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woord van de voorzItter

Niet zonder trots mag ik verkondigen dat we een 
recordjaar achter de rug hebben. 

Ongeveer twee miljoen bezoekers bezochten onze 
parken en het aantal abonnees blijft groeien. Met 
andere woorden, in 2017 plukten we de vruchten van 
al onze inspanningen van de voorbije vijf jaar. 

Het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp 
opende officieel de deuren en mocht meteen enkele 
belangrijke internationale congressen verwelkomen. 

De ZOO werd weer een stukje nieuwer en mooier, met 
de inhuldiging van de Mensapenvallei en de savanne 
waar zebra's en giraffen samenwonen.

Planckendael beleefde een fantastische zomer waarbij 
de bezoekers niet alleen onze echte dieren van dichtbij 
konden bewonderen, maar ook dieren gemaakt van 
LegO-blokjes voor de toptentoonstelling Nature 
Connects. Het kerstolifantje suki mocht er het jaar 
afsluiten en haalde daarmee het wereldnieuws.

voor de medewerkers van het CRC was het jaar 2017 
het begin van een nieuwe overeenkomst met de vlaamse 
overheid. Het strategische plan voor wetenschappelijk 
onderzoek loopt voor de periode 2017-2022.

Ook De Zegge groeide in 2017 weer een stukje aan.

geen wonder dat we zo opgetogen zijn. 2017 werd een 
feestelijk aperitief voor het jubileumjaar 2018. We 
hebben grootse plannen om 175 jaar ZOO Antwerpen 
te vieren. en Planckendael zweeft nog even op een 
roze wolk met twee gezonde babyolifantjes en hopelijk 
nog een derde op komst in het voorjaar. 

Daarom durf ik me te wagen aan een voorspelling: ook 
2018 wordt een topjaar voor de KMDA.

Rudy Broeckaert

voorzitter Raad van Bestuur KMDA vzw
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Dit rapport is opgesteld voor de KMDA vzw. Tot de Koninklijke Maatschappij Dierkunde Antwerpen vzw, 
kortweg de KMDA, behoren de ZOO Antwerpen, elisabeth Center Antwerp, Flanders Meeting & Convention 
Center Antwerp, het dierenpark Planckendael en De Zegge, een natuurgebied in geel. 

HistorieK
De wetenschappelijke vereniging KMDA startte in 1843 als burgerlijke vennootschap die later een nv werd. 
De KMDA vzw nam in 1985 alle operaties over en kreeg het patrimonium ter beschikking gesteld via een 
erfpachtcontract. Ook het personeel en de dieren gingen over naar de vzw. 

In 2013 werd de KMDA Private stichting opgericht waarin de aandelen van de KMDA Onroerend Patrimo-
nium Nv ondergebracht werden. Deze Private stichting heeft een belangeloos doel, gelijklopend aan dat van 
de vzw, en bezit een ruime meerderheid van de aandelen van de KMDA OP Nv. 

De Raad van Bestuur is dezelfde in de vzw, de nv en de Private stichting.

organIsatIe

vzw

Onroerend Patrimonium NV

Private Stichting

81% aandelen

verpacht alle gronden aan
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Bestuur

RAAD vAN BesTuuR KMDA vZW

rudy Broeckaert - voorzitter
voorzitter Astra sweets
Bestuurder bij Auxifina, Creafin en La Lorraine Bakery group
voormalig gedelegeerd Bestuurder KBC

inge schoups - ondervoorzitter
stadsarchivaris van OCMW en stad Antwerpen, directeur FelixArchief

Willem desmet - Bestuurder-penningmeester
Bestuurder Concentra
Zaakvoerder Consultancy & Immo BvBA (Consultanim)
voormalig CeO Neckermann België en voorzitter Thomas Cook West- en Oost-europese markten 

Christine Claus - Bestuurder
Bestuurder van PMv
Bestuurder van Kunst in Huis
Bestuurder van Herita
Toezichthouder van de Brakke grond

prof. dr. Bruno gryseels - Bestuurder
Directeur van het Instituut voor Tropische geneeskunde Antwerpen

prof. dr. Herwig Leirs - Bestuurder
gewoon hoogleraar binnen het Departement Biologie aan de universiteit Antwerpen
voorzitter van de Raad van Bestuur van de universiteit Antwerpen

nathalie vermeersch - Bestuurder
vennoot vermeersch-De Paep advocaten
Penningmeester van de Orde van Advocaten

afgevaardigd vertegenwoordiger van de vlaamse regering
Mark Andries, kabinetschef van geert Bourgeois, minister-president van de vlaamse Regering

De leden van de Raad van Bestuur voeren hun mandaat onbezoldigd uit. Zij hebben geen van allen een 
operationele verantwoordelijkheid binnen de KMDA.

Commissaris revisor
grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt.

effeCtieve Leden Kmda vzW
KMDA vzw heeft 33 effectieve leden op 31 december 2017. 

De effectieve leden bestaan, naast de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur uit de volgende personen:
Peter Aerts, Roland Baetens, guy Claes, Annemie Coox, Frederic J. Daman, Marc de Borgher, 
René della Faille, Walter De Meurichy, sylvie Dubois, Marc Huybrechts, Frank Hye, Jacques Maton, 
Dirk Michiels, Joris Ringoot, urbain Rynders, Charles sluyts, eric stroobants, 
Roland van Bocxstaele, Paul van den sande, Rudy van eysendeyk, Chris van ginneken, 
Paul van Remoortere, guy van strydonck, Marcel verbruggen, Tony Walschap.



DIReCTIeCOMITÉ

Dries Herpoelaert  Algemeen Directeur
Paul Corluy   Directeur HR, Finance, ICT & Purchase
sabine Deconinck  Directeur events & Food services
Anja stas   Directeur sales, Marketing & Communication
Linda van elsacker   Directeur Zoölogie
Peter van den eijnde  Directeur Operations
René Hoeckx    Directeur Projecten (tot 31 juli 2017)
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van links naar rechts: Peter van den eijnde, Paul Corluy, Linda van elsacker, Dries Herpoelaert, sabine Deconinck
en Anja stas.



hoogtepunten van 2017
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nieuwe mensapenvallei

De nieuwe mensapenvallei werd in juni officieel 
geopend door vlaams minister van Toerisme en 
Dierenwelzijn Ben Weyts. Zowel de chimpansees als 
de gorilla’s hebben een buitenterras van 1.000 m²
gekregen. De bezoekers wandelen tussen de 
mensapen.
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grand opening fmCCa: a room 
with a zoo

In april was het zover. Het flanders meeting 
& Convention Center antwerp opende officieel 
de deuren met een groots feest. Het unieke 
congrescentrum ligt op een al even unieke 
locatie: in de bekroonde negentiende-eeuwse 
ZOO Antwerpen op maar tien minuten wandelen 
van het historische centrum. Het complex kan tot 
2.700 deelnemers ontvangen, beschikt over 30 
state-of-the-artvergaderruimtes, en natuurlijk de 
Koningin elisabethzaal, met 2.020 zitplaatsen en 
een uitmuntende akoestiek en geluidsresonantie. 
Het fmCCa streeft naar een minimale ecologische 
voetafdruk, duurzaamheid en een laag 
energieverbruik, maar dan wel met alle moderne 
technologieën en voorzieningen.
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renovatie historische vleugel

Het historische hoekpand van de ZOO is helemaal 
gerenoveerd, als onderdeel van het FMCCA. Het 
opende, net zoals het volledige FMCCA, ook in 
april 2017.
vergaderruimtes zoals de Marmeren Zaal en de 
verlat Zaal vormen een levend, ademend, historisch 
monument en maken deel uit van een van de 
oudste dierentuinen ter wereld, inclusief belle 
époque-elementen en beschermde monumenten.
the Historic Wing bestaat uit twaalf zalen, met 
decoraties in verschillende marmersoorten, hoge 
plafonds en art nouveau-architectuur. elke zaal 
heeft een heel eigen karakter. Zo staat er in de 
Darwinzaal een indrukwekkend skelet van een 
baardwalvis. De Wintertuin, een laat negentiende-
eeuws architectonisch hoogstandje uit glas en 
staal, geeft je een tropisch gevoel, want in de lente 
en de zomer kan je er tussen honderden vlinders 
wandelen. De historische zalen vormen het decor 
bij uitstek voor elk evenement.
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succesvolle nature Connects 
tentoonstelling

De toptentoonstelling nature Connects toonde in 
primeur dieren en planten gemaakt met in totaal exact 
1.129.500 Lego®-blokjes door de Amerikaanse 
kunstenaar sean Kenney. Ook de blokjestent waar 
kinderen met LegO-blokjes kleurrijke creaties 
maakten, was een succes tijdens de zomer.
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nieuwe savanne voor giraffen 
en zebra’s

De giraffen en de Hartmanns bergzebra’s kregen 
in augustus een nieuwe savanne. De twee soorten 
zullen samenwonen en hebben nu dubbel zoveel 
pootruimte. Weer een nieuw stukje ZOO erbij.
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Kerstolifantje suki geboren

Olifant may tagu, de zus van Kai-Mook, beviel 
op kerstdag van het prachtige olifantje suki. De 
bevalling verliep volgens het best denkbare scenario 
in de zandstal van de olifantentempel. Ook Kai-
Mook en Phyo Phyo, de mama van Kai-Mook, zijn 
nog zwanger. In 2018 wordt Planckendael een heuse 
olifantenkribbe met drie baby-olifantjes.
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waarden, mIssIe en manIfesten

In 2017 heeft de KMDA haar waarden gedefinieerd. Daarnaast heeft de directie samen met het 
management en het hele kader de missie van de KMDA opnieuw scherpgesteld.

