201
NAT. Datum neerlegging

Nr. 0600.803.746

Blz.

1

EUR

E.

D.

VKT-VZW 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
NAAM:

TUA West

Rechtsvorm: PRIV ST.
Adres: Koning Leopold III-laan

Nr.: 41

Postnummer: 8200

Gemeente: Sint-Andries

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Gent, afdeling Brugge
Internetadres *:
Ondernemingsnummer

DATUM

9/03/2015

0600.803.746

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

9/03/2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2019

tot

31/12/2019

Vorig boekjaar van

1/01/2018

tot

31/12/2018

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
de BETHUNE Jean
Van Belleghemdreef 27 , 8510 Marke (Kortrijk), België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 27/02/2015- 27/02/2021
LARIDON Lies
Ijzerlaan 58 , 8600 Diksmuide, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 27/02/2021
BULTINCK Koen
O.L. Vrouwstraat 11 , 8600 Diksmuide, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 28/02/2019

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Totaal aantal neergelegde bladen:
16
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4, 5.6
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

*
**

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

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.

Nr.

0600.803.746

VKT-VZW 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

JANSSENS Tania
Bedevaartstraat 18 , 8450 Bredene, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 28/02/2019
SCHOTTE Gerda
't Hoge 39 , 8200 Sint-Andries, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 27/02/2019
VAN HOOTEGEM Mieke
Pauwstraat 7 , 8800 Roeselare, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 28/02/2019
VEREECKE Carl
Populierenlaan 14 , 8520 Kuurne, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 28/02/2019
RONSE Steve
Essendreef 31 , 8300 Knokke-Heist, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 28/02/2019
SCHRAUWEN Ina
Torhoutsestraat 130 , 8020 Ruddervoorde, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 25/01/2018- 28/02/2019
BUYSE Filip
Hogestraat 5 , 8870 Izegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/09/2019- 26/09/2025
BLOMME Wouter
Laurierstraat 15 , 8400 Oostende, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/09/2019- 26/09/2025
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Nr.

0600.803.746

VKT-VZW 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VERMEERSCH Wouter
Bruyningstraat 115 , 8500 Kortrijk, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/02/2019- 26/09/2019
COUPE Matthias
Sint-Jorisstraat 22 , 8870 Izegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/02/2019- 26/09/2019
COUPILLIE Luc
Nieuwpoortstraat 51 , 8600 Diksmuide, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/02/2019- 28/02/2025
HOLLEVOET Justine
Slabbaardstraat Noord 41 , 8870 Izegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/02/2019- 28/02/2025
LODEWYCKX Herman
Torhoutsesteenweg 296 , 8400 Oostende, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/02/2019- 28/02/2025
VANRYCKEGHEM Martine
Lauwestraat 114 , 8930 Rekkem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/02/2019- 28/02/2025
LAGASSE Ilse
Zomerstraat 9 , 8870 Izegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/02/2019- 28/02/2025
VAN HERREWEGHE Mieke
Hogendries 3 , 9270 Kalken, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 25/01/2018- 26/02/2021

3/16

Nr.

0600.803.746

VKT-VZW 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

MONS Bert
Gentsesteenweg 115 A , bus 2.2, 8500 Kortrijk, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/09/2017- 26/02/2021
DESMET Piet
Vlasmolenstraat 2 , 8501 Heule, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 28/09/2017- 26/02/2021
CALLEWIER Dominiek
Dronckaertstraat 613 , 8930 Menen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 27/02/2021
HYNDRICKX Joris
Eug. de Grootelaan 23 , 8650 Houthulst, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 27/02/2021
DE GEYTER Lode
Dokter Vannestestraat 14 , 8501 Heule, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/02/2015- 27/02/2021

4/16
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VKT-VZW 1.2

0600.803.746

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.
B.
C.
D.

-

Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,
Het opstellen van de jaarrekening,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
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 alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

5/16

Nr.

VKT-VZW 2.1

0600.803.746

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA......................................................................

