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JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering* van 11-02-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2018  tot 31-12-2018

Vorig boekjaar van 01-01-2017  tot 31-12-2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 

VKT-vzw 5.1.3, VKT-vzw 5.2.1, VKT-vzw 5.2.2, VKT-vzw 5.2.3, VKT-vzw 5.4, VKT-vzw 5.6

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
 in de vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de
 vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging

COESSENS Wim

Esperantostraat 19
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË

Bestuurder

DEPUYDT Piet

Aannemersstraat 66
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË

Voorzitter van de Raad van Bestuur

VAN HEE Jacques

Krogstraat 100
1860 Meise
BELGIË
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Bestuurder

VANDENBERGHE Kurt

Brusselsesteenweg 649
1731 Zellik
BELGIË

Bestuurder

WOLTERS Hans

Drukpersstraat 1
1000 Brussel
BELGIË

Bestuurder

SMIT Marcella

Lage Zand 518
 Den Haag
NEDERLAND

Bestuurder

VAN LIEROP Ton

Masuistraat 8
1000 Brussel
BELGIË

Einde van het mandaat: 07-02-2018 Bestuurder

CROSBY Scott

Edmond Mesenslaan 59
1040 Etterbeek
BELGIË

Einde van het mandaat: 07-02-2018 Bestuurder

GRUHNWALD Sylke

Münstergasse  9
8001 Zurich
ZWITSERLAND

Einde van het mandaat: 07-02-2018 Bestuurder

VGD BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00150)

BE 0875.430.443
E. Demunterlaan 5/4
1090 Jette
BELGIË

Begin van het mandaat: 11-02-2019 Einde van het mandaat: 11-02-2021 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

ROOSE Bart (A02143)

Schaliënstraat  5/2
2000 Antwerpen
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__________________________________
* Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale

 vereniging zonder
winstoogmerk.
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 1.2

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.

__________________________________
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
Vaste activa 20/28 15.286 3.491
Oprichtingskosten 20
Immateriële vaste activa 5.1.1 21
Materiële vaste activa 5.1.2 22/27 15.286 3.491

Terreinen en gebouwen 22
In volle eigendom van de vereniging of stichting 22/91
Overige 22/92

Installaties, machines en uitrusting 23 2.880 3.491
In volle eigendom van de vereniging of stichting 231 2.880 3.491
Overige 232

Meubilair en rollend materieel 24 12.406
In volle eigendom van de vereniging of stichting 241 12.406
Overig 242

Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26

In volle eigendom van de vereniging of stichting 261
Overige 262

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27
Financiële vaste activa 5.1.3/5.2.1 28
Vlottende activa 29/58 1.754.653 666.094
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 2915

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 1.902
Voorraden 30/36 1.902
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 135.990 87.174
Handelsvorderingen 40 4.664 7.412
Overige vorderingen 41 131.327 79.762

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 415

Geldbeleggingen 5.2.1 50/53
Liquide middelen 54/58 1.603.922 576.420
Overlopende rekeningen 490/1 14.741 599

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.769.939 669.585
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 2.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
Eigen vermogen 10/15 4.450 -92.577
Fondsen van de vereniging of stichting 10 4.547 4.547

Beginvermogen 100 4.547 4.547
Permanente financiering 101

Herwaarderingsmeerwaarden 12
Bestemde fondsen 5.3 13 64.500
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 -64.597 -97.125
Kapitaalsubsidies 15
Voorzieningen 5.3 16 1.045.286 415.651
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht 168 1.045.286 415.651
Schulden 17/49 720.203 346.511
Schulden op meer dan één jaar 5.4 17

Financiële schulden 170/4
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 179

Rentedragend 1790
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente 1791
Borgtochten ontvangen in contanten 1792

Schulden op ten hoogste één jaar 5.4 42/48 75.303 27.311
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 27.608 3.903
Leveranciers 440/4 27.608 3.903
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 44.681 23.408