Kmda Waarden
De 4 waarden van de KMDA zijn: 

•	autHentieK     in de zin van echt en oorspronkelijk
•	gepassioneerd   in de zin van betrokken en geëngageerd
•	HoffeLiJK    in de zin van respectvol en coöperatief
•	doeLgeriCHt   in de zin van gefocust en pragmatisch

Deze waarden zijn het DNA van de KMDA. Ze tonen aan waar de KMDA als geheel voor staat en vormen de 
bakens die de organisatie op koers houden. 

Kmda missie
•	Connecting	Life!   De KMDA wil mens en natuur met elkaar verbinden en de verhouding tussen  

       beide blijvend verbeteren 
•	Showing	Life!    De KMDA wil deze verbondenheid vergroten door mensen, dieren en planten  

       optimaal te tonen 

De KMDA zal deze missie op een excellente, innovatieve, duurzame en wetenschappelijk onderbouwde 
manier vorm geven. 

Kmda manifesten
Bij de realisatie van haar missie neemt de KMDA engagementen tegenover haar dieren, haar bezoekers, 
de biodiversiteit en haar medewerkers. Deze engagementen worden in vier manifesten vastgelegd. De vier 
manifesten beïnvloeden elkaar voortdurend. Beslissingen binnen één manifest worden zoveel mogelijk in 
harmonie met de andere manifesten genomen. Het dierenmanifest, het Biodiversiteitsmanifest en het me-
dewerkersmanifest komen in de volgende hoofdstukken aan bod. 

Hieronder wordt alvast het Bezoekersmanifest weergegeven.

Kmda BezoekersmanIfest
Showing	Life: de KMDA brengt haar bezoekers dicht(er) bij de dieren, zowel fysiek, mentaal als 
emotioneel, met zo weinig mogelijk barrières. De KMDA wil inspireren door unieke ervaringen 
te creëren die verwondering oproepen. De magie zit daarbij in het echte leven.

De KMDA wil bekend staan als een huis van vertrouwen dat zijn bezoekers transparant en 
eerlijk onthaalt. De KMDA hanteert de hoogste standaarden inzake bezoekerscomfort in 
haar parken, restaurants en faciliteiten en zal hierbij een maatschappelijke voortrekkersrol 
vervullen.

Bij elke vorm van productontwikkeling zal de bezoekersbeleving een bepalend criterium zijn 
en daarbij de motor voor permanente innovatie zijn. 
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De KMDA streeft er voortdurend naar de verwachtingen van haar bezoekers te overtreffen. Alle 
medewerkers van de KMDA zijn ambassadeur en werken hieraan mee. 
In elk contact wil de KMDA klantgericht zijn. Ze hanteert daarbij onderstaande uitgangspunten.

•	De KMDA creëert een vriendelijke, gastvrije, informele, gezonde en veilige atmosfeer zo-
dat iedereen (alle culturen, leeftijden, politieke voorkeuren en klassen) zich welkom voelt. 
We hanteren een hoffelijke woordenschat en vertonen voorbeeldgedrag. 

•	De KMDA zorgt voor een propere en comfortabele infrastructuur en voor een kwalitatief en 
gevarieerd aanbod in haar verbruiks- en verkoopspunten. 

•	Onze medewerkers zorgen voor een professionele uitstraling. Ze kennen hun rol, begrijpen 
hun taak en streven naar het vervullen van hun doelen. Ze gedragen zich correct en als 
een team. Ze nemen hun job ernstig en leggen daarbij kennis, ervaring, wijsheid en oor-
deelkundig vermogen aan de dag.

•	Onze medewerkers communiceren helder, doelgericht en respectvol.
•	snelheid en eenvoud zijn de maatstaf. We lossen problemen onmiddellijk op. Onze mede-

werkers krijgen daarbij voldoende ruimte en bevoegdheid om zelfstandig beslissingen te 
nemen gebaseerd op actuele en correcte informatie.



2
0

1
7

  
  
1

7
  

  
 J

A
A

R
ve

R
s

LA
g

Kmda DIeReNMANIFesT
De KMDA wil zorgzaam omgaan met haar dieren. Het welzijn van de dieren zal binnen de 
KMDA permanente aandacht krijgen. De KMDA wil hier internationaal leidend zijn en zal 
daarom voorzien in het volgende.

•	Beheer van gezonde dierenpopulaties binnen het internationale kader van kweekprogram-
ma’s. De KMDA verbindt er zich toe om steeds gecontroleerd te kweken en deze controle 
niet los te laten om commerciële of andere redenen. 

•	infrastructuur en ruimte, aangepast aan de noden van het dier. een veilige omgeving met 
duidelijke, effectieve en goed onderhouden barrières, beschermd tegen de elementen, 
indringers en fysieke bedreiging, voorzien op de lichamelijke en psychologische noden van 
het dier. De verblijven zijn zodanig ingericht dat angst en stress vermeden worden, met 
ruime mogelijkheid om agressie en/of opdringerig gedrag vanwege medebewoners en be-
zoekers te ontvluchten. Ze laten het dier keuze en opportuniteiten voor soorteigen gedrag, 
zijn onderhoudsvriendelijk en hygiënisch, worden dagelijks gecontroleerd en voldoende 
regelmatig gereinigd.

•	regelmatige check-up van het dier en snelle toediening van medische zorg indien nodig, 
met aandacht voor preventie en voor het verhinderen van ziekteoverdracht vanwege de 
mens, soortgenoten of wilde dieren.

•	aangepaste voeding met aandacht voor de individuele behoeftes, voldoende variatie en 
van goede kwaliteit.

•	veilige programma’s voor gedragsverrijking die mentale en fysieke natuurlijke activiteit 
stimuleren, die voor gepast sociaal gedrag zorgen en die afwijkend gedrag minimaliseren; 
gericht op het verminderen van stress.

•	De verzekering dat elke vorm waaronder dieren worden getoond en alle demonstraties en 
interacties tussen mens en dier die worden georganiseerd te allen tijde de waardigheid en 
het welzijn van het dier zullen respecteren. 

Meer dan 7.800 dieren van meer dan 760 soorten vinden op de terreinen van de KMDA een zorgzame 
thuis. In totaal leven er in de ZOO 576 diersoorten en 6.543 individuen (in 2016 resp. 556 en 5.737). 
In Planckendael waren dat 185 soorten en 1.368 dieren (in 2016 resp. 189 en 1.266).
voor een groot aantal soorten bestaan er kweekprogramma’s. Op europees niveau zijn er twee types: het esB 
(european studBook) en het eeP (european endangered species Programme). Het esB beperkt zich tot de 
demografische en genetische analyse van een soort. Deelnemende dierentuinen kunnen vrijblijvend advies 
inwinnen bij de stamboekhouder. Het eeP kent een strikter management met kweek- en transferaanbeve-
lingen die gevolgd moeten worden.
een groot aantal diersoorten van de KMDA maakt deel uit van een gecoördineerd kweekprogramma: 66 
soorten zoogdieren, 63 vogels, 11 reptielen en 3 vissen. 

onze dIerencollectIe
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2017
totaal: 185

109

66

4

0

    aantal soorten planckendael           aantal dieren planckendael

2017
totaal: 1.328

884

347

7

0

Bron: KMDA

  aantal soorten zoo antwerpen         aantal dieren zoo antwerpen 

2017
totaal: 6.543

716

280

10

147

5.090

Vogels Zoogdieren Reptielen Amfibieën Vissen

2017
totaal: 576

133

65

69

14

295

Bron: KMDA

906

vogels Zoogdieren Reptielen Amfibieën vissen
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nieuwe dieren in zoo antwerpen ...

Leeuwin selma
Leeuw nestor maakte kennis met zijn nieuwe vrouwtje 
selma. Deze Zweedse jongedame kwam naar Antwerpen 
vanuit Kolmarden. Ze is nog redelijk jong, maar leeuwen zijn 
snel geslachtsrijp. In de aanwezigheid van zijn oudere zus 
Caitlin is de introductie met Nestor geen evidentie.

gorillavrouwtje mayani
De westelijke laaglandgorilla mayani is kort na de opening 
van de gloednieuwe Mensapenvallei bij de gorillagroep 
komen wonen. Met haar komst heeft ZOO Antwerpen een 
belangrijke stap in het kweekprogramma gezet, noodzakelijk 
voor het voortbestaan van deze bedreigde diersoort. 

olifantenpuber assam
De vijfjarige olifant assam uit Hamburg nam de plaats in 
van Kanvar, die verhuisde naar Planckendael. Assam woont 
samen met Ming Jung (10 jaar, uit Keulen) tot hij als 
jonge stier naar een kudde kan vertrekken. ZOO Antwerpen 
vervult daarmee een transitfunctie voor puberende stieren, 
essentieel voor het stamboek van de Indische olifant.

