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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

ALAIN André

Liebaertstraat 28
8420 De Haan
BELGIË

Voorzitter van de Raad van Bestuur

ARDIES Frieda

Rijmenamsesteenweg 19
2812 Muizen (Mechelen)
BELGIË

Bestuurder

COPERS Caroline

August Van Putlei 37
2150 Borsbeek
BELGIË

Bestuurder

DEMONIE Conny

Zeelaan 44
8400 Oostende
BELGIË

Bestuurder

LORIDAN Joyce

Gloriantlaan 53/6
2050 Antwerpen
BELGIË

Bestuurder

SOENS Tine

Izegemsestraat 98
8501 Heule
BELGIË

Bestuurder

SCHOETERS Dirk

Gitschotellei 145
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 2.1

Bestuurder

THYS Rik

Blankenbergsesteenweg  78
8000 Brugge
BELGIË

Bestuurder

VAN BRABANDT Koen

Hulststraat 1
9052 Zwijnaarde
BELGIË

Bestuurder

VANDEWALLE Annuschka

Steense Dijk 281
8400 Oostende
BELGIË

Bestuurder

VERERTBRUGGEN  Patrick

Berkenlaan 36
1740 Ternat
BELGIË

Bestuurder

ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV (EY B00160)

BE 0446.334.711
De Kleetlaan 2
1831 Diegem
BELGIË

Bedrijfsrevisor

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

WUYTS Daniel (A01979)

De Kleetlaan 2
1831 Diegem
BELGIË
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 2.2

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. BE 0432.552.989 VKT-vzw 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
Oprichtingskosten 20

VASTE ACTIVA 21/28 381.809 372.472
Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 376.849 367.512
Terreinen en gebouwen 22 376.425 366.703
Installaties, machines en uitrusting 23 242 483
Meubilair en rollend materieel 24 182 326
Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 4.960 4.960
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 3.116.648 2.690.360
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 20.139 26.818
Handelsvorderingen 40 7.758 9.914
Overige vorderingen 41 12.381 16.904

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 3.095.904 2.662.839
Overlopende rekeningen 490/1 605 703

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 3.498.457 3.062.832
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 1.830.216 1.792.071
Fondsen van de vereniging of stichting 6.2 10 31.705 29.294
Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen en andere reserves 6.2 13 1.801.977 1.760.367
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -3.466 2.410
Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 6.2 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

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

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 1.668.241 1.270.761
Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 186.880 221.677

Financiële schulden 170/4 186.880 221.677
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3 186.880 221.677
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 1.481.361 1.049.044
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 34.797 33.784
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 30.300 11.219
Leveranciers 440/4 30.300 11.219
Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 107.500 116.166

Belastingen 450/3 24.145 26.707
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 83.355 89.459

Overige schulden 48 1.308.764 887.875
Overlopende rekeningen 492/3 40

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 3.498.457 3.062.832
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 801.055 839.549

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73

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

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 760.793 787.824
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 35.089 39.752
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

Andere bedrijfskosten 640/8 284 193
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 4.889 11.780
Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 37 7

Recurrente financiële opbrengsten 75 37 7
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 8.392 9.377
Recurrente financiële kosten 65 8.392 9.377
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -3.466 2.410
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

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

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -3.466 2.410
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -3.466 2.410
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -1.056 5.216
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -3.466 2.410
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 2.410 2.806

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde
fondsen en andere reserves 791

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves 691 2.410 2.806
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -3.466 2.410
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.1.2

TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 902.560
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 44.425
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 715
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 946.270
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 535.047
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 35.089
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 715
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 569.421
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 376.849
WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349

9/20



Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 4.960
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 4.960
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 4.960
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 34.797
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 149.947
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 36.933
GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891

Overige leningen 901

Handelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels 9001

Vooruitbetalingen op bestellingen 9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021

Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de vereniging of stichting

Financiële schulden 8922 221.677
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892 221.677
Overige leningen 902

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de vereniging of stichting 9062 221.677
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.4

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 10,6 11,1
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

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Niet-recurrente financiële kosten 66B

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten 6502
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.5

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 376.425
Bedrag van de inschrijving 91621 625.000
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 de nog door de vereniging of stichting 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

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 de nog door de vereniging of stichting 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
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.5

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

Beknopte beschrijving
De groepsverzekering is afgesloten door de organisatie tot creatie van een aanvullend pensioen voor haar werknemers. De te
betalen premie wordt volledig gedragen door de organisatie.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code 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)
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.7

Sociale balans

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd
zijn: 32901

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 8,5 2,8 10,6 VTE 11,1 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 6.001 1.330 7.331 T 17.187 T

