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LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging

of stichting

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE
EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Reuter Delphine
Jevourmont 24
4910 Theux
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Wolters Herman
Rue Leon Lepage 41/3
1000 Brussel
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Musschoot Iris
Brussegemstraat  12
1861 Wolvertem
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : 2022-03-01 Bestuurder

Smit Marcella
Lage Zand  518
. Den Haag
NEDERLAND
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Koksal Mehmet
Mechelsesteenweg 216
1800 Vilvoorde
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Coessens Willem
Esperantostraat 19
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Voorzitter van de Raad van Bestuur

Debeuckelaere Willem
Pluimstraat 13
9000 Gent
BELGIË
Begin van het mandaat : 2022-03-01 Einde van het mandaat : Bestuurder

VGD Bedrijfsrevisoren BV (B00150)
0875430443

Neerhoflaan 2
1780 Wemmel
BELGIË
Begin van het mandaat : 2021-03-01 Einde van het mandaat : 2024-03-01 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Roose Bart (A02143)

Generaal De Wittelaan 17A
2800 Mechelen
BELGIË

N° 0463312580 VKT-VZW 2.1
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OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

 
 
Facultatieve vermeldingen:
 
- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn
Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,
B. Het opstellen van de jaarrekening,
C.Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D.Het corrigeren van de jaarrekening.
 
- indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden
vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)

N° 0463312580 VKT-VZW 2.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 19.791 14.086

Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 19.791 14.086

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 8.168 3.940

Meubilair en rollend materieel 24 11.624 10.146

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 4.733.945 3.625.306

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 109.312 93.261

Handelsvorderingen 40

Overige vorderingen 41 109.312 93.261

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 4.624.633 3.532.046

Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 4.753.736 3.639.392

N° 0463312580 VKT-VZW 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 241.766 173.307

Fondsen van de vereniging of stichting 6.2 10 4.547 4.547

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen en andere reserves 6.2 13 246.498 182.521

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -9.279 -13.762

Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 6.2 16 1.774.918 1.194.457

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 181.550 96.150

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 181.550 96.150

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en

voor schenkingen met terugnemingsrecht
167 1.593.368 1.098.307

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 2.737.052 2.271.628

Schulden op meer dan één jaar 6.3 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 75.569 42.680

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 4.030 137

Leveranciers 440/4 4.030 137

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

45 71.539 42.543

Belastingen 450/3 16.073 4.365

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 55.466 38.178

Overige schulden 48

Overlopende rekeningen 492/3 2.661.484 2.228.948

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 4.753.736 3.639.392

N° 0463312580 VKT-VZW 3.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-) 9900 1.162.056 924.117

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70 11.134 12.291

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 3.576.757 1.622.414

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen

60/61 2.593.077 850.623

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 501.220 363.674

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

630 7.495 4.401

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

(+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-) 635/9 580.460 499.828

Andere bedrijfskosten 640/8

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A -2.213 5.066

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 75.094 51.149

Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 168 29

Recurrente financiële opbrengsten 75 168 29

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 6.803 6.979

Recurrente financiële kosten 65 6.803 6.979

Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 68.459 44.199

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 68.459 44.199

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 68.459 44.199

N° 0463312580 VKT-VZW 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 54.698 24.219

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) 68.459 44.199

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -13.762 -19.980

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde fondsen en

andere reserves
791

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves 691 63.976 37.981

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -9.279 -13.762

N° 0463312580 VKT-VZW 5
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TOELICHTING

 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 635

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 635

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 635

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079

Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129 635

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (21)

N° 0463312580 VKT-VZW 6.1.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 35.572

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 13.200

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 48.773

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 21.486

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 7.495

Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 28.981

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) 19.791

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349

N° 0463312580 VKT-VZW 6.1.2
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STAAT VAN DE FONDSEN, BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

 

Boekjaar Vorig boekjaar

FONDSEN
Beginvermogen 4.547 4.547

Permanente financiering

Bedragen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

BESTEMDE FONDSEN

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (post 13 van de passiva)

De Raad van Bestuur beslist om een fonds aan te leggen bestemd voor het dekken van een sociaal passief. Wanneer het resultaat van het boekjaar
positief is zal het fonds voor sociaal passief elk jaar worden vermeerderd met minimum 60% van het positieve resultaat van het boekjaar tot het
bestemde fonds 100% bedraagt van het bedrag van het sociaal passief dat bij het afsluiten van elk boekjaar herberekend zal worden op basis van het
personeel in dienst van de vzw op het einde van het boekjaar.
Er zal geen toewijzing aan het fonds voor sociaal passief zal zijn als het resultaat van het boekjaar negatief is. Met andere woorden, dit
betekent dat de vastgestelde waarderingsregel bindend is en gerespecteerd moet worden voor zover er meer inkomsten dan uitgaven zijn.
Er kan een terugname gebeuren van het sociaal passief in zoverre er een structurele vermindering is van het personeelsbestand.