Belastingen 450/3 11.478 3.138
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 33.203 20.270

Diverse schulden 48 3.014
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten 480/8
Andere rentedragende schulden 4890
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente 4891 3.014

Overlopende rekeningen 492/3 644.900 319.200

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.769.939 669.585
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 852.668 201.550

Bedrijfsopbrengsten 70/74
Omzet 70 90.588 258.769
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 1.817.293 755.198

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61 1.055.213 941.163

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.5 62 244.731 164.881
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 4.178 2.012
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 629.635 36.052
Andere bedrijfskosten 640/8 409 55
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) 9901 -26.285 -1.450
Financiële opbrengsten 5.5 75 43 1.249
Financiële kosten 5.5 65 2.089 374
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening (+)/(-) 9902 -28.332 -575
Uitzonderlijke opbrengsten 76 20.875
Uitzonderlijke kosten 66 2.018 77.786
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9904 97.027 -57.486
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 9906 -97 -97.125
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het
boekjaar (+)/(-) 9905 97.027 -57.486
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige
boekjaar (+)/(-) 14P -97.125 -39.638

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan de fondsen van de vereniging of stichting 791
aan de bestemde fondsen 792

Toevoeging aan de bestemde fondsen 692 64.500
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 -64.597 -97.125
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 5.1.1

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
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 5.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Materiële vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 55.375
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 15.973
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 39.254
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 32.094
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 51.884
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 4.178
Teruggenomen 8289
Verworven van derden 8299
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 39.254
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 16.809
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 22/27 15.286
Waarvan
In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349 15.286
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

Staat van de bestemde fondsen
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

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 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Voorzieningen beurzen FPD 287.179
Voorzieningen beurzen NPL 99.453
Voorzieningen beurzen VJF 500.000
Voorzieningen EU grants 158.655
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 5.5

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Personeel en personeelskosten
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-
verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 5 3
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 3,7 2,9
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 6.201 5.008

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 182.178 126.082
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 40.629 30.152
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622
Andere personeelskosten 623 21.923 8.648
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

Financiële resultaten
Geactiveerde intercalaire interesten 6503
Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij
de verhandeling van vorderingen 653
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen)
voorzieningen met financieel karakter (+)/(-) 656
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 5.7

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

Verbonden entiteiten
Vorderingen op verbonden entiteiten 9291
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

Rentevoet en duur van de vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris 5,900 EUR

Boekjaar

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van
de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 6

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

Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn
 ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
 boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T)
 of totaal in
 voltijdse

 equivalenten
 (VTE)

3P. Totaal (T)
 of totaal in
 voltijdse

 equivalenten
 (VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 3,7 3,7 VTE 2,9 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
 uren 101 6.201 6.201 T 5.008 T

Personeelskosten 102 244.731 244.731 T 164.881 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds

2. Deeltijds
3. Totaal in

 voltijdse
 equivalenten

Aantal werknemers 105 5 5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 3 3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 2 2

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 3 3

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203 3 3

Vrouwen 121 2 2

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 1

universitair onderwijs 1213 1 1

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 5 5

Arbeiders 132

Andere 133
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 6

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
 voltijdse

 equivalenten

Ingetreden

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 2 2

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

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

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
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Nr. BE0463312580 VKT-vzw 7

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.

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.

CONTINUITEIT
De continuïteit van de vzw wordt gehandhaafd. In 2018 is het eigen vermogen van de vzw positief en werd een gedeelte van de verliezen van
 het verleden weggewerkt voor een bedrag van 37.527 EUR. Voor volgend boekjaar wordt ook een positief resultaat voorzien. De vzw zal nieuwe
 fondsen werven en nieuwe projecten opstarten. Tevens kunnen alle schulden op korte termijn worden nagekomen waardoor de Raad van Bestuur
 beslist dat er geen continuïteitsproblemen zijn.
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