20/28

Oprichtingskosten ...............................................................
.......
Immateriële vaste activa .......................................................
...............
Materiële vaste activa ..........................................................
............
Terreinen en gebouwen ....................................................
..................
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
Overige ......................................................................
.........
Installaties, machines en uitrusting ...................................
.........
...................................
.........
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.........
Overige ......................................................................
.........
.........
.......
Meubilair en rollend materieel ..........................................
.........
............................
.........
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.........
Overige ......................................................................
.........
.........
.......
Leasing en soortgelijke rechten ........................................
.........
..............................
.........
Overige materiële vaste activa .........................................
.........
.............................
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.......
Overige ......................................................................
.........
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................
.........
...........................
.........
................
.........
Financiële vaste activa .........................................................
.........
..........
.......
VLOTTENDE ACTIVA ............................................................
.......
Vorderingen op meer dan één jaar .....................................
..............................
Handelsvorderingen ..................................................
....................
Overige vorderingen ...................................................
...................
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................
...........
............................
...........
Voorraden ......................................................................
...........
...........
Bestellingen in uitvoering .................................................
...........
.....................
....

20

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................
.................................
Handelsvorderingen .........................................................
.............
Overige vorderingen .........................................................
.............
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
...........
Geldbeleggingen ..................................................................
............
...........
Liquide middelen ..................................................................
............
Overlopende rekeningen .....................................................
....
..............

TOTAAL VAN DE ACTIVA ...............................................

5.1.1

21

5.1.2

22/27
22
22/91

3.639,05

770,53

3.639,05

770,53

1,00
1,00

1,00
1,00

22/92
23
231

3.638,05
3.638,05

747,53
747,53

232
24

22,00

241

22,00

242
25
26
261
262
27
5.1.3/
5.2.1

28
29/58

888.559,50

794.087,60

29
290
291
2915
3
30/36
37
40/41
40

56.569,99
56.569,99

24.971,56
24.971,56

41
415
5.2.1

50/53
54/58

831.989,51

769.116,04

892.198,55

794.858,13

490/1
20/58

6/16

Nr.

VKT-VZW 2.2

0600.803.746

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ...............................................................
.......
Fondsen van de vereniging of stichting ..............................
..............................
Beginvermogen ...............................................................
..............................
.......
Permanente financiering ..................................................
....
....................
Herwaarderingsmeerwaarden ..............................................
........................
Bestemde fondsen ..............................................................
...............................
Overgedragen positief (negatief) resultaat ................(+)/(-)
Kapitaalsubsidies .................................................................
.....
VOORZIENINGEN .................................................................
.............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies
en legaten
..............................
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ....................
....................
SCHULDEN ............................................................................
....................
........
.......
Schulden op meer dan één jaar............................................
.......................
Financiële schulden .........................................................
.............
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ....................................................................
Overige leningen .........................................................
...............
Handelsschulden ..............................................................
........
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
...................
Overige schulden .............................................................
...................
.........
Rentedragend .............................................................
.............
.........
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente ...................................................................
...
Borgtochten ontvangen in contanten ..........................
..........................
..................
Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ............................................................................
Financiële schulden .........................................................
Kredietinstellingen .......................................................
Overige leningen .........................................................
Handelsschulden ...............................................................
Leveranciers ...............................................................
Te betalen wissels ......................................................

Toel.

Codes

369.127,14

13

163.000,00

173.000,00

14

343.215,17

196.127,14

385.983,38

425.730,99

383.025,35

422.772,96

10
100
101
12
5.3

15
5.3

16
160/5
168
17/49

5.4

17
170/4
172/3
174/0
175
176
179
1790
1791
1792
42/48

5.4

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

45

Diverse schulden ..............................................................
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten.......
.......
Andere diverse rentedragenden schulden .................
.................
Andere diverse schulden, niet-rentedragend
of .......
.......
.................
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...................
.......
.................
...................
.......
..
Overlopende rekeningen .......................................................
...................
.......
............
.............
.......
TOTAAL VAN DE PASSIVA ............................................
........
.......