... en planckendael

tasmaanse duivels
Planckendael presenteert voor het eerst tasmaanse duivels 
aan zijn bezoekers. samen met Kopenhagen ZOO, Duisburg 
Zoo en Pairi Daiza is Planckendael één van de zeldzame 
dierentuinen met Tasmaanse duivels. miena en Corinna, 
kregen een gloednieuw verblijf in ons continent Oceanië. 
Deze buideldieren zijn ambassadeurs voor hun bedreigde 
soortgenoten. In de natuur lijden de Tasmaanse duivels 
aan de agressieve besmettelijke ziekte, Devil Facial Tumour 
Disease, of tumorkanker. Helaas overleed Corinna op 31 
augustus. In 2018 zullen twee nieuwe dieren, de broers Cove 
en Creek, bij ons komen wonen.

olifant Kanvar als nieuwe kweekman
olifant Kanvar (8 jaar) verhuisde van ZOO Antwerpen naar 
Planckendael als nieuwe kweekman. Om Kanvar helemaal 
voor te bereiden op die taak, deelde hij enkele maanden de 
vertrekken van Chang, de kweekstier. Chang vertrok vervolgens 
in het najaar terug naar de dierentuin van Kopenhagen. Hij 
had zich trouwens prima van zijn taak gekweten door drie 
olifanten drachtig te maken in Planckendael. Hoe één en 
ander verder is verlopen komt in het volgend jaarverslag vast 
en zeker aan bod.

Selma

Assam

Tasmaanse duivel

Mayani

Kanvar
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nog meer dierennieuws ZOO Antwerpen

zoogdieren
In het Mensapengebouw werden enkele verblijven voor kleine 
zoogdieren geopend. enkele nieuwe soorten voor de ZOO 
wonen er, onder andere de goendi's en zebragrasmuisjes.

Ook de steppeslurfhondjes voelen zich thuis in het 
Mensapengebouw en hebben al voor nakomelingen gezorgd. 
een bijzondere geboorte van een tweeling.

Koala guwara had sinds juni een joey in haar buidel. Na 
zes maanden kwam het kleintje sydney voor het eerst uit de 
buidel piepen.

tapir Baku verhuisde uit edinburg om de nieuwe kweekman 
te worden. Hij zal in de toekomst met vrouwtje Nakal voor 
nakomelingen zorgen.

Ook bij de uilenkopmeerkatten was er heuglijk babynieuws. 

Helaas moesten we ook afscheid nemen: in mei overleed de 
20-jarige giraf dana.

Goendi

Koala Sydney

Steppeslurfhondje

UilenkopmeerkatDana

Baku



vogels
monniksgieren sir en snowflake hebben met groot succes 
de jonge monniksgier sirius van de Zuid-Franse dierentuin 
villars-les-Dombes geadopteerd. Het ei werd door de 
natuurlijke ouders verstoten maar succesvol uitgebroed in de 
broedmachine. Omdat kuikens leren van hun ouders, werd er 
naar een adoptiepaar gezocht. Zo kwam sirius in onze ZOO 
terecht.

er werden bijenkasten geplaatst in het verblijf van de 
bijeneters. De kasten worden bevolkt door een bijenkolonie 
die als voedsel dient voor deze kleurrijke vogels. 

Nadat er in Oost-vlaanderen vogelgriep werd vastgesteld, 
namen ZOO Antwerpen en Planckendael de nodige 
maatregelen. vogelverblijven werden enkele weken met 
netten overkapt, andere vogels werden binnen gehouden.

vissen en reptielen en insecten
2017 begon met een primeur: de geboorte van een 
blauwgespikkelde pijlstaartrog. De ZOO neemt deel aan het 
kweekprogramma voor deze bedreigde vissensoort. In het 
rifaquarium zwemmen twee vrouwtjes en een mannetje rond. 

voor de vierde zomer op rij fladderden er weer exotische 
vlinders rond in de historische Wintertuin. elke week 
arriveerden vierhonderd vlinderpoppen uit Costa Rica en 
Maleisië, om zich nadien te ontpoppen in alle schoonheid 
en elegantie.

Monniksgieren

Bijeneter

Blauwgespikkelde pijlstaartrog
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nog meer dierennieuws planckendael

zoogdieren
giraf megara, die zelf in Planckendael geboren is, beviel van 
haar allereerste baby. Dertien dagen later beviel giraf Barbie. 
Beide bevallingen verliepen vlot. goed voor twee dotjes 
schattigheid op hoge poten.

Bonobo Busira is in januari bevallen van haar eerste baby na 
een dracht van acht maanden. Haar baby was de vijftiende 
baby die in Planckendael is geboren.

enkele maanden later, in augustus, werd nummer zestien 
geboren. Bonobo djanoa beviel van een bonobomeisje. Dat 
gebeurde buiten op het apeneiland, voor het eerst in de 
geschiedenis van Planckendael. Planckendael is trouwens 
internationaal stamboekhouder en europees coördinator van 
het kweekprogramma van deze bedreigde soort.

Koalaman maka arriveerde in Planckendael vanuit de zoo van 
Duisburg. Het was liefde op het eerste gezicht tussen hem en 
onze koala Alinga. Met een succesvol resultaat. 

Na vele jaren is er beslist om de Kinderboerderij te sluiten. 
sommige bezoekers toonden te weinig respect voor de dieren 
en dat konden we niet langer accepteren. Dierenwelzijn 
primeert in de Kinderboerderij.

vogels 
Planckendael telde in 2017 66 ooievaarsnesten en er 
werden 130 vogels geringd. Recordcijfers! Het typische 
ooievaarsgeklepper is eens te meer onlosmakelijk verbonden 
met Planckendael. sinds de start van de telling in 1990 
werden er al zo’n 1.200 ooievaars geringd in Planckendael. 

Girafjes Planckendael

Bonobo Busira en Sanza

Koala Maka

Bonobo Djanoa en Sakara
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natuurBehoud & capacItY BuIldIng

Kmda BIODIveRsITeITsMANIFesT
Behoud van biodiversiteit definiëren we als het vrijwaren van dierenpopulaties en hun na-
tuurlijke habitats voor de lange termijn. 

Het streven naar het behoud van biodiversiteit maakt integraal deel uit van de Kmda-missie 
omdat:
•	zorgzaam omgaan met de dieren in onze collectie impliceert dat wij eenzelfde zorgzaam-

heid hanteren voor de dieren in het wild en de ecosystemen waarin ze leven.
•	duurzaam ondernemen impliceert dat wij de ecosystemen waar onze dieren en de mens 

deel van uitmaken behouden voor de generaties die na ons komen.
•	De KMDA het als haar morele plicht beschouwt om te tonen hoe menselijk handelen het 

ecosysteem aantast en hoe een gedragswijziging deze aantasting kan omkeren.

de Kmda wil op vier manieren tot het behoud van biodiversiteit bijdragen.
•	Connecting Life: een grotere verbondenheid tussen mens en dier leidt tot meer respect 

voor het dier en zijn biotoop en ultiem tot een gedragswijziging ten gunste van de biodi-
versiteit. De KMDA wil als lokaal kenniscentrum fungeren en een medium zijn voor bood-
schappen rond biodiversiteit.

•	Kweekprogramma’s houden dierenpopulaties intact en bouwen zo een back-up voor (be-
dreigde) wildpopulaties. soms vloeien uit kweekprogramma’s herintroducties voort die de 
natuurlijke populaties versterken en aldus bijdragen tot het behoud van biodiversiteit.

•	Het geven van financiële, logistieke en wetenschappelijke steun aan projecten voor het 
behoud van biodiversiteit, soms uit eigen middelen, soms opgehaald via fondsenwerving.

•	Het uitvoeren van geïntegreerd, cross-disciplinair wetenschappelijk onderzoek waarvan de 
resultaten worden ingezet voor het beheer van populaties in dierentuinen en van wildpo-
pulaties en hun ecosystemen.
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antWerp zoo Centre for researCH & Conservation 

Het team wetenschappers van het CRC bestaat uit een tiental vaste onderzoekers en onderzoekassistenten 
en acht doctoraatsstudenten. Daarnaast werkten er in 2017 een twintigtal master- en bachelorstudenten 
aan een onderzoeksstage in het CRC. 