Boekjaar

VOORZIENINGEN

Uitsplitsing van de post 167 ("Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met
terugnemingsrecht") van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Voorziening beurzen FPD 369.325
Voorziening beurzen Vlaamse Overheid Covid19 16.192
Voorziening beurzen Stampmedia 1.642
Voorziening beurzen Vlaamse Overheid Science 26.972
Voorziening beurzen EC Local 93.191
Voorziening beurzen NPL 42.243
Voorziening beurzen EU grants 185.270
Voorziening beurzen P local 1.033
Voorziening beurzen Vlaamse Overheid local 12.073
Voorziening beurzen MSU 62.027
Voorziening beurzen Environmental stories 684.497
Voorziening beurzen enabling activities 97.475
Voorziening beurzen Filip De Cock 1.429

N° 0463312580 VKT-VZW 6.2
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL

Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft

ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 7,5 5,3

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten 76

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (76A)

Niet-recurrente financiële opbrengsten (76B)

Niet-recurrente kosten 66 -2.213 5.066

Niet-recurrente bedrijfskosten (66A) -2.213 5.066

Niet-recurrente financiële kosten (66B)

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten 6502

N° 0463312580 VKT-VZW 6.4

Page 11 of 21

DocuSign Envelope ID: 7D8B6FDD-DFF9-43AC-8635-5BAD50ED507B



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN
9149

Waarvan

Door de vereniging of stichting geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld of

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vereniging of stichting

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91611

Bedrag van de inschrijving 91621

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91631

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91711

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91721

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91811

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 91911

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91921

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed 92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92021

N° 0463312580 VKT-VZW 6.5
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Codes Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld of

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91612

Bedrag van de inschrijving 91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91632

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91922

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed 92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92022

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

De vereniging heeft sinds 2022 een aanvullend rust- of overlevingspensioen in de vorm van een vast contributieplan met vaste bijdrage voor haar
werknemers met een vast arbeidscontract van onbepaalde duur. Het plan wordt beheerd door externe verzekeringsmaatschappij Baloise Belgium nv. Bij
wet zijn de gestorte bijdragen door werkgever/werknemer onderworpen aan een minimum gewaarborgd rendement van 3,25%/3,75% op de reserves opgebouwd
tot 31 december 2015 en 1,75% op de stortingen vanaf 1 januari 2016. Het minimum rendement wordt gewaarborgd door de werkgever. Op basis van de
beschikbare informatie, is de opgebouwde reserve toereikend om de verplichting van de werkgever af te dekken.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

N° 0463312580 VKT-VZW 6.5
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Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VERENIGING OF STICHTING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie
van de vereniging of stichting

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

N° 0463312580 VKT-VZW 6.5
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, BESTUURDERS EN

COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN OF GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING OF STICHTING

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN,

OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS

GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of
afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris 7.676
Andere opdrachten buiten revisorale 2.426

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van de
leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen

N° 0463312580 VKT-VZW 6.6
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SOCIALE BALANS

 

WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN

INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

 

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn: 335

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes
1. Voltijds

(boekjaar)

2. Deeltijds

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal in
voltijdse equivalenten

(VTE)

(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal in
voltijdse equivalenten

(VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 7,5 7,5 5,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101 12.120 12.120 9.197

Personeelskosten 102 501.220 501.220 363.674

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 9 9

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 5 5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 4 4

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 4 4

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203 4 4

Vrouwen 121 5 5

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213 5 5

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 9 9

Arbeiders 132

Andere 133

N° 0463312580 VKT-VZW 6.7

Page 16 of 21

DocuSign Envelope ID: 7D8B6FDD-DFF9-43AC-8635-5BAD50ED507B



TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

 

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

 

INGETREDEN
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het
boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister 205 5 5

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of
een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop
hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 305 1 1

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste
van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5843 5853

N° 0463312580 VKT-VZW 6.7
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WAARDERINGSREGELS
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Journalismfund.eu vzw  

WAARDERINGSREGELS 

De boekhouding van de vzw wordt gevoerd conform de wetgeving betreffende de boekhoudkundige 
verplichtingen van verenigingen zonder winstoogmerk.  