Vorig boekjaar

506.215,17

10/15

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Belastingen .................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

Boekjaar

450/3
454/9
48

39.036,59
39.036,59
231.910,74
89.086,81
49.854,99
39.231,82
22.991,21

69.928,05
69.928,05
236.553,96
93.299,74
48.000,00
45.299,74
22.991,21

480/8
4890
4891

22.991,21

22.991,21

492/3

2.958,03

2.958,03

10/49

892.198,55

794.858,13

7/16

Nr.

VKT-VZW 3

0600.803.746

RESULTATENREKENING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge
.................................................................................(+)/(-)

9900

440.255,89

Bedrijfsopbrengsten* ...................................................
..................................................
Omzet* ..................................................................
...................................
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies * ........
........
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
........
diverse goederen * ......................................................
........
...............................................
Bezoldigingen, sociale
.....................................................(+)/(-)
lasten en pensioenen
........
........
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste ........
........
activa ................................................................................
........
.....................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in
........
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen ........
(terugnemingen)
.............................................................(+)/(-)
........
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen .....
.....................................................(+)/(-)
(bestedingen en terugnemingen)

70/74

758.728,12

70

5.5

282.162,68

60/61

318.472,23

630

248.824,86

1.678,35

1.063,54

43.914,13

57.025,52

635/8
640/8

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat
.....................................................(+)/(-)

9901

Uitzonderlijke opbrengsten ...................................................
...................
Uitzonderlijke kosten .............................................................
.........
Positief (Negatief) resultaat van....................................(+)/(-)
het boekjaar

255.807,64

631/4

Andere bedrijfskosten ........................................................
.............................................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs.......................................................................................(-)
kosten

Financiële opbrengsten .........................................................
................
Financiële kosten ..................................................................
.
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening ....................................................... (+)/(-)

271.101,97
271.101,97

73

62

271.101,97

649
138.855,77

-35.811,95

299,48

365,03

138.556,29

-36.176,98

76

338,06

1.722,36

66

1.806,32

5.5

75

5.5

65
9902

9904

137.088,03

-34.454,62

* Facultieve vermelding.
8/16
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VKT-VZW 4

0600.803.746

RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen positief (negatief) resultaat ....................................(+)/(-)

9906

Boekjaar
333.215,17

Vorig boekjaar
196.127,14

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar .........(+)/(-)

9905

137.088,03

-34.454,62

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)

14P

196.127,14

230.581,76

Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................................
.............
aan de fondsen van de vereniging of stichting .........................................
............................
aan de bestemde fondsen .....................................................................

791/2

Toevoeging aan de bestemde fondsen .....................................................
................
Over te dragen positief (negatief) resultaat .....................................(+)/(-)

692

791

10.000,00
10.000,00

792

(14)

343.215,17

196.127,14

9/16

Nr.

VKT-VZW 5.1.2

0600.803.746
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8199P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8169

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

8179

Overboeking van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................

8199

Meerwaarde per einde van het ......................................................................
boekjaar

8259P

xxxxxxxxxxxxxxx

10.819,04

4.546,87

15.365,91

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .....................................................................................................

8219

Verworven van derden ..............................................................................

8229

Afgeboekt .................................................................................................

8239

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

8249

Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8329P
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
8279
......
...... 8289
Teruggenomen .........................................................................................
......
...
Verworven van derden ..............................................................................
8299
......
...... 8309
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere
8319
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8329
......
......
......
......
...... (22/27)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
.......
..........................
.................. ......
......
In volle eigendom van de vereniging of sticthing ........................................
......
........................................
......
...........
......
......
......
......
......
......
.

xxxxxxxxxxxxxxx

10.048,51

1.678,35

11.726,86
3.639,05

WAARVAN

8349

3.639,05

10/16

Nr.

0600.803.746

VKT-VZW 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (rubriek 13 van het passief)

De fondsen zullen aangewend worden in het kader van projecten binnen het domein 'Blue Energy'.
Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 160/5 ("Voorzieningen voor overige risico's en kosten") van de passiva indien
daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Uitsplitsing van de post 168 ("Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen
met terugnemingsrecht") van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

11/16
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VKT-VZW 5.5

0600.803.746

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

4

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

9087

4,1

3,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9088

6.320

6.964

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

620

184.014,97

186.332,48

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

621

44.142,46

46.200,60

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

622

12.967,02

Andere personeelskosten ....................................................................................