Onze onderzoekers houden zich vooral bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning 
van de dagelijkse werkzaamheden in onze beide parken, onze kweekprogramma’s en de natuurbehoudspro-
jecten van de KMDA in Kameroen, Brazilië en DR Congo. Daarnaast leveren onze wetenschappers met hun 
studies een bijdrage aan het vergaren van puur wetenschappelijke kennis over evolutie, sociale organisatie 
en gedrag, cognitie en leerprocessen (wat weten dieren en hoe leren ze?) van dieren en functionele morfo-
logie (hoe zitten dieren in elkaar en hoe bewegen ze?).

overeenkomst vlaamse overheid 2017-2022
vier tHema's WetensCHappeLiJK onderzoeK
Het jaar 2017 was het begin van een nieuwe overeenkomst tussen de KMDA en de vlaamse overheid 
en de start van de uitvoering van een nieuw strategisch plan voor wetenschappelijk onderzoek voor de 
periode 2017-2022. In grote lijnen richt ons wetenschappelijk onderzoek zich in de komende vijf jaar op 
onderstaande vier onderwerpen.

1. Human-Wildlife interacties
Onze natuurbehoudsprojecten in de tropen hebben een gemeenschappelijke noemer: het onderzoek in niet-
beschermde wouden waar de natuur onder grote druk staat door menselijke activiteiten zoals illegale jacht, 
het kappen van de natuurlijke vegetatie, en schadelijke landbouwactiviteiten. 
De onderzoekers van het Projet grands singes in Kameroen (chimpansees en gorilla’s), BioBrasil in Brazilië 
(goudkopleeuwapen) en het LuiKotale bonoboproject (bonobo’s) in Congo houden zich bezig met weten-
schappelijk onderzoek om de biologie van deze diersoorten beter te leren kennen. Ze onderzoeken ook de 
interacties tussen de lokale bevolking enerzijds en bedreigde diersoorten en hun natuurlijk leefomgeving 
anderzijds. 
In 2017 slaagden we erin enkele belangrijke onderzoeksbeurzen binnen te halen voor deze projecten. De 
resultaten van onze onderzoeksactiviteiten vergroten niet alleen de wetenschappelijke kennis over deze be-
dreigde diersoorten, maar dragen ook bij aan hun bescherming en het duurzaam gebruik van hun natuurlijke 
leefgebied door de lokale bevolking. 

2. dierenwelzijn, voeding en gezondheid
Met dit onderzoeksthema proberen we door wetenschappelijk onderzoek beter te begrijpen wat goed of 
slecht dierenwelzijn is, hoe we welzijn van dierentuindieren kunnen meten en welke factoren het welzijn van 
een dier beïnvloeden. Onze onderzoekers bestuderen onder andere het gedrag, de voeding en fysiologie van 
de dieren in onze parken. 
vanaf 2017 zijn we ons sterker gaan toeleggen op onderzoek van dierenvoeding, de evaluatie van diëten en 
wat we daarvan kunnen leren en gebruiken voor dagelijkse praktijk in onze dierenparken. Binnen dit thema 
past ook het praktische diergeneeskundig onderzoek in onze eigen diercollecties. Dat wil gezonde dieren 
verzekeren door middel van evidence-based onderzoek, de ontwikkeling en implementatie van diagnostische 
methodes en de beschrijving van nieuwe bevindingen in de diergeneeskunde.

3. sociaal gedrag en cognitie
De onderzoeksprojecten binnen het thema 'sociaal gedrag en cognitie' richten zich in de eerste plaats op het 
begrijpen van sociale relaties tussen dieren en voortplantingsstrategieën vanuit een toegepast perspectief 
(hoe kunnen we deze kennis gebruiken in de dagelijkse praktijk van dierentuinen?) en een evolutionair per-
spectief (hoe is dit ontstaan in de evolutie van de soort?). Zowel in onze dierentuin als in onze veldprojecten 
gebruiken we een combinatie van gedragsobservaties, genetica, hormoonanalyses en gedragsexperimenten. 
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In Planckendael bijvoorbeeld bestuderen we niet alleen het gedrag van de bonobo’s. We laten hen ook kleine 
testjes uitvoeren om meer te weten te komen over hoe ze denken, leren en samenwerken. 
In 2017 werden er belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van een nieuw gebouw met onderzoeksfa-
ciliteiten voor de bonobo’s in Planckendael. Bovendien haalde Jeroen stevens een onderzoeksbeurs binnen 
waarmee we in 2018 een nieuwe onderzoeker kunnen laten starten.

4. Beheer van populaties
De belangrijkste doelstelling in dit onderzoeksthema is het verbeteren van het beheer van dierentuinpopu-
laties en populaties van bedreigde dieren in de natuur op grond van wetenschappelijk onderzoek. Zo hopen 
we bij te dragen aan het behoud van genetisch en demografisch gezonde zoopopulaties en wilde populaties 
voor de toekomst. 
Het onderzoek omvat onder andere stamboomanalyses, genetisch onderzoek en analyses aan de hand van 
populatiemodellen. Daarnaast onderzoeken we ook welke factoren het succes van dierentuinpopulaties kun-
nen beïnvloeden, zoals de rol van partnerkeuze of de effecten van hybridisatie of inteelt op de gezondheid 
van zoopopulaties. 
In 2017 konden onze wetenschappers aan de hand van genetisch onderzoek laten zien dat de monniksgie-
ren die vanuit het europese kweekprogramma in Zuid-Frankrijk werden uitgezet, zich met succes kunnen 
voortplanten in hun nieuwe leefgebied. 
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proJeCten die WiJ steunen

Naast onze eigen natuurbehoudsprojecten, de kweekprogramma’s en het wetenschappelijk onderzoek, ver-
leent de KMDA ook financiële steun aan projecten die gecoördineerd worden door andere dierentuinen en 
natuurbeschermingsorganisaties. Die projecten betreffen meestal diersoorten waar de KMDA een speciale 
band mee heeft en die dringend bescherming nodig hebben. De diersoorten die we steunen spelen in onze 
dierenparken een ambassadeursrol. Jaarlijks evalueren onze biologen en curatoren de behoeften en de 
kwaliteit van de projecten en de potentiële impact ervan op de conservatie van de soort en de biotoop. De 
wereldkaart geeft een beeld van de projecten die de KMDA in 2017 ondersteunde.

nieuw in 2017

Red	Panda	Network	(RPN)	–	Nepal
Het Red Panda Network beschermt wilde rode panda’s en hun leefgebied dat zich uitstrekt van Nepal tot het 
noorden van Myanmar en het zuidwesten van China. Het RPN concentreert haar activiteiten vooral in Nepal. 
Recent veldonderzoek heeft aangetoond dat het aantal rode panda’s in de natuur aanzienlijk lager is dan 
gedacht. Als er niet snel actie wordt ondernomen zal deze mooie diersoort op heel korte termijn verdwijnen. 
In 2016 is er in Nepal een grote survey gedaan naar het aantal rode panda’s, de densiteit, de kwaliteit van 
hun habitat, ontbossing en klimaatsveranderingen. Met deze gegevens kon een conservatiestrategie uitge-
werkt worden.

Chacopekari	–	Centro	Cahquenño	para	la	Conservatión	e	Investigación	(CCCI)	-	Paraguay
De chacopekari is een bedreigde diersoort met nog enkele duizenden dieren in het wild. Daarom neemt 
Planckendael niet alleen deel aan het europees kweekprogramma (eeP) voor deze soort maar steunen wij 
het CCCI, een ngo in Paraguay. Naast het onderhouden van de populatie chacopekari’s in het kweekstation 
wordt er ook onderzoek gedaan naar de bescherming van de fauna van de gran Chaco, met de chacopekari 
als ambassadeur.

Hornbill	Nest	Adoption	Program	-	India
Wij steunen de organisatie die nestbewaking organiseert bij bedreigde neushoornvogelsoorten in India. Het 
Hornbill Nest Adoption Program leidt de lokale dorpsbewoners op en geeft hen de nodige ondersteuning om 
neushoornvogelnesten te bewaken en wetenschappelijke data te verzamelen.
Wij houden zelf geribbelde neushoornvogels in de KMDA. Het is onder de vogels een iconische soort met 
een interessant broedgedrag.

Aandacht	voor	okapi’s	op	World	Okapi	Day
ZOO Antwerpen vierde de Wereldokapidag. Zo sponsorde de ZOO een race voor kinderen uit de dorpen in en 
rond het okapireservaat van het Okapi Conservation Project in Congo. Door duurzaam te leven beschermen 
deze gemeenschappen het omliggende woud en de okapi’s die er wonen. ZOO Antwerpen sponsort de kinde-
ren uit het dorpje Mambasa en vraagt zo aandacht voor de bedreigde okapi’s. De ZOO is zowel coördinator 
van het europese kweekprogramma als internationaal stamboekhouder en bewaakt dus op alle terreinen het 
welzijn en voortbestaan van deze bijzondere diersoort.
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de zegge

sinds 1952 beheert de KMDA het natuurreservaat De Zegge: een kwetsbaar paradijs voor zeldzame planten, 
vogels, amfibieën en reptielen, en één van de weinige plaatsen in België met nog een unieke moerashabitat. 

de zegge groeit
De bufferzone rond het reservaat werd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in 2017 uitgebreid 
met 1,0488 ha. De totale oppervlakte van De Zegge, samen met de delen van Natuurpunt en het ANB, 
bedraagt nu 115,8152 ha. Daarvan wordt op dit moment 99,7692 ha beheerd door de KMDA.

