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

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondernemingsnummer  
 

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

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

 
 

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering∗∗ van     /  / 
 

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

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

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in 

België van de buitenlandse vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

 

 

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

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

 

     

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

winstoogmerk. 
∗∗∗  Schrappen wat niet van toepassing is. 
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JAARREKENING IN EURO

Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten

Vereniging zonder winstoogmerk

Dominiek Gustin
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Lieve Van Dyck
Bestuurder

OCR9002

Dominiek Gustin
Lodewijck de Koninkstraat 30, 2300 Turnhout, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Lieve Van Dyck
Parkstraat 32, 2850 Boom, België

Bestuurder

Linda Opdorp
Marsweg 3, 3190 Boortmeerbeek, België

Bestuurder

Daniëlle De Roucke
Waterbaan 166 bus 0, 2100 Deurne (Antwerpen), België

Bestuurder
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OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 

 

Facultatieve vermeldingen: 

- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,  

B. Het opstellen van de jaarrekening, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 

- indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, 

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende 

boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals 

de aard van zijn opdracht. 
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Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

de kleine prins bvba
Nr.: BE 0466.721.042
Pastoor Legrandstraat 57, 3012 Wilsele, België

70069261 AB

Vertegenwoordigd door:

Bruno Deprins
(Boekhouder)
Pastoor Legrandstraat 57, 3012 Wilsele, België

201291
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 ............................. .............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 ............................. .............................

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

Overig ............................................................................... 242 ............................. .............................

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

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

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

Overige ............................................................................. 262 ............................. .............................

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

Financiële vaste activa ............................................................
5.1.3/
5.2.1 28 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 98.694 104.186

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 5.976 9.131

Voorraden .............................................................................. 30/36 5.976 9.131

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 388 1.658

Handelsvorderingen .............................................................. 40 ............................. 1.270

Overige vorderingen .............................................................. 41 388 388
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente .......................................... 415 388 388

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

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 91.296 92.966

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 1.034 431

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 98.694 104.186
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 95.287 101.500

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

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

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

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

Bestemde fondsen ................................................................... 5.3 13 ............................. .............................

Overgedragen positief (negatief) resultaat ..................(+)/(-) 14 95.287 101.500

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

VOORZIENINGEN ........................................................................ 5.3 16 ............................. .............................

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

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

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 3.407 2.686

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

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

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

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

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

Overige schulden ................................................................... 179 ............................. .............................

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

Borgtochten ontvangen in contanten ................................ 1792 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 5.4 42/48 3.407 2.686

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

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 3.402 2.681

Leveranciers ..................................................................... 440/4 3.402 2.681

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

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

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

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

Diverse schulden ................................................................... 48 5 5
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 5 5

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 ............................. .............................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 98.694 104.186
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 -6.217 -10.316

Bedrijfsopbrengsten* ........................................................ 70/74 42.261 42.931

Omzet* ......................................................................... 70 3.416 7.098

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies* .....(+)/(-) 73 38.634 35.833
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ...................................................(+)/(-) 60/61 48.478 53.247

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.5 62 ............................. .............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 ............................. .............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 ............................. .............................

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

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat ..............................(+)/(-) 9901 -6.217 -10.316

Financiële opbrengsten ........................................................... 5.5 75 75 142

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.5 65 55 57

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening .........................................................(+)/(-) 9902 -6.197 -10.231

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 15 546

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 9 121

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar .............(+)/(-) 9904 -6.213 -9.829

* Facultatieve vermelding.
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) 9906 95.287 101.500

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9905 -6.213 -9.829

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar
...............................................................................................(+)/(-) 14P 101.500 111.329

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) 95.287 101.500
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WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels worden opgesteld door de Raad van Bestuur van de vereniging en beantwoorden

aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Er wordt rekening gehouden met de

beginselen van continuïteit, voorzichtigheid, bestendigheid, individuele waardering, en toekenning

van kosten en opbrengsten aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De regels worden jaar na jaar

bestendig en stelselmatig toegepast. Zij hangen niet af van het resultaat van het boekjaar.

Afwijkingen worden in de toelichting van de jaarrekening vermeld en toegelicht.

Waarderingsregels afschrijvingen:

- algemeen: uitgangspunt van de waardering is de aanschaffingswaarde. Elk actiefbestanddeel wordt

gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen onder aftrek van de

geboekte afschrijvingen, behalve indien de toepassing van deze waarderingsregel niet leidt tot een

waar en getrouw beeld, in welk geval hier kan worden van afgeweken. Onder aanschaffingswaarde wordt

verstaan aanschaffingsprijs, dewelke naast aankoopprijs ook bijkomende kosten kan bevatten, zoals

vervoerskosten, registratierechten, installatiekosten enz... Indien de aanschaffingswaarde niet

bekend is, vb. in geval van een gift in natura, dan wordt het goed geboekt tegen marktwaarde. Er

kan tot herwaardering van bepaalde vaste activa worden overgegaan indien de waarde van het actief

op vaststaande en duurzame wijze boven de boekwaarde uitstijgt. Indien een actief vaststaand en

duurzaam onder de boekwaarde belandt, dan mag worden overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke

afschrijving of tot waardevermindering.

- er wordt tot activering overgegaan vanaf een aankoopwaarde van 1.000 EUR. Indien verschillende

onderdelen van een groter geheel elk een kleinere waarde hebben dan 1.000 EUR, maar samen meer

waarde hebben dan dit grensbedrag, dan mogen zij gebundeld en op deze wijze alsnog geactiveerd

worden (vb. inrichting van een bureau met tafels, stoelen en kasten; aankoop van scherm, pc,

printer en scanner die samen één werkstation vormen enz...).

- IT wordt afgeschreven op 3 jaar

- installaties, machines en uitrusting op 5 jaar

- meubilair op 10 jaar

- alle afschrijvingen gebeuren lineair en op jaarbasis

- kapitaalsubsidies worden opgenomen in de opbrengsten tegen dezelfde snelheid als de investeringen

worden afgeschreven waaraan ze gelinkt zijn

Waarderingsregels voorraden:

- op het einde van elk boekjaar wordt een inventaris opgemaakt van de verkoopbare producten, en dit

op volgende basis: alle productiekosten worden per product opgelijst, en dit slechts voor het deel

dat door de vzw zelf betaald is. De aldus bekomen aankoopwaarde wordt gedeeld door de totale oplage

en vermenigvuldigd met het aantal nog in voorraad zijnde exemplaren. Producten die in principe niet

bestemd zijn voor verkoop worden niet in de totalen opgenomen.

Waarderingsregels vorderingen:

- op vorderingen worden waardeverminderingen toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte van

de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op vervaldag. Op deze vorderingen mogen

eveneens waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun realisatiewaarde op datum van de

jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde. Concreet worden bij het afsluiten van het boekjaar de

openstaande klantenfacturen en vorderingen op hun betaalbaarheid bekeken.

De waarderingsregels werden ten opzichte van vorig boekjaar niet gewijzigd.
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