, tweede lid BGfo. Deze opgave bevat ten minste de volgende gegevens:

de totale waarde van de beleggingen, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen, de omvang
van het deelnemersfonds de meest recent bepaalde intrinsieke waarde van het deelnemersfonds onder 
vermelding van het moment waarop de bepaling plaatsvond.
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11.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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