Kiezen voor topnatuur
De Zegge is een speciale Beschermingszone (sBZ) volgens de Natura 2000 regelgeving (sBZvBe210424). 
Deze gebieden krijgen via europa natuurdoelen opgelegd. Om deze doelen te halen zijn er regelmatig grote, 
ingrijpende beheerswerken nodig. Alle ingrepen kunnen slechts uitgevoerd worden als ze kaderen in ons 
goedgekeurd beheersplan. voor 2020 moet het 'beheersplan nieuwe stijl' goedgekeurd en in uitvoering zijn.
Hierin zullen duidelijke keuzes vastgelegd worden over de weg die we inslaan voor het beheer van de ko-
mende 25 jaar. uit de vier verschillende keuzes waarop een beheersplan nieuwe stijl kan ingediend worden, 
gaan wij enkel voor het hoogste doel. Dit betekent dat wij gaan voor europese topnatuur.
Nog altijd is De Zegge een belangrijk gebied voor wetenschappelijk onderzoek. Heel vaak worden verras-
sende zaken ontdekt. Zo werden door de mossenwerkgroep twee uiterst zeldzame veenmossen gevonden 
waarvan het stomp veenmos de enige vindplaats is in België en Nederland. 

Roerdomp (Foto Herwig Wils)
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Na een terugval in 2016, hebben de scholen weer hun weg gevonden naar de ZOO.

sCHoLen 

In 2016 werd de website ZOOschool gelanceerd. Hier vinden scholen een schat aan materialen om de les-
sen te stofferen.

2015 2016 2017

aantal leerlingen

ZOO Antwerpen 57.229 37.983 55.316

Planckendael 65.283 70.071 71.033

totaal 122.512 108.054 126.349

Bron: KMDA
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onze medewerkers

Kmda MeDeWeRKeRsMANIFesT
KMDA-medewerkers maken deel uit van een wereld waarin dierenwelzijn, biodiversiteit en 
bezoekers centraal staan. Als KMDA-ambassadeur dragen zij de missie dagelijks uit. KMDA-
medewerkers zijn sterk betrokken en werken gepassioneerd samen aan de realisatie van hun 
gemeenschappelijke doelstellingen. 
Al onze medewerkers beschikken over vijf kerncompetenties: Klantgerichtheid – samenwer-
ken – Flexibiliteit – voortdurend verbeteren – Betrouwbaarheid.

de Kmda neemt volgende engagementen tegenover haar medewerkers:
•	De KMDA voert een duidelijke communicatie naar haar medewerkers en geeft de nodige 

feedback. Boodschappen worden helder, tijdig, doelgericht en respectvol overgebracht. 
Medewerkers weten bijgevolg wat er van hen verwacht wordt. 

•	De KMDA geeft haar medewerkers voldoende ruimte en bevoegdheid om zelfstandig beslis-
singen te nemen.

•	De KMDA treedt proactief in dialoog met haar medewerkers omdat zij in hen gelooft als 
inspiratiebron voor verbetering.

•	De KMDA stimuleert wederzijds vertrouwen en respect, en wederzijdse waardering. 
•	De KMDA stimuleert de samenwerking tussen medewerkers, teams en departementen. Zij 

is ervan overtuigd dat de diversiteit van haar medewerkers een troef is die leidt tot kruis-
bestuiving. 

•	De KMDA ondersteunt de ontwikkeling en verbetering van relevante competenties van haar 
medewerkers.

•	De KMDA zorgt voor een kwaliteitsvolle, veilige, gezonde en ergonomische werkomgeving. 
•	De KMDA heeft aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers en 

stimuleert een gezonde balans tussen werk en privéleven.

Fey De Beuselinck, rode panda ZOO Antwerpen                      Abdeslam Zariouhi en Kristoffel Stuyven, Planckendael

Jolien Jaeken, giraffen Planckendael                             Laurens Broos, Buffelsavanne ZOO Antwerpen
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Onderstaande grafieken geven de verdeling weer van het aantal medewerkers per leeftijdscategorie, anciën-
niteit, statuut en geslacht.

vrouwen vs mannen

• mannen   •	vrouwen

er zijn bij de KMDA ongeveer 
evenveel vrouwen tewerkgesteld 
als mannen.
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Door het lage verloop, zijn er heel wat werknemers met een hoge 
anciënniteit. 54% van de werknemers heeft meer dan 10 jaar dienst 
bij de KMDA. 
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Als we de werknemers indelen 
naar leeftijd, zien we dat de groot-
ste groep een leeftijd tussen 50 en 
60 jaar heeft. Dit is een gevolg van 
het lage verloop en heeft als gevolg 
dat de gemiddelde loonkost bij de 
KMDA hoger is dan in een bedrijf 
met een jongere leeftijdsstructuur.
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Human resourCes in CiJfers

Op 31 december 2017 werkten er 404 werknemers voor onze organisatie, waarvan 379 werknemers via 
een contract van onbepaalde duur en 25 werknemers met een tijdelijk contract. Dit is een stijging van het 
aantal vaste medewerkers met 6%. 

2015 2016 2017

vAsT 344 356 379

TIJDeLIJK 22 25 25

366 381 404

Bron: KMDA
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dank je wel, vrijwilligers

enrichment of verrijking maakt het leven van de dieren letterlijk rijker en houdt verveling van de dieren 
tegen. Daarom verstoppen we hapjes in hun verblijf, in spelletjes of in attributen die we er speciaal voor 
(laten) maken. een team van vrijwilligers komt elke week samen om deze attributen in elkaar te knutselen: 
een gatenton waaraan tapirs met hun slurfje kunnen draaien om de noten te bemachtigen, fruitkoorden vol 
lekkers voor de vleermuizen of vlees verstopt in pakjes van papier-maché. Creatief zijn is de boodschap want 
er mogen geen nietjes, tape of kunstmatige lijm in de maag van de dieren terechtkomen. 

vier vrijwilligers vullen de wetenschappelijke bibliotheek van het CRC aan. Ze lezen boeken en artikels uit 
tijdschriften, journals en kranten en zetten die in het archiveringssysteem van de KMDA. elke maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag is er iemand van de bibvrijwilligers aan de slag. 

Ook de kwaliteitscontroles en de archivering van ons waardevol erfgoed zouden niet mogelijk zijn zonder 
onze enthousiaste vrijwilligers.

gidsen

De gidsenwerking werd in 2016 grondig gereorganiseerd en verder uitgebouwd. In 2017 werd dit proces 
verdergezet. De rondleidingen worden gaandeweg bijgestuurd en opgefrist. 

In de zomervakantie van 2017 konden ook dagbezoekers genieten van een gidsbeurt rond het thema van 
de grote apen. Zij moesten hiervoor niet te reserveren. Ongeveer 1.500 bezoekers maakten hiervan gebruik. 

evolutie van het aantal gidsbeurten

ZOO Antwerpen Planckendael

2016 1.250 1.934

2017 1.386 1.499

Bron: KMDA
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fInancIeel Jaarverslag

2015 2016 2017

aantal bezoekers 1.823.000 1.787.100 1.929.000

bezoekers ZOO 862.000 868.000 901.000

bezoekers Planckendael 911.000 837.000 905.000

bezoekers China Light 50.000 82.000 123.000

aantal abonnementen 62.887 61.955 65.933

omzet incl. abonnementen in mio € 36,7 36,6 46,1

omzet eCA en FMCCA in mio € - 0,1 6,2

nettoresultaat in mio € 1,1 0,1 1,4

personeelskosten in % omzet 56% 57% 50%

ReBITDA voor subsidies en legaten in mio € 1,8 1,3 4,4

cash flow in mio € 8,6 8,4 9,2

investeringen in mio € 27,1 67,2 18,9

financiële schulden in mio € - - 6,7
Bron: KMDA

In 2017 hebben bijna 2 miljoen mensen onze parken bezocht. Zowel voor de ZOO als voor Planckendael was 
2017 een zeer goed jaar. Dit is in de ZOO vooral te danken aan de geslaagde investeringen van de afgelopen 
jaren. In Planckendael heeft de tentoonstelling Nature Connects met kunstwerken van LegO zeker een 
positieve invloed gehad.

De omzet is gestegen met meer dan 25%. Dit is vooral het gevolg van de opstart van het elisabeth Center 
Antwerp (eCA) en het Congrescentrum. De evenementen en concerten in het eCA zorgden in 2017 voor een 
omzet van circa 6 miljoen euro. 

De verkoop van abonnementen bereikte in 2017 een absolute recordhoogte. een stijging van 3.046 ten 
opzichte van het vorige recordjaar 2015. Deze 65.933 abonnementen vertegenwoordigen circa 200.000 
abonnees. De prijs van het abonnement is in 2017 niet verhoogd. In vergelijking met andere parken, krijgen 
onze abonnees echt waar voor hun geld. Zij hebben toegang tot twee parken, terwijl de abonnees van andere 
attracties voor dezelfde prijs maar één park kunnen bezoeken.