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie en de resultaten van de 
vzw. 

De waardering van de posten in de balans en de resultatenrekening zullen steeds met dit doel voor 
ogen dienen te gebeuren. De waarderingen dienen te gebeuren met voorzichtigheid, oprechtheid en 
goede trouw om zo tot een correcte weergave te komen van de financiële situatie van de vzw.  

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.  

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op verwachte toekomstige activiteiten.  

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere boekjaar identiek blijven en 
stelselmatig worden toegepast. Eventuele afwijkingen dienen in de jaarrekening toegelicht en 
vermeld te worden. 

Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante 
wisselkoers op de datum van de transactie.  

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de eventuele 
afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen. 

 

Immateriële en materiële activa 

De volgende lineaire afschrijvingspercentages zijn van toepassing: 

 

Aard Algemene rekening 
Lineair 

Min. Max. 

Software 215000 20% 33% 

IT - uitrusting 231000 20% 33% 

Meubilair en materieel 240000 10% 33% 

 
Vaste activa aangekocht in het kader van een project worden volledig in kosten genomen op het 
moment van de aankoop.  

Enkel aankopen van goederen vanaf een bedrag van EUR 300,00 (inclusief BTW)  worden opgenomen 
in de rubriek vaste activa. 
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Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de methode van 
FIFO.  

Vorderingen 

Van zodra er over het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de inbaarheid, 
wordt de gehele vordering opgenomen onder rubriek “dubieuze debiteuren”. 

 

Bestemde fondsen 

De Raad van Bestuur beslist om een fonds aan te leggen bestemd voor het dekken van een sociaal 
passief. Wanneer het resultaat van het boekjaar positief is zal het fonds voor sociaal passief elk jaar 
worden vermeerderd met minimum 60% van het positieve resultaat van het boekjaar tot het 
bestemde fonds 100% bedraagt van het bedrag van het sociaal passief dat bij het afsluiten van elk 
boekjaar herberekend zal worden op basis van het personeel in dienst van de vzw op het einde van 
het boekjaar. 

Er zal geen toewijzing aan het fonds voor sociaal passief zal zijn als het resultaat van het boekjaar 
negatief is. Met andere woorden, dit betekent dat de vastgestelde waarderingsregel bindend is en 
gerespecteerd moet worden voor zover er meer inkomsten dan uitgaven zijn.  

Er kan een terugname gebeuren van het sociaal passief in zoverre er een structurele vermindering is 
van het personeelsbestand. 

 

Voorzieningen 

Indien nodig worden voorzieningen aangelegd om duidelijk omschreven verliezen of kosten te 
dekken die op balansdatum waarschijnlijk en zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet vaststaat. Het 
aanleggen van voorzieningen hangt niet af van het resultaat van het boekjaar.  

Voor toegekende maar nog niet uitbetaalde beurzen wordt een voorziening aangelegd onder rubriek 
168. 

Vreemde valuta  

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op basis 
van de vastgestelde koers op balansdatum. De negatieve resultaten uit de omrekening van vreemde 
valuta worden ten laste van het resultaat genomen, de positieve resultaten worden overgedragen. 

Overlopende rekeningen en overige vorderingen  

In de rubriek ‘Overlopende rekeningen’ van de activa worden de projectuitgaven geboekt die nog 
moeten worden gerealiseerd. 

De met de subsidiërende instellingen en organisaties afgesloten contracten worden in de rubriek 
‘Overige vorderingen’ geboekt zodra ze getekend worden. Deze rubriek is dan verminderd met de 
uitgevoerde betalingen van subsidies/donaties. 

In de rubriek ‘Overlopende rekeningen’ van de passiva wordt het gedeelte van de subsidies/donaties 
geboekt die nog niet zijn verworven. 
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Continuïteit  

De continuïteit van de vzw worddt gehandhaafd. In 2022 is het eigen vermogen van de vzw positief 
en werd een gedeelte van de verliezen van het verleden weggewerkt voor een bedrag van 4.483,07 
EUR.  Voor volgend boekjaar wordt ook een positief resultaat voorzien. Tevens kunnen alle schulden 
op korte termijn worden nagekomen waardoor de Raad van Bestuur beslist dat er geen 
continuïteitsproblemen zijn. 
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