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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VKT-vzw 1.1 

 

  

 
NAAM:  ......................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

Rechtsvorm:  ................................................................................................................................................................................................ 

Adres:  ............................................................................................................................................................ Nr.:  ............. Bus:  ............... 

Postnummer:  .................................... Gemeente:  ....................................................................................................................................... 

Land:  .................................................................... 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:  ............................................................................................................ 

Internetadres ∗: . .......................................................................................................................................................................................... 
 

Ondernemingsnummer  
 

DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van  

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 
 

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering∗∗ van     /  / 
 

 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van      /   /  tot       /    / 
 
 Vorig boekjaar van      /   /  tot       /    / 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

 

 

Totaal aantal neergelegde bladen:  ............................ Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:  .......................................................................................................................................................................... 

 

     

                                                      
∗ Facultatieve vermelding. 
∗∗  Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging zonder 

winstoogmerk. 
∗∗∗  Schrappen wat niet van toepassing is. 

KAMMERSTRAAT 22

9000 Gent

België

Gent, afdeling Gent

BE 0415.652.423

08 02 2010

10 03 2018

01 01 2017 31 12 2017

01 01 2016 31 12 2016

        XXXXXX

17

5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.6, 5.7, 8

EUR

JAARREKENING IN EURO

CAVARIA VZW

Vereniging zonder winstoogmerk

Gert Van Bavel
gevolmachtigde boekhouder

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

OCR9002

Maggy Doumen
Oudestraat 38, 2660 Hoboken (Antwerpen), België

Bestuurder

Christophe Demey
Meulesteedsesteenweg 145, 9000 Gent, België

Bestuurder

Sven Vandyck
Nijvelsebaan 79, 3090 Overijse, België

Bestuurder

Jens Van Lierde
Nerenhoek 16, 9080 Lochristi, België

Bestuurder

Ferenc Ballegeer
Opaallaan 115 bus 6, 1030 Schaarbeek, België

Bestuurder

Jurgen Denys
Eedverbondkaai 226, 9000 Gent, België

Bestuurder
- 18/03/2017
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Marc De Winter
Bosuil 79 bus 12, 2100 Deurne (Antwerpen), België

Bestuurder

Bart Eeckhout
Lombardenvest 6 bus 1, 2000 Antwerpen, België

Bestuurder

Bart Hufkens
Richardstraat 18 bus B, 2060 Antwerpen, België

Bestuurder

Deborah Lambillotte
Stierstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
- 18/03/2017

Leopold Lindelauff
Sint Geertruistraat 138, 3700 Tongeren, België

Bestuurder
- 18/03/2017

Jan Robert
Kleine Kouter 18, 9120 Beveren-Waas, België

Bestuurder

Thierry Scheers
Pastoor Berchaensstraat 5, 2222 Itegem, België

Bestuurder

Ellen Sleeuwaert
Boerenkrijgsingel 67, 3500 Hasselt, België

Bestuurder

Sammy Vanoirbeek
Overwindenstraat 37, 3400 Landen, België

Bestuurder

Wouter Van Huffel
Ingelandgat 7, 9000 Gent, België

Bestuurder
- 18/03/2017

Johan Van Oostende
Lucas De Heerestraat 110, 9000 Gent, België

Bestuurder

Ward Van Os
Frans de Cortstraat 27, 2060 Antwerpen, België

Bestuurder

Ingrid Wallaert
Botermelkbaan 74, 2900 Schoten, België

Bestuurder

Henri Beckers
Sint-Jansstraat 60 bus B, 3118 Werchter, België

Bestuurder

Tom Caubergs
Wipstraat 53 bus 2, 3010 Kessel-lo, België

Bestuurder

Barbara De Craemer
Diksmuidse Heerweg 39 bus 0.2, 8200 Sint-Andries, België

Bestuurder
- 18/03/2017

Miquel Lyssens-Danneboom
Notelaarstraat 72, 9000 Gent, België

Bestuurder

Patrick Reyntiens
Van Boeckellaan 9, 2500 Lier, België

Bestuurder

Jan Schonk
Lange Sint-Annastraat 38 bus 12, 2000 Antwerpen, België

Bestuurder

Fabienne Toussein
Jozef Ickxstraat 53, 2180 Ekeren (Antwerpen), België

Bestuurder
- 18/03/2017

Patricia Van Audenrode
Nijverheidsstraat 240 bus 6, 1800 Vilvoorde, België

Bestuurder

Josef Fobelets
Blijde Inkomstraat 158 bus 0101, 3000 Leuven, België

Bestuurder
18/03/2017 -
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Dirk Ghislain
Ledebergstraat 17, 9550 Herzele, België