In 2017 is de KMDA een lening aangegaan bij Belfius en KBC teneinde alle geplande projecten van 2016-
2017 te kunnen realiseren. Deze lening wordt terugbetaald over 5 jaar. De financiële schulden bestaan uit  
enerzijds een investeringskrediet op 5 jaar en anderzijds een kortetermijnkrediet.

In 2017 heeft de KMDA voor 18,9 miljoen euro geïnvesteerd. Dit is aanzienlijk lager dan het recordjaar 
2016. De belangrijkste investeringen gerealiseerd in 2017 zijn de Mensapenvallei in de ZOO en de afwerking 
van het nieuwe elisabeth Center Antwerp, met daarnaast de bouw van de savanne en de renovatie van het 
historische hoekgebouw in de ZOO.
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investeringen in K€ 2015 2016 2017

eCa

eCA/Kon. elisabethzaal 12.990 37.712 7.341

zoo

savanne (Zone Z) 7.397 14.347 3.096

Aquarium 947 28

Inkomzone 1.430 6.748 308

Hoekvleugel 188 4.931 2.035

Jubileumcomplex 836 358

Okapi’s / mensapen 550 3.816

energiestation 120 37

Projecten eigen beheer ZOO 1.853 360

pLanCKendaeL

PLD Bonobo’s 88 60

PLD projecten eigen beheer 1.330 568 384

Diverse 106 14 44

structurele en Instandhoudingsinvesteringen 903 870 1.412

totaal investeringen 27.144 67.172 18.890
Bron: KMDA

de hoofddoelstelling van de Kmda is niet om winst te maken. De KMDA wil wel voldoende cashflow 
genereren om de nodige investeringen te realiseren en financieel onafhankelijk te blijven.

De KMDA sloot met de vlaamse regering een overeenkomst af rond een aantal specifieke opdrachten 
en engagementen met name monumentenzorg, Wetenschappelijk onderzoek, educatie, Cultuur, sociaal 
toerisme en natuurbehoud. 
De activiteiten die de KMDA in het kader van deze opdrachten en engagementen ontplooit, zijn van algemeen 
belang, zonder commercieel oogmerk.

de Kmda verschilt daarin wezenlijk van commerciële dierentuinen en attractieparken. Deze zijn niet 
geëngageerd in opdrachten van algemeen belang en kunnen hun uitgesproken commerciële belangen 
nastreven. Toch streeft de KMDA ernaar om attractief te zijn en een maximaal aantal bezoekers aan te 
trekken om zo de kosten te kunnen dekken en een positieve cashflow te genereren.
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in K¤ 2015 2016 2017
Bedrijfsopbrengsten
Omzet 27.360 27.181 36.203
Lidgelden 9.027 9.239 9.701
schenkingen 401 240 266
Legaten 2.313 5.185 2.462
subsidies 11.809 12.453 10.784
Andere bedrijfsopbrengsten 2.422 2.405 2.695

53.333 56.703 62.112

2015 2016 2017
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -3.451 -3.247 -4.251
Diensten en diverse goederen -13.567 -13.735 -17.137
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -20.711 -21.191 -23.147
Afschrijvingen en waardeverminderingen -15.304 -17.272 -15.229
Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen -49 -36 -23
voorzieningen voor risico’s en kosten 155 -52 203
Andere bedrijfskosten -731 -704 -897

-53.658 -56.236 -60.481
Bedrijfsresultaat -325 467 1.631
Financieel resultaat 96 -127 -274
uitzonderlijk resultaat 1.366 -277 5
Belastingen RPB -10
Resultaat van het boekjaar 1.138 63 1.352

B
ron: K

M
D

A

31 dec '15 31 dec '16 31 dec '17
activa in K€
Materiële vaste activa 52.797 102.701 106.362
Financiële vaste activa 7 13 9
voorraden 810 749 728
Handelsvorderingen 716 1.873 2.512
Overige vorderingen 7.089 7.175 3.681
geldbeleggingen en liquide middelen 49.110 6.747 2.440
Overlopende rekeningen 485 792 1.103
totaal activa 111.014 120.048 116.835

31 dec '15 31 dec '16 31 dec '17
passiva in K€
Fondsen 1.323 1.323 1.323
Overgedragen resultaat 27.471 27.534 28.886
Kapitaalsubsidies 66.207 67.667 63.307
voorzieningen 2.979 3.031 2.828
Financiële schulden 6.708
Overige schulden 15
Handelsschulden 7.267 11.941 5.596
schulden mbt bezoldigingen belastingen en sociale lasten 1.999 2.112 3.038
Diverse schulden 281 1.743 1.126
Overlopende rekeningen 3.487 4.697 4.009
totaal passiva 111.014 120.048 116.835
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NAAM:  ......................................................................................................................................................................................................... 

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

Rechtsvorm:  ................................................................................................................................................................................................ 
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EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

Vereniging zonder winstoogmerk

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

OCR9002

RUDY BROECKAERT
Jachthoornlaan 27, 2980 Zoersel, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
24/04/2014 - 25/04/2019

INGE SCHOUPS
Transvaalstraat 29, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
24/04/2014 - 25/04/2019

CHRISTINE CLAUS
Tertzweildreef 29, 9820 Merelbeke, België

Bestuurder
30/04/2015 - 29/04/2021

WILLEM DESMET
Sterrenlaan 14 bus 43, 8300 Knokke-Heist, België

Bestuurder
30/04/2015 - 29/04/2021

BRUNO GRYSEELS
Hovestraat 138, 2650 Edegem, België

Bestuurder
27/04/2017 - 27/04/2023

HERWIG LEIRS
Zandlaan 35, 2560 Nijlen, België

Bestuurder
27/04/2017 - 27/04/2023
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NATHALIE VERMEERSCH
Fruithoflaan 106 bus 46, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Bestuurder
27/04/2017 - 27/04/2023

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
Nr.: BE 0439.814.826
Potvlietlaan 6, 2600 Berchem (Antwerpen), België
Lidmaatschapsnr.: B127

Commissaris
29/04/2017 - 25/04/2019

Vertegenwoordigd door:

Paul De Weerdt
Potvlietlaan 6, 2600 Berchem (Antwerpen), België



BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 106.371.021,14 102.713.788,80

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 106.362.424,88 102.701.217,79

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 47.968.766,23 46.473.699,86

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

Overige ............................................................................. 22/92 47.968.766,23 46.473.699,86

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 55.233.174,13 53.228.979,31

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

Overige ............................................................................. 232 55.233.174,13 53.228.979,31

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 2.058.781,48 2.008.549,71

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

Overig ............................................................................... 242 2.058.781,48 2.008.549,71

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 1.101.703,04 989.988,91

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 261 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 262 1.101.703,04 989.988,91

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/
5.5.1 28 8.596,26 12.571,01

Verbonden entiteiten ............................................................. 5.13 280/1 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 280 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Andere vennootschappen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat ............................................ 5.13 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 8.596,26 12.571,01

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 8.596,26 12.571,01
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 10.464.237,86 17.334.716,38

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 ................................ 3 728.437,50 748.986,31

Voorraden .............................................................................. 30/36 728.437,50 748.986,31

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 160.319,02 172.471,09

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 568.118,48 576.515,22

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 6.193.352,36 9.047.267,57

Handelsvorderingen .............................................................. 40 2.512.119,69 1.872.685,80

Overige vorderingen .............................................................. 41 3.681.232,67 7.174.581,77
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente .......................................... 415 ............................. .............................

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 483.580,00 1.341.720,00

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 1.956.357,31 5.404.850,23

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 1.102.510,69 791.892,27

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 116.835.259,00 120.048.505,18
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 93.516.510,95 96.524.413,54

Fondsen van de vereniging of stichting ......................(+)/(-) 10 1.322.999,71 1.322.999,71

Beginvermogen ...........................................................(+)/(-) 100 1.322.999,71 1.322.999,71

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

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

Bestemde fondsen ................................................................... 5.7 13 ............................. .............................

Overgedragen positief (negatief) resultaat ..................(+)/(-) 14 28.886.496,93 27.534.029,96

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 63.307.014,31 67.667.383,87

VOORZIENINGEN ........................................................................ 16 2.827.731,42 3.030.613,74

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 2.827.731,42 3.030.613,74

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 831.533,72 1.109.416,04

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 689.596,87 1.389.596,87

Overige risico's en kosten ...................................................... 5.7 163/5 1.306.600,83 531.600,83

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ...................... 5.7 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 20.491.016,63 20.493.477,90

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.8 17 3.153.284,03 .............................

Financiële schulden ............................................................... 170/4 3.138.284,03 .............................

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 3.138.284,03 .............................

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 179 15.000,00 .............................

Rentedragend ................................................................... 1790 ............................. .............................
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage
rente .................................................................................. 1791 ............................. .............................

