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JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering* van 30-06-2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2019 tot 31-12-2019

Vorig boekjaar van 01-01-2018 tot 31-12-2018

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 

VKT-vzw 5.2.1, VKT-vzw 5.2.2, VKT-vzw 5.4, VKT-vzw 5.6

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

STAD LEUVEN

BE 0207.521.503
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Voorzitter van de Raad van Bestuur

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

WADERA Lalynn

Schepen
Wijnbergenstraat 9
3010 Kessel-lo
BELGIË

STAD LEUVEN

BE 0207.521.503

1/26

201

NAT.

18/08/2020

Datum neerlegging
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EUR

D. 20425.00152 VKT-vzw 1.1



Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Secretaris-penningmeester

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

JIANG Hai-Chay

Koetsweg 28
3010 Kessel-lo
BELGIË

VAN PELT Sofie

Platte Lostraat 48
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

FEYAERTS Elizaveta

Baron Descampslaan 41
3018 Wijgmaal (Vlaams-Brabant)
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

HAMELS Nancy

Richard Valvekensstraat 39
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

DHAKAL Surya

Fonteinstraat 97/102
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

D'HAESE Raf

Karel Schurmansstraat 10
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

LODEWIJCKX Warre

Zavelstraat 69
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

RASHMI Niroula

Wipstraat 43
3010 Kessel-lo
BELGIË
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Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

KAPINGA Sylvia

Jef Van Hooflaan 23
3001 Heverlee
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

VAN DEN BOSCH Rien

Jan Davidtsstraat 33
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

CHETTRI Krishna

Vital Decosterstraat 89/2
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

BAKHASH Antoine

Vaartstraat 62/0202
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

GOOSSENS Tom

Grensstraat 93
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

KARROUCHE Ahmed

Rotspoelstraat 9
3001 Heverlee
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

BOLCKMANS Jeroen

Mechelsestraat 172/2
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 23-04-2019 Einde van het mandaat: 01-04-2025 Bestuurder

CLYBOUW BEDRIJFSREVISOREN BURG. BVBA (B00162)

BE 0446.129.922
Oosterveldlaan 246
2610 Wilrijk (Antwerpen)
BELGIË

Begin van het mandaat: 20-12-2018 Einde van het mandaat: 26-06-2021 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
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CLYBOUW Arnaud (A02273)

Bedrijfsrevisor
Liersesteenweg 284
2547 Lint
BELGIË

__________________________________
* Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale

vereniging zonder winstoogmerk.
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 1.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- Indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

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

B. Het opstellen van de jaarrekening,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

- Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van
de opdracht

(A, B, C en/of D)

Q&A BVBA
BE 0434.076.186
Husseveldestraat 50
9270 Laarne
BELGIË

224784 3 N 88
B

__________________________________
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA 20/28 44.357 57.735
Oprichtingskosten 20

Immateriële vaste activa 5.1.1 21 24.482 36.067
Materiële vaste activa 5.1.2 22/27 10.755 12.548

Terreinen en gebouwen 22

In volle eigendom van de vereniging of stichting 22/91

Overige 22/92

Installaties, machines en uitrusting 23 10.755 12.548
In volle eigendom van de vereniging of stichting 231 10.755 12.548
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 9.121 9.121
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 539.536 769.803
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

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 34.357 120.043
Handelsvorderingen 40 7.859 13.319
Overige vorderingen 41 26.498 106.724

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 415

Geldbeleggingen 5.2.1 50/53

Liquide middelen 54/58 501.008 646.420
Overlopende rekeningen 490/1 4.170 3.340

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 583.893 827.538
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 2.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 356.476 302.104
Fondsen van de vereniging of stichting 10 33.081 33.081

Beginvermogen 100 33.081 33.081
Permanente financiering 101

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen 5.3 13 199.384 90.000
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 124.012 179.023
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 17/49 227.417 525.434
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 42/48 197.090 226.174
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 62.315 83.349
Leveranciers 440/4 62.315 83.349
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 101.352 141.784

Belastingen 450/3 14.110 10.721
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 87.242 131.063

Diverse schulden 48 33.423 1.040
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten 480/8 340 40
Andere rentedragende schulden 4890 32.083
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente 4891 1.000 1.000

Overlopende rekeningen 492/3 30.327 299.261

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 583.893 827.538
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 1.081.884 1.188.931