Personeelskosten 102 622.817 137.976 760.793 T 787.824 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 8 2 9,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 8 2 9,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120 3 1 3,8

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201 1 0,8

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203 3 3

Vrouwen 121 5 1 5,8

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211 1 1

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 1

universitair onderwijs 1213 3 1 3,8

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134 8 2 9,6

Arbeiders 132

Andere 133
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Nr. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.7

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

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 1,8

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. BE 0432.552.989 VKT-vzw 6.8

Waarderingsregels

Elk vermogensbestanddeel wordt afzonderlijk gewaardeerd.
1. MATERIELE VASTE ACTIVA
* Gebouwen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde (incl gebeurlijke kosten) en lineair afgeschreven over 33 jaar. Herstelkosten aan deze
 gebouwen met een kost lager dan 10.000 euro worden lineair afgeschreven over 5 jaar.
* Kantoormeubilair wordt gewaardeerd aan aanschaffingswaarde (incl gebeurlijke kosten) en lineair afgeschreven over 5 jaar. Deze uitgaven
 worden pas geactiveerd vanaf een bedrag van € 250,00.
* Kantoormateriaal wordt gewaardeerd aan aanschaffingswaarde (incl gebeurlijke kosten) en lineair afgeschreven over 3 jaar. Deze uitgaven
 worden pas geactiveerd vanaf een bedrag van € 250,00.
2. FINANCIELE VASTE ACTIVA
Onder de financiële vaste activa worden de aandelen bij NewB opgenomen.
3. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Welbepaalde vorderingen voor de projectwerking enerzijds en de beleidsmatige en administratieve werking van de organisatie anderzijds worden
 afzonderlijk in de balans opgenomen.
4. GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Geldbeleggingen en liquide middelen voor de projectwerking enerzijds en de beleidsmatige en administratieve werking van de organisatie
 anderzijds worden afzonderlijk in de balans opgenomen. 
Voor elk project wordt een aparte bankrekening geopend. Elke financiële transactie van het project wordt via deze rekening afgehandeld.
De administratiegelden van DGOS : 75% van de administratiegelden van het lopende actieplan wordt gebruikt voor het lopende jaar (zg. vrije
 administratie) en 25% wordt overgedragen naar het volgend jaar (zg. niet vrij administratie).
Overheidssubsidies bestemd voor een bepaalde actviteit worden ook toegewezen aan die activiteit.
Jaarljks wordt 10% van ontvangen particuliere giften aangewend als administratiegeld voor de algemene werking.
Kosten en opbrengsten worden toegewezen aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het ogenblik van betaling of inning.
5. VOORZIENINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor gebeurtenissen die een belangrijke invloed kunnen hebben op het vermogen van de
 vereniging. Ze worden opgenomen tot op het ogenblik van opstelling van de rekeningen door het beheersorgaan.
Jaarlijks wordt een voorziening aangelegd voor risico's op projecten.
6. SCHULDEN
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.
Bedragen in buitenlandse valuta worden omgerekend aan de koers van het tijdstip van de transactie.
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Verslag van de bedrijfsrevisor aan de leden van de algemene vergadering 
van FOS – Socialistische Solidariteit VZW over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2020 

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons 
mandaat van aangestelde bedrijfsrevisor. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op 31 december 
2020, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en over de 
toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende de 
overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. 

Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de 
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2020. We hebben de wettelijke controle van de Jaarrekening 
van FOS – Socialistische Solidariteit VZW uitgevoerd gedurende 16 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de controle van de Jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van 
de Jaarrekening van FOS – Socialistische 
Solidariteit VZW (de “Vereniging”), die de balans 
op 31 december 2020 omvat, alsook de 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 
die datum en de toelichting, met een balanstotaal 
van € 3.498.457 en waarvan de 
resultatenrekening afsluit met een negatief 
resultaat van het boekjaar van € 3.466. 

Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een 
getrouw beeld van het vermogen en van de 
financiële toestand van de Vereniging per 
31 december 2020, alsook van haar resultaten 
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, 
in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel.  

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in 
overeenstemming met de International Standards 
on Auditing (“ISA’s”). Onze verantwoordelijkheden 
uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte "Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
Jaarrekening" van ons verslag. 

Wij hebben alle deontologische vereisten die 
relevant zijn voor de controle van de Jaarrekening 

in België nageleefd, met inbegrip van deze met 
betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de 
aangestelden van de Vereniging de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen 
verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis van ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan voor het opstellen van de 
Jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de Jaarrekening die een getrouw 
beeld geeft in overeenstemming met het in België 
van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. Deze verantwoordelijkheid 
omvat het opzetten, implementeren en in stand 
houden van een systeem van interne beheersing 
die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het 
opstellen van de Jaarrekening die geen 
afwijkingen van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten. 