Bestuurder
18/03/2017 -

Rob Hauben
Stuivekenskerkestraat 16, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België

Bestuurder
18/03/2017 -

Tine Jacobs
Knokkestraat 58 bus 41, 8301 Heist-aan-Zee, België

Bestuurder
18/03/2017 -

Ines Rombouts
Scheldestraat 32, 2000 Antwerpen, België

Bestuurder
18/03/2017 -

Sophie Schepens
Hofbouwstraat 32, 9930 Zomergem, België

Bestuurder
18/03/2017 -

Robertina Van Damme
Corneel Smitslei 59, 2150 Borsbeek, België

Bestuurder
18/03/2017 -

Vanessa Vanhooren
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
18/03/2017 -



 

 

Nr.   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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Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

Q-bus
Nr.: BE 0475.877.347
Blekersdijk 14 bus 201, 9000 Gent, België

70108566 B

Vivey & Co bvba
Nr.: BE 0859.596.677
Verloren Broodstraat 122, 9820 Merelbeke, België

B00523 C

Vertegenwoordigd door:

Steven Vivey
(bedrijfsrevisor)
Herentalse baan 2, 2240 Zandhoven, België

A01917
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 207.444 44.361

Oprichtingskosten .................................................................... 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.1.1 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 5.1.2 22/27 201.794 34.211

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 ............................. .............................

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 22/91 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 22/92 ............................. .............................

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 ............................. .............................

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 231 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 232 ............................. .............................

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 201.794 34.211

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 241 28.983 22.092

Overig ............................................................................... 242 172.811 12.119

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 5.650 10.150

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 667.413 610.220

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 18.551 17.361

Voorraden .............................................................................. 30/36 18.551 17.361

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 439.880 394.655

Handelsvorderingen .............................................................. 40 254.746 311.396

Overige vorderingen .............................................................. 41 185.134 83.259
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente .......................................... 415 ............................. .............................

Geldbeleggingen ...................................................................... 5.2.1 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 181.528 182.353

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 27.454 15.851

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 874.857 654.581
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 305.195 197.741

Fondsen van de vereniging of stichting ......................(+)/(-) 10 ............................. .............................

Beginvermogen ...........................................................(+)/(-) 100 ............................. .............................

Permanente financiering ........................................................ 101 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Bestemde fondsen ................................................................... 5.3 13 233.195 195.293

Overgedragen positief (negatief) resultaat ..................(+)/(-) 14 ............................. 2.448

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 72.000 .............................

VOORZIENINGEN ........................................................................ 5.3 16 102.006 51.506

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 102.006 51.506

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ...................... 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 467.656 405.334

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.4 17 78.480 .............................

Financiële schulden ............................................................... 170/4 78.480 .............................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ........................................................................... 172/3 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174/0 78.480 .............................

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 42/48 218.865 207.975

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 11.836 .............................

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 66.671 51.730

Leveranciers ..................................................................... 440/4 66.671 51.730

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 10.957 35.756
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 129.401 120.214

Belastingen ....................................................................... 450/3 717 .............................

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 128.684 120.214

Diverse schulden ................................................................... 48 ............................. 275
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten ........... 480/8 ............................. 275

Andere rentedragende schulden ...................................... 4890 ............................. .............................
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan
een abnormaal lage rente ................................................. 4891 ............................. .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 170.311 197.359

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 874.857 654.581
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 1.286.640 1.176.078

Bedrijfsopbrengsten* ........................................................ 70/74 1.816.594 1.657.934

Omzet* ......................................................................... 70 316.840 290.355

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies* .....(+)/(-) 73 1.493.007 1.360.563
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ...................................................(+)/(-) 60/61 529.954 481.856

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.5 62 1.150.156 1.132.163
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 39.969 15.112
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 50.500 10.500

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 13.233 7.067

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat ..............................(+)/(-) 9901 32.782 11.236

Financiële opbrengsten ........................................................... 5.5 75 90 497

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.5 65 2.069 130

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening .........................................................(+)/(-) 9902 30.803 11.603

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 9.235 1.576

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 4.584 10.731

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar .............(+)/(-) 9904 35.454 2.448

* Facultatieve vermelding.
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) 9906 37.902 12.197

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9905 35.454 2.448

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar
...............................................................................................(+)/(-) 14P 2.448 9.749

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 37.902 9.749

Over te dragen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) (14) ............................. 2.448

Nr. VKT-vzw 4BE 0415.652.423
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 143.126

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 207.552

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8179 ........................