Bedrijfsopbrengsten 70/74

Omzet 70

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73

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

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.5 62 969.091 1.012.130
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 42.477 36.596
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 8.287 2.002
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) 9901 62.029 138.202
Financiële opbrengsten 5.5 75 1 8
Financiële kosten 5.5 65 256 285
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening (+)/(-) 9902 61.774 137.925
Uitzonderlijke opbrengsten 76 487
Uitzonderlijke kosten 66 7.889 2.223
Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9904 54.372 135.701
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 9906 233.396 269.023
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het
boekjaar (+)/(-) 9905 54.372 135.701
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige
boekjaar (+)/(-) 14P 179.023 133.322

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 40.616
aan de fondsen van de vereniging of stichting 791

aan de bestemde fondsen 792 40.616
Toevoeging aan de bestemde fondsen 692 150.000 90.000
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 124.012 179.023
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 5.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 95.114
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029 22.990
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 118.104
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 59.047
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 34.576
Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129 93.622

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 21 24.482
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 5.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 23.254
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 6.108
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 29.362
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 10.706
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 7.901
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 18.607
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 10.755
WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349 10.755
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 5.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 9.121
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

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

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 9.121
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

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

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 9.121
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 5.2.3

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN

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

Stad Leuven
BE 0207.521.503
Stichting van openbaar nut

3000 Leuven
BELGIË

Parcum
BE 0461.895.885
Vereniging zonder winstoogmerk
Abdij van Park 7
3001 Heverlee
BELGIË
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

Bestemde fondsen worden gevormd vanuit het positieve resultaat van de vereniging en waaraan zij een heel specifieke
 bestemming wenst te geven.
Er werd een bestemd fonds niet gesubsidieerde medewerker gevormd voor 30.000 EUR waarvan 24.142,52 EUR aangewend
 in 2019, een fonds bestemd voor de bekostiging van een communicatiemedewerker voor 60.000 EUR waarvan 16.473,81
 EUR aangewend in 2019 en een fonds bestemd voor de bekostiging van het Youtopia-project voor150.000 EUR (5 komende
 jaren, 30.000 EUR per jaar)

Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 5.5

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-
verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 18 18
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 14,9 16,2
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 22.849 24.519

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 690.170 705.866
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 219.166 213.601
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622

Andere personeelskosten 623 59.755 92.663
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij
de verhandeling van vorderingen 653

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen)
voorzieningen met financieel karakter (+)/(-) 656
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 5.7

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten 9291

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295 5.919
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
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Rentevoet en duur van de vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Mandaatfee 2019 : 1.500 EUR excl. BTW

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE
MARKTVOORWAARDEN
Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van
de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen

NIHIL 0
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 6

SOCIALE BALANS

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

Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn
ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T)
of totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 10,1 7 14,9 VTE 16,2 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 15.304 7.545 22.849 T 24.519 T

Personeelskosten 102 624.716 344.375 969.091 T 1.012.130 T

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

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 11 7 16

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 8 6 12,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 3 1 3,5

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120 5 2 6,6

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201 4 1 4,8

hoger niet-universitair onderwijs 1202 1 1

universitair onderwijs 1203 1 0,8

Vrouwen 121 6 5 9,4

lager onderwijs 1210 1 1

secundair onderwijs 1211 3 1 3,5

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 3 3,4

universitair onderwijs 1213 1 1 1,5

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134 11 7 16

Arbeiders 132

Andere 133
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Nr. BE0459239471 VKT-vzw 6

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

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

equivalenten

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven
in het algemeen personeelsregister 205 18 24 28,1

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305 18 24 27,9

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5843 5853
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WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS: DiversLeuven VZW 