623

14.683,19

Ouderdoms- en overlevingspensioenen
..........................................................................................

624

16.291,78

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

12/16

Nr.

VKT-VZW 5.7

0600.803.746

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Codes

Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten ...........................................................................................................
....................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .....................................................................................................
..........................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................................
............................................................
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

9291

Uitstaande vorderingen op
...............................................................................................................................
deze personen

9500

9294
9295

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)
Ereloon commissaris 1.500 euro
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

13/16

Nr.

VKT-VZW 6

0600.803.746

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
Gemiddeld aantal werknemers ............

1. Voltijds

2. Deeltijds

(boekjaar)

(boekjaar)

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

Codes

(boekjaar)

(vorig boekjaar)

100

3,6

1,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101

5.456

864

6.320

(T)

6.964

(T)

220.836,47

34.971,17

255.807,64

(T)

248.824,86

(T)

Personeelskosten ...............................

102

Codes

1. Voltijds

4,1 (VTE)

2. Deeltijds

3,9 (VTE)

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ..............................................................
............................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

105

4

1

4,5

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

110

4

1

4,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

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

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

1

1

1,5

1

1,5

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ..........................................................................
................
lager onderwijs ...........................................................

120
1200

secundair onderwijs ...................................................

1201

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

1202

universitair onderwijs .................................................

1203

1

121

3

3,0

3

3,0

Vrouwen ..........................................................................
................
lager onderwijs ...........................................................

1210

secundair onderwijs ...................................................

1211

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

1212

universitair onderwijs .................................................

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ...............................................................................
130
Bedienden ...............................................................................134

4

1

4,5

Arbeiders ............................................................................... 132
Andere ...............................................................................

133
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
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 .................................................
.........................................
..................................................................
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
.........................................................

Codes

1. Voltijds

205

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

1

1,0

305

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes

Codes

Mannen

Vrouwen

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

1

5811

1

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................
5802

2

5812

2

Nettokosten voor de vereniging of stichting ............................................... 5803
82,00 5813
...........................................
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................
58031
58131
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................
58032
82,00 58132

176,00

176,00

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

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................
5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................
5842

5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting ................................................
..........................................

5853

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

5843
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VKT-VZW 7

WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig art 18 van het KB van 19/12/2003 betreffende de boekhoudkundige
verplichtingen en openbaarmaking van de jaarrekeningen van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en stichtingen in aanpassing van art 94 van het KB van 30/01/2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen.
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt er niet afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:
Bijgevolg zijn er geen afwijkingen die het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vereniging beïnvloeden.
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beinvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden
toegerekend.
De cijfers van het boekjaar zijn volledig vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar.
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en
het resultaat van de vereniging.
II. Bijzondere regels:
Oprichtingskosten:
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen ofwel gespreid over een maximale periode van 5 jaar.
Immateriële vaste activa:
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
Materiële vaste activa:
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Zij worden zodanig afgeschreven dat de kost ervan gespreid
wordt over de waarschijnlijke muttigheids- of gebruiksduur en dat op basis van een afschrijvingsplan opgesteld door de raad van bestuur.
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

1. oprichtingskosten
2. immateriële vaste activa
3. terreinen en gebouwen *
4. installaties, machines en uitrusting
L
33,00
5. rollend materieel *
6. kantoormaterieel en meubilair
L
20,00
7. overige materiële vaste activa*
* met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden geboekt tegen nominale waarde of, in geval van vreemde valuta, tegen de dagkoers op datum van de
afsluiting.
Schulden
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente
Vreemde valuta
De omrekening in
van tegoeden, schulden en verbintenisssen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
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 KB van 30/01/2001 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van
onroerende goederen :
Bestemde fondsen:
De fondsen zullen aangewend worden in het kader van projecten binnen het domein ‘Blue Energy’.
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