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 350.678

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx 108.915

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8279 39.969

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 148.884

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 201.794

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... 8349 28.983
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx 10.150

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8365 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8375 4.500

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

Andere mutaties ....................................................................................(+)/(-) 8386 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395 5.650

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8455P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8545 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8555 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (28) 5.650

Nr. VKT-vzw 5.1.3BE 0415.652.423
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STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

forfaitair bepaald door de Algemene Vergadering

Boekjaar

VOORZIENINGEN

Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Voorziening investering website ........................................................................................................................ 30.000

Voorziening investering gebouw ........................................................................................................................ 16.500

Voorziening investering hard & software ........................................................................................................... 15.505

Voorziening investering projecten ..................................................................................................................... 25.000

Voorziening investering campgange ................................................................................................................. 15.000

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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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) 11.836

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 66.644

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 11.836

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

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 ........................

Ontvangen 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 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .............................................(+)/(-) 892 ........................

Overige leningen ..................................................................................................................(+)/(-) 902 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen 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 ........................

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post 45 van
de passiva)

Vervallen belastingschulden ................................................................................................................ 9072 ........................

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ................................... 9076 ........................
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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 25 26

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 21,4 21,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 32.990 33.840

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 816.102 793.739

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 289.265 282.910

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 ........................ ........................

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 44.789 55.514

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 ........................ ........................

Nr. VKT-vzw 5.5BE 0415.652.423

Balansanalyse - VKT-vzw2017 - 13 / 17



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 15,3 9,6 21,4 (VTE) 21,7 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .... 101 23.438 9.552 32.990 (T) 33.840 (T)

Personeelskosten ....................................... 102 793.223 292.959 1.086.182 (T) ...................... (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

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

Aantal werknemers .................................................................... 105 15 10 21,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 15 9 21,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ 1 0,6

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 8 3 10,0

lager onderwijs .................................................................... 1200 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1201 ........................ ........................ ........................

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 ........................ ........................ ........................

universitair onderwijs .......................................................... 1203 8 3 10,0

Vrouwen .................................................................................. 121 7 7 11,8

lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1211 ........................ ........................ ........................

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 ........................ ........................ ........................

universitair onderwijs .......................................................... 1213 7 7 11,8

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 15 9 21,4

Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ 1 0,4

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP 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 1 7 5,6

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 4 5 7,2

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 ........................ 5811 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 15 5812 1.596

Nettokosten voor de vereniging of stichting .................................................. 5803 565 5813 46.750

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 383 58131 46.550

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 182 58132 200

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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WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van

19 december 2003 inzake de boekhouding van grote vzw's.

I. Samenvatting van de waarderingsregels

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij

dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór

belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet

gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een positieve/negatieve invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten

belope van:

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan

een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de

volgende reden:

Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten

aangepast/Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende

elementen rekening worden gehouden:

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's,

mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het

vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

II. Bijzondere regels

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden

geactiveerd:

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar;

zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor   0,00EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt niet meer/meer dan 5 jaar;

indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd;

zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen:

1. Oprichtingskosten – lineair – 20%
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2. Immateriële vaste activa – lineair – 20%

3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen – lineair – 3,03% / 10,00%

4. Installaties, machines & uitrusting – lineair – 10,00% / 33,33%

5. Rollend materieel – lineair – 20,00%

6. Kantoormaterieel en meubilair – lineair – 10,00% / 33,33%

7. Andere vaste activa – lineair – 6,67% / 33,33%

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de

economisch verantwoorde afschrijvingen:

bedrag voor het boekjaar:  EUR

gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31      december 1983

begint:  EUR

Financiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd;

zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden)

methode van de gewogen gemiddelde prijzen,

Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

    1. Grond- en hulpstoffen

    2. Goederen in bewerking - gereed product

    3. Handelsgoederen

    4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Producten:

    -De vervaardigingsprijs van de producten omvat niet de onrechtstreekse

    -De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan

     één jaar beslaat, omvat geen financiële kosten verbonden aan de

     kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bestellingen in uitvoering:

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs .

Schulden:

De passiva bevatten geen/bevatten schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage

rente; zo ja, dan wordt op deze schulden geen disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta:

De omrekening in  van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende

grondslagen: dagkoers

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen),

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor  leasing van

onroerende goederen:  .
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