Borgtochten ontvangen in contanten ................................ 1792 15.000,00 .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 13.329.063,27 15.796.140,99

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.8 42 1.035.754,64 .............................

Financiële schulden ............................................................... 43 2.534.198,75 .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 2.534.198,75 .............................

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

Handelsschulden ................................................................... 44 5.595.517,40 11.940.973,46

Leveranciers ..................................................................... 440/4 5.595.517,40 11.940.973,46

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.8 45 3.037.526,31 2.111.769,63

Belastingen ....................................................................... 450/3 232.330,47 280.339,42

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 2.805.195,84 1.831.430,21

Diverse schulden ................................................................... 48 1.126.066,17 1.743.397,90
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten ........... 480/8 ............................. .............................

Andere rentedragende schulden ...................................... 4890 ............................. .............................
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan
een abnormaal lage rente ................................................. 4891 1.126.066,17 1.743.397,90

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.8 492/3 4.008.669,33 4.697.336,91

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 116.835.259,00 120.048.505,18
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 62.112.061,27 56.703.152,83

Omzet .................................................................................... 5.9 70 36.203.149,45 27.180.675,12
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ................(+)/(-) 2.9 73 23.213.565,35 27.117.651,49

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 74 2.695.346,47 2.404.826,22

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 60.480.750,98 56.232.559,82

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 4.250.767,45 3.246.882,96

Aankopen .......................................................................... 600/8 4.230.218,64 3.221.678,58

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 20.548,81 25.204,38

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 17.136.674,98 13.734.529,81

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.9 62 23.147.243,82 21.190.756,87
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 15.229.131,80 17.272.211,35
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 5.9 631/4 22.847,06 36.224,75
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.9 635/8 -202.882,32 51.709,60

Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.9 640/8 896.968,19 700.244,48

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

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat ..............................(+)/(-) 9901 1.631.310,29 470.593,01

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 18.086,14 183.685,71

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 ............................. .............................

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 5.907,31 131.681,44

Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.10 752/9 12.178,83 52.004,27

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.10 65 292.319,47 310.215,13

Kosten van schulden ............................................................. 650 29.263,23 .............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 -54.760,00 -39.530,61

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 317.816,24 349.745,74

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening .........................................................(+)/(-) 9902 1.357.076,96 344.063,59
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 4.523,50 588,67
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 3.455,79 .............................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.10 764/9 1.067,71 588,67

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 ............................. 278.023,48
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 ............................. .............................

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.10 664/8 ............................. 278.023,48
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar .............(+)/(-) 9904 1.352.466,97 62.948,44
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) 9906 28.886.496,93 27.534.029,96

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9905 1.352.466,97 62.948,44

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar
...............................................................................................(+)/(-) 14P 27.534.029,96 27.471.081,52

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

Over te dragen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) (14) 28.886.496,93 27.534.029,96
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 86.613.049,28

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 3.908.216,35

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 90.521.265,63

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 40.139.349,42

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 2.413.149,98

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 42.552.499,40

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 47.968.766,23

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (22/91) ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 168.426.090,08

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 14.342.908,03

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 89.595,41

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 182.679.402,70

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 115.197.110,77

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 12.338.713,21

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 89.595,41

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 127.446.228,57

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 55.233.174,13

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (231) ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 6.576.646,31

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 479.714,51

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 20.810,89

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 7.035.549,93

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 4.568.096,60

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 429.482,74

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 20.810,89

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 4.976.768,45

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 2.058.781,48

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (241) ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 2.715.119,44

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 159.500,00

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 2.874.619,44

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 1.725.130,53

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 47.785,87

Teruggenomen ............................................................................................... 8285 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8305 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 1.772.916,40

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 1.101.703,04

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (261) ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE VENNOOTSCHAPPEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) ........................

ANDERE ENTITEITEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 12.571,01

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 860,00

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 4.834,75

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 8.596,26

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................
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LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft,

het ONDERNEMINGSNUMMER

K.M.D.A. Onroerend Patrimonium NV, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen, België
Naamloze vennootschap
Nr.: BE 0404.697.757

K.M.D.A. Private Stichting, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen, België
Private stichting
Nr.: BE 0534.880.467

Reptielenland Blankenberge vzw, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen, België
Vereniging zonder winstoogmerk
Nr.: BE 0463.134.616
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GELDBELEGGINGEN

Aandelen .......................................................................................................... 51 ........................ ........................

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681 ........................ ........................

Niet-opgevraagd bedrag ............................................................................... 8682 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 483.580,00 1.341.720,00

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 483.580,00 1.341.720,00

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ ........................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ ........................

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Vooruitbetaalde kosten ...................................................................................................................................... 565.320,55

Over te dragen kosten KMDA-Events ............................................................................................................... 536.436,98

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

Boekjaar

VOORZIENINGEN

Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Voorziening voor geschillen ............................................................................................................................... 1.306.600,83

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 1.035.754,64

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 1.035.754,64

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 1.035.754,64

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 3.138.284,03

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 3.138.284,03

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 15.000,00

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 3.153.284,03

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

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

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

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

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

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

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

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

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

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 232.330,47

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

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

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 2.805.195,84
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Vooruitbetaalde lidgelden .................................................................................................................................. 2.387.125,64

Nog te betalen kosten ........................................................................................................................................ 450.836,72

Over te dragen omzet KMDA-events ................................................................................................................. 366.184,42

Vooraf ontvangen inkomsten ............................................................................................................................. 255.393,71

Over te dragen opbrengsten .............................................................................................................................. 194.000,00

Vooruitbetaalde parkingabonnementen ............................................................................................................. 186.144,82

Over te dragen geschenk- en consumptiebons ................................................................................................. 140.022,02
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

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

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

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

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Lidgeld .......................................................................................................... 730/1 9.701.453,36 9.239.165,11

Schenkingen .......................................................................................(+)/(-) 732/3 265.662,81 240.206,64

Legaten ...............................................................................................(+)/(-) 734/5 2.462.034,82 5.329.828,53
Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatiesubsidies en compenserende
bedragen ter vermindering van de loonkost ................................................. 736/8 10.784.414,36 12.308.451,21

BEDRIJFSKOSTEN

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 405 385

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 378,3 349,8

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 561.617 505.599

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 16.209.036,63 14.379.752,70

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 5.006.294,67 4.767.532,14

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 1.120.667,77 1.086.040,21

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 699.148,02 818.615,98

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 112.096,73 138.815,84

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 -277.882,32 -23.290,40

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ 36.224,75

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 22.847,06 ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 775.000,00 298.692,08

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 977.882,32 246.982,48

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 407.507,88 274.302,91

Andere .......................................................................................................... 641/8 489.460,31 425.941,57

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging of stichting
gestelde personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 ........................ ........................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 64,7 54,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 127.968 107.130

Kosten voor de vereniging of stichting .......................................................... 617 2.284.376,68 1.878.621,65
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

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

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

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

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen ......................................... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 1.290,00 38.805,00

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 56.050,00 78.335,61

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de
verhandeling van vorderingen ...................................................................... 653 ........................ ........................

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
debet- en creditkaarkosten .................................................................(+)/(-) 253.197,91 202.329,76

minderwaarde realisatie vlottende activa ............................................(+)/(-) 56.460,00 134.640,35

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

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
Overige .............................................................................................................................................................. 1.067,71

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

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

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

Nr. VOL-vzw 5.10BE 0407.186.105

First - VOL-vzw2017 - 21 / 32



TAKSEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vereniging of stichting (aftrekbaar) ................................................... 9145 5.926.211,85 12.229.094,55

Door de vereniging of stichting ..................................................................... 9146 7.853.816,69 14.574.804,69

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 3.465.972,97 3.354.907,80

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN EN MET VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) ........................ ........................

Deelnemingen ............................................................................................... (280) ........................ ........................

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 ........................ ........................

Vorderingen op verbonden entiteiten ............................................................ 9291 685.770,08 759.649,78

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 685.770,08 759.649,78

Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................

Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9351 561.235,60 200.525,57

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 561.235,60 200.525,57

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vereniging of stichting gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden entiteiten ............ 9381 ........................ ........................
Door verbonden entiteiten gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vereniging of stichting ..................... 9391 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................

Omzet, lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies alsook andere
bedrijfsopbrengsten ........................................................................................ 9493 ........................ ........................

VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa .................................................................................... (282/3) ........................ ........................

Deelnemingen ............................................................................................... (282) ........................ ........................

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9272 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9282 ........................ ........................

Vorderingen ..................................................................................................... 9292 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9302 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9312 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9352 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9372 ........................ ........................
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Boekjaar

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn en niet conform de
voorwaarden die passen binnen het in de statuten omschreven doel van de vereniging of stichting zijn
verricht, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden
partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de
financiële positie van de vereniging of stichting

nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

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

Codes Boekjaar

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders ................................................................................................................................ 9503 ........................

Aan oud-bestuurders ......................................................................................................................... 9504 ........................