ALGEMENE PRINCIPES
Het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt in boek BOEK 3 ‘Jaarrekening,
 geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking' onder titel TITEL 1 ‘Gemeenschappelijke bepalingen voor
 vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW,'s, IVZW's en stichtingen' binnen HOOFDSTUK 2 ‘Waarderingsregels' de algemene beginselen van
 de waarderingsregels voor toepassing van de vzw's.
Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld
 in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht. Deze regels worden bepaald rekening houdende met de eigen kenmerken van de
 vennootschap, VZW, IVZW of stichting en worden samengevat in de toelichting. 
Bij de vaststelling en toepassing van deze waarderingsregels ervan uitgegaan dat de vennootschap, VZW, IVZW of stichting haar bedrijf zal
 voortzetten. Indien de vennootschap, VZW, IVZW of stichting besluit haar bedrijf stop te zetten of indien er niet meer kan van worden
 uitgegaan dat de vennootschap, VZW, IVZW of stichting haar bedrijf zal voortzetten, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast
 en geldt in het bijzonder het volgende:
• de oprichtingskosten moeten volledig worden afgeschreven;
• voor de vaste en de vlottende activa moet zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen worden overgegaan om de boekwaarde
 terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde
• een voorziening moet worden gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, inzonderheid voor de aan het
 personeel uit te keren vergoedingen.
Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van de waarderingsregel niet leidt tot nakoming van het getrouw beeld van het
 vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, moet daarvan worden afgeweken ten einde te voldoen aan het getrouwe
 beeld. Dergelijke afwijking wordt bij de waarderingsregels in de toelichting vermeld en verantwoord.
De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Ze worden evenwel gewijzigd
 wanneer, onder meer uit hoofde van belangrijke veranderingen in de activiteiten van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting, in de structuur
 van haar vermogen of in de economische dan wel technologische omstandigheden de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer aan het
 getrouwe beeld. 
Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.
De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
Er moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het boekjaar waarop
 de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen slechts gekend
 zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting wordt
 opgesteld. 
Er moet rekening worden gehouden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de
 dag waarop deze kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve indien de effectieve inning van deze opbrengsten onzeker is. 
De waarderingsregels bepalen:
- de aanschaffingswaarde
- de vorming en aanpassing van de afschrijvingen;
- de waardeverminderingen;
- de voorzieningen voor risico's en kosten;
- de herwaarderingen. 
Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de
 desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
De afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen:
- zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben;
- mogen voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken in globo worden geboekt.

BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde met inbegrip van de bijkomende kosten. Onder aanschaffingswaarde wordt
 verstaan:
- de aanschaffingsprijs in geval van aankoop bij derden;
- de marktwaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel;
- de vervaardigingsprijs in geval van eigen productie.
Wat de goederen betreft die worden verkregen tegen betaling van een lijfrente:
• wordt onder aanschaffingswaarde verstaan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend
 geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten;
• wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het hiervoorgenoemde kapitaal; deze voorziening wordt jaarlijks aangepast.
Vorderingen op korte en lange termijn worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. 
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo,
 Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde. Er wordt geopteerd voor:
- Grond- en hulpstoffen: FIFO
- Goederen in bewerking - gereed product: FIFO
- Handelsgoederen FIFO
- Onroerende goederen bestemd voor verkoop : individualisering
Geldbeleggingen worden geboekt tegen nominale waarde, waardeverminderingen boeken wanneer de realisatiewaarde op balansdatum hoger is dan de
 geboekte nominale waarde.
Liquide middelen worden tegen nominale waarde geboekt, waardeverminderingen indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekt
 nominale waarde. Voorheen geboekte waardeverminderingen worden gecorrigeerd op balansdatum naarmate ze hoger zijn dan wat vereist is volgens
 een actuele beoordeling.

Voorzieningen voor risico's en kosten
De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum
 waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat. 
De voorzieningen voor risico's en kosten worden geïndividualiseerd naargelang van de risico's en kosten met dezelfde aard die ze moeten
 dekken, zoals: 
- aangegane verplichtingen inzake pensioenen, brugpensioenen 
- lopende betwistingen in verband met ontslagvergoedingen 
- lopende betwistingen in verband met dienstverlening die de vereniging heeft gedaan. 
Voorzieningen mogen niet gehandhaafd worden wanneer dit niet langer nodig is.

Schulden op meer dan één jaar - schulden op ten hoogste één jaar worden uitgedrukt tegen nominale waarde.
Fondsen van de vereniging 
De fondsen van de vereniging worden omschreven als het totaal van: 
- enerzijds, het beginvermogen op de eerste dag van het eerste boekjaar van inwerkingtreding van dit besluit 
- anderzijds, de permanente financiering met name de schenkingen, de legaten, de subsidies, zowel in contanten als in natura, die uitsluitend
 bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging. 
Fondsen worden gewaardeerd aan nominale waarde. 
In bestaande verenigingen waar de gevoerde boekhouding in overeenstemming is met de nieuwe boekhoudkundige bepalingen blijken de fondsen uit
 de balans van 31/12/2003. 
In bestaande verenigingen waar de gevoerde boekhouding niet overeenstemt met de huidige bepalingen, wordt een openingsbalans opgesteld
 per 01/01/2004 waarbij men de waarde van alle activa bepaalt en deze vermindert met de waarde van alle passiva om tot de fondsen van de
 vereniging te komen. Zo verkrijgt men de "startwaarde#? voor het nieuwe boekjaar. Voor de vzw werd de startwaarde
ten bedrage van 33.080,51 in de boekhouding 2016 van de vzw verplaatst van de rekening 140000 ‘Resultaat' naar de rekening 100000
 ‘Beginvermogen'