In het kader van de opstelling van de 
Jaarrekening, is het bestuursorgaan 
verantwoordelijk voor het inschatten van de 
mogelijkheid van de Vereniging om haar 
continuïteit te handhaven, het toelichten, indien 
van toepassing, van aangelegenheden die met 
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continuïteit verband houden en het gebruiken van 
de continuïteitsveronderstelling tenzij het 
bestuursorgaan het voornemen heeft om de 
Vereniging te vereffenen of om de activiteiten 
stop te zetten of geen realistisch alternatief heeft 
dan dit te doen.  

Onze verantwoordelijkheid voor de controle 
over de Jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
Jaarrekening als geheel geen afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is 
opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is 
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen 
garantie dat een controle die overeenkomstig de 
ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. 
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van 
fraude of fouten en worden als van materieel 
belang beschouwd indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen 
genomen door gebruikers op basis van de 
Jaarrekening, beïnvloeden  

Als deel van een controle uitgevoerd 
overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een 
professioneel-kritische instelling gedurende de 
controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s 
dat de Jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden die op deze 
risico’s inspelen en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Het risico van 
het niet detecteren van een van materieel 
belang zijnde afwijking is groter indien die 
afwijking het gevolg is van fraude dan indien 
zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude 
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van het systeem van interne 
beheersing; 

• Het verkrijgen van inzicht in het systeem van 
interne beheersing dat relevant is voor de 

controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de 
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar 
die niet zijn gericht op het geven van een 
oordeel over de effectiviteit van het systeem 
van interne beheersing van de Vereniging; 

• Het evalueren van de geschiktheid van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen; 

• Het concluderen van de aanvaardbaarheid van 
de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van 
de verkregen controle-informatie, 
concluderen of er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel zouden kunnen doen 
ontstaan over de mogelijkheid van de 
Vereniging om haar continuïteit te handhaven. 
Indien we besluiten dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe 
gehouden om de aandacht in ons 
commissarisverslag te vestigen op de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen in de 
Jaarrekening of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te 
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
controle-informatie die verkregen is tot op de 
datum van ons commissarisverslag. 
Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat de continuïteit van de Vereniging niet 
langer gehandhaafd kan worden; 

• Het evalueren van de algehele presentatie, 
structuur en inhoud van de Jaarrekening, en 
van de vraag of deze Jaarrekening, de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen 
weergeven op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.  

Wij communiceren met het bestuursorgaan en de 
aangestelden van de Vereniging, onder meer over 
de geplande reikwijdte en de timing van de 
controle en over de significante 
controlebevindingen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne 
beheersing die we identificeren tijdens onze 
controle.  

 

19/20



Verslag van de bedrijfsrevisor van 14 juni 2021 over de Jaarrekening  
van FOS-Socialistische Solidariteit VZW over het boekjaar  

afgesloten op 31 december 2020 (vervolg) 

 

3 

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan  

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften die van toepassing zijn op het 
voeren van de boekhouding, alsook voor het 
naleven van Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen en van de statuten van de 
Vereniging. 

Verantwoordelijkheden van de 
bedrijfsrevisor  

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig 
de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in 
België van toepassing zijnde internationale 
auditstandaarden (ISA’s), is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, de naleving van de 
statuten, en van bepaalde voorschriften uit het 
wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
na te gaan, alsook verslag over deze 
aangelegenheden uit te brengen.  

Vermeldingen betreffende de 
onafhankelijkheid 

Wij hebben geen opdrachten verricht die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de Jaarrekening en zijn in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de 
Vereniging.  

Andere vermeldingen 

• Onverminderd formele aspecten van 
ondergeschikt belang, werd de boekhouding 
gevoerd overeenkomstig de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en reglementaire 
voorschriften. 

• De resultaatverwerking, die aan de algemene 
vergadering wordt voorgesteld, stemt 
overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen. 

 

 

 

 

 

• Wij hebben geen kennis van verrichtingen of 
beslissingen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen zijn 
gedaan of genomen en die in ons verslag 
zouden moeten vermeld worden.  

 

Diegem, 14 juni 2021 
 

EY Bedrijfsrevisoren BV 
Bedrijfsrevisor 
vertegenwoordigd door 

 

 

 

Daniel Wuyts 
Partner* 
* Handelend in naam van een BV 

Ref: 21/DW/0262 
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