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

Codes Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 22.745,87

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vereniging of stichting door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 753,69

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 546,45

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vereniging of stichting door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 2.735,60
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn: 329 302 .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF
DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 300,9 157,0 143,9

Deeltijds ................................................................................... 1002 109,1 47,8 61,3

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 378,3 191,3 187,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 457.818 244.207 213.611

Deeltijds ................................................................................... 1012 103.799 49.055 54.744

Totaal ....................................................................................... 1013 561.617 293.262 268.355

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 18.584.596,79 10.127.808,24 8.456.788,55

Deeltijds ................................................................................... 1022 4.450.550,30 2.160.220,63 2.290.329,67

Totaal ....................................................................................... 1023 23.035.147,09 12.288.028,87 10.747.118,22

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 ........................ ........................ ........................

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 349,8 171,4 178,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 505.599 254.996 250.603

Personeelskosten ......................................................................... 1023 21.051.941,03 11.340.787,93 9.711.153,10

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 ........................ ........................ ........................
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF
DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

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

Aantal werknemers .................................................................... 105 301 104 374,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 277 101 348,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 24 3 26,3

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

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

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 160 45 192,7

lager onderwijs .................................................................... 1200 14 9 20,0

secundair onderwijs ............................................................ 1201 97 23 114,5

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 34 8 39,6

universitair onderwijs .......................................................... 1203 15 5 18,6

Vrouwen .................................................................................. 121 141 59 181,8

lager onderwijs .................................................................... 1210 10 14 19,7

secundair onderwijs ............................................................ 1211 54 18 66,3

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 50 24 66,9

universitair onderwijs .......................................................... 1213 27 3 28,9

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 6 ........................ 6,0

Bedienden ............................................................................... 134 130 40 157,7

Arbeiders ................................................................................. 132 165 64 210,8

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
vereniging of
stichting
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 64,7 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 127.968 ........................

Kosten voor de vereniging of stichting ........................................................................... 152 2.284.376,68 ........................
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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 .................................................... 205 106 5 109,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 45 ........................ 45,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 61 5 64,4

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................

UITGETREDEN
Codes

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

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 78 13 86,2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 27 8 32,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 51 5 54,2

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 3 3 4,8

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 1 1 1,8

Afdanking ................................................................................. 342 1 ........................ 26,0

Andere reden ........................................................................... 343 73 9 53,6

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vereniging of
stichting ............................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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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 62 5811 84

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 1.686 5812 2.055

Nettokosten voor de vereniging of stichting .................................................. 5803 54.445,31 5813 61.773,32

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 50.697,23 58131 58.472,61

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 3.748,08 58132 3.300,71

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 75 5831 71

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 1.265 5832 1.076

Nettokosten voor de vereniging of stichting .................................................. 5823 27.658,49 5833 27.755,43

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

WAARDERINGSREGELS VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN VZW.

1.ALGEMEEN

De activabestanddelen worden, tenzij hierna anders bepaald, gewaardeerd aan aanschaffingswaarde of

aan nominale waarde en tegen dezelfde waarde in de balans opgenomen onder aftrek van de

desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of inbrengprijs.

De waarderingsregels moeten van het ene jaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden

toegepast. Zij mogen gewijzigd worden door de Raad van Bestuur, indien door het aanhouden van de

ongewijzigde waarderingsregels de jaarrekening geen getrouw beeld meer zou geven van de vereniging.

Waardeverminderingen en voorzieningen worden teruggenomen in de mate waarin ze op het einde van het

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de waarden, risico's en

lasten waarvoor ze werden gevormd. Afschrijvingen die ten laste van vroegere boekjaren werden

geboekt, worden teruggenomen indien ze bij het afsluiten van het boekjaar overtollig of zonder

voorwerp worden geacht.

2.MATERIELE VASTE ACTIVA

In overweging nemende dat er eigenlijk geen marktwaarde van dieren bestaat, worden de eventuele

aankopen en verkopen van dieren rechtstreeks in de resultatenrekening verwerkt.

Het kunstpatrimonium wordt aan aanschaffingsprijs in de boeken behouden, behoudens eventuele

blijvende minderwaarde.

De andere vaste activa met beperkte gebruiksduur worden afgeschreven volgens een vast percentage

van de aanschaffingswaarde.

Tot en met 2015 worden volgende afschrijvingspercentages systematisch en zonder het resultaat in

acht te nemen, toegepast:

- nieuwbouw 7%

- gebouwen ECA 2%

- verbouwingen, afwerkingen en uitrusting 20%

- elektriciteits- en verwarmingsinstallaties 20%

- plantenkasten 10%

- materieel en meubilair (inclusief restaurant) 20%

- rollend materieel 20%

- informaticamateriaal 33,3%

Teneinde de afschrijvingspercentages meer in lijn te brengen met de reële economische gebruiksduur

worden voor de investeringen vanaf 2016 volgende afschrijvingspercentages systematisch en zonder

het resultaat in acht te nemen, toegepast:
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- nieuwbouw 3,33%

- gebouwen ECA 2%

- verbouwingen, afwerkingen en uitrusting (inclusief inrichting) 6,67%

- installaties, machines en uitrusting: 6,67%, 10% of 20%, naargelang de economische levensduur

- meubilair: 6,67%, 10% of 20%, naargelang de economische levensduur

- rollend materieel 20%

- informaticamateriaal 33,3%

De bijkomende kosten, zoals de niet aftrekbare BTW, de erelonen, de architectkosten, de

notariskosten edm..., werden  tot en met 1998 volledig afgeschreven op het einde van het boekjaar

waarin de betreffende activa werden verworven.

Vanaf 1999 worden deze bijkomende kosten geactiveerd en afgeschreven volgens het activa waar ze

betrekking op hebben.

In voorkomend geval zal voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de aciviteit van

de onderneming bijdragende materiële vaste activa, een uitzonderlijke afschrijving worden toegepast

om hun waardering te doen overeenstemmen met hun waarschijnlijke realisatiewaarde. Tot aanvullende

of uitzonderlijke afschrijvingen wordt eveneens overgegaan indien de boekwaarde van de onder

rubriek vermelde activa, ingevolge hun technische ontwaarding of wegens de wijziging van

economische of technologische omstandigheden, hoger is dan hun gebruikswaarde voor de vereniging.

Onteigeningsvergoedingen uit het verleden, die gekoppeld zijn aan investeringen worden afgeschreven

aan hetzelfde ritme als de ermee verbonden investeringen.

Gesubsidieerde investeringen

De nodige afschrijvingen worden toegepast op de gesubsidieerde investeringen, volgens de geldende

boekhoudkundige regelgeving.

Voor de gesubsidieerde investeringen gelden dezelfde percentages als de niet-gesubsidieerde

investeringen.

3.FINANCIELE VASTE ACTIVA

Waardeverminderingen worden geboekt bij duurzame minderwaarde of ontwaarding. Bijkomende kosten

voor verkrijging worden onmiddellijk afgeschreven. Aandelen van KMDA OP NV die als geschenken

worden gekregen en aanvaard worden geboekt aan de gemiddelde aanschafwaarde van de vroeger

verworven aandelen voor zover de intrinsieke waarde van deze aandelen niet lager is dan deze

gemiddelde aanschafwaarde.

4.GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Waardeverminderingen worden geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de

aanschaffingswaarde. Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met de

evolutie van de realisatie- of marktwaarde, hetzij met risico's inherent aan de aard van de activa

of van de gevoerde activiteit.

5.VORDERINGEN

Voor de vorderingen wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame

minderwaarde of ontwaarding. Alle vorderingen worden op balansdatum individueel gewaardeerd aan

nominale waarde.
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6.VOORRADEN

De voorraden worden gewaardeerd aan hun aanschaffingsprijs tenzij de marktprijs lager is. De

aanschaffingswaarde wordt bepaald volgens de laatst gekende factuurprijs.

7.OVERLOPENDE REKENINGEN

Aan de hand van ingezamelde en geverifieerde inlichtingen worden de over te dragen kosten,

verworven opbrengsten, toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten gewaardeerd aan de

nuttige waarde voor de vereniging.

8.KAPITAALSUBSIDIES

Met het oog op een zo getrouw mogelijke voorstelling van de rubrieken "materiële vaste activa" en

"kapitaalsubsidies", is het noodzakelijk dat deze rubrieken een zelfde evolutie kennen als de

gebruiksduur van de investeringen.  Dit wil zeggen dat de ontvangen kapitaalsubsidies afgebouwd

worden overeenkomstig de afschrijvingen van de desbetreffende activa.

9.VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN

De vereiste voorzieningen worden aangelegd en teruggenomen indien zij overbodig zijn geworden.

Daarbij horen ook de voorzieningen betreffende risico's, verliezen en ontwaarding ontstaan tijdens

het boekjaar, doch slechts gekend tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door

de Raad van Bestuur wordt opgesteld.

10.VREEMDE VALUTA

De activa en passiva in vreemde valuta worden op de balansdatum gewaardeerd aan de geldende

wisselkoers.
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