Bestemde fondsen
Bestemde fondsen worden gevormd vanuit het positieve resultaat van de vereniging en waaraan zij een heel specifieke bestemming wenst te geven.
Wanneer een vereniging een fonds vormt moet zij de wijze waarop ze dit waardeert expliciet in de toelichting weergeven. De raad kan een
 fonds bestemd voor een sociaal passief, investeringsfondsen, pedagogische fondsen, fondsen tot verfraaiing, fondsen ter ondersteuning van
 wetenschappelijk onderzoek, enz….
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Kapitaalsubsidies 
Kapitaalsubsidies kunnen verstrekt worden door overheden (zowel lokale, regionale, federale als internationale), door andere instanties (b.v.
 koepelverenigingen voor werkingsverenigingen, ..), door ondernemingen, door andere verenigingen of door individuen. De subsidie kan zowel in
 geld als in natura verleend worden. 
WAARDESTIJGINGEN

Waardestijgingen kunnen in de boekhouding tot uitdrukking gebracht worden via de gewone herwaardering en, voor materiële vaste activa met
 onbeperkte levensduur, via terugneming van waardeverminderingen.

WAARDEDALINGEN

Waardeverminderingen
Waardeverminderingen zijn minderwaarden vastgesteld op inventarisdatum op activa met een onbeperkte levensduur.
In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de
 dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :
- Ouder dan 1 jaar - jonger dan 2 jaar : 25%
- Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar : 50%
- Ouder dan 3 jaar 100%
Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan
 hun boekhoudkundige waarde.

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden toegepast op het patrimonium met een beperkte levensduur. Door het boeken van de jaarlijkse afschrijvingskosten,
 wordt de veroudering en de slijtage van die goederen uitgedrukt in de balans en resultatenrekening. Het investeringsbedrag wordt op
 die manier gespreid over de gebruiksduur van de investering. Deze gebruiksduur of afschrijvingsduur verschilt naargelang de soort van
 investering. 
De volgende afschrijvingstermijnen worden vastgelegd:

Inzake de rubrieken waar de  afschrijvingsduur variabel is binnen een marge,  zijn de genomen opties terug te vinden in de afschrijvingstabel.
Er worden aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen geboekt indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de
 boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde.
Verrekeningen
De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur
 van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in
 opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een
 investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

AANPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS

In principe moeten de waarderingsregels en de toepassing ervan ieder jaar identiek zijn.
De raad van bestuur mag deze echter aanpassen indien zij niet langer de garantie kan geven dat deze  waarderingen nog stroken met de principes
 van voorzichtigheid, goede trouw en oprechtheid.
De aanpassingen aan de waarderingsregels worden dan ook vermeld in de toelichting.
Het kan echter ook voorkomen dat voor één of ander goed een speciale waardering wordt toegepast. Dit zal dan ook uiteindelijk in de
 toelichting vermeld moeten worden. De inschatting van deze aanpassingen en de invloed die de aanpassingen van deze waarderingsregels heeft,
 worden in de toelichting vermeld in de omschrijving van de rekeningen van het boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Mocht de vereniging echter in een toestand van discontinuïteit komen, dan moet de raad van bestuur de waarderingsregels aanpassen om alle
 bezittingen te herleiden tot de geschatte realisatiewaarde.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

De jaarrekening moet voorzichtig, te goeder trouw, oprecht en duidelijk worden opgemaakt. Wanneer door omstandigheden niet aan deze bepalingen
 kan voldaan worden moeten er bijkomende inlichtingen worden verstrekt, teneinde een voldoende transparantie te waarborgen. 
Deze bijkomende inlichtingen dienen om de gang van zaken in de vereniging te begrijpen, en kunnen betrekking hebben op: 
- het gratis ter beschikking stellen van goederen, zonder dat er enige tegenprestatie tegenover staat; 
- rechten die de vereniging kan laten gelden op prestaties die uitgevoerd werden door derden, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
ONTVANGEN BEDRAGEN VAN SUBSIDIES EN VAN DE OVERHEID ONTVANGEN COMPENSERENDE BEDRAGEN (andere dan
investeringssubsidies) :
* Stad Leuven 1.296.460,36 EUR
* LeuvenFonds Vrijetijdsparticipatie 1.721,88 EUR
* VIA subsidie 8.636,46 EUR
* Sociale Maribel 57.220,98 EUR
* Instituut Gelijkheid 4.954,26 EUR
* VOP subsidie 1.912,51 EUR
* Startjob 6.658,57 EUR
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