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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. 

 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 

opdracht 

(A, B, C en/of D) 
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 1.539.616,67 1.280.823,65

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.1.1 21 8.143,16 20.477,13

Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 203.223,09 208.021,10

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 61.675,91 61.675,91

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 72.531,08 135.167,63

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 23.314,35 8.234,97

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

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 45.701,75 .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. 2.942,59

Financiële vaste activa ............................................................ 6.1.3 28 1.328.250,42 1.052.325,42

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 1.576.807,66 1.853.147,30

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 33.584,32 33.356,05

Voorraden .............................................................................. 30/36 33.584,32 33.356,05

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 1.208.379,65 1.757.343,82

Handelsvorderingen .............................................................. 40 1.004.230,30 217.596,12

Overige vorderingen .............................................................. 41 204.149,35 1.539.747,70

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

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 99.950,39 47.652,27

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 234.893,30 14.795,16

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 3.116.424,33 3.133.970,95

Nr. VKT-vzw 3.1BE 0417.414.853

Balansanalyse - VKT-vzw2021 - 4 / 18



Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 2.016.406,09 2.017.442,19

Fondsen van de vereniging of stichting ................................ 6.2 10 ............................. .............................

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

Bestemde fondsen en andere reserves ................................. 6.3 13 1.948.678,50 1.948.678,50

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 27.053,35 -24.034,23

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 40.674,24 92.797,92

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 6.2 16 ............................. .............................

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

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

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

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 ............................. .............................

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ...................... 167 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 1.100.018,24 1.116.528,76

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 133.875,00 134.000,00

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

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

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 133.875,00 134.000,00

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 916.646,37 981.342,96

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

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 663.753,58 883.016,29

Leveranciers ..................................................................... 440/4 663.753,58 883.016,29

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 122.892,79 97.326,67

Belastingen ....................................................................... 450/3 21.660,16 3.744,74

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 101.232,63 93.581,93

Overige schulden ................................................................... 48 130.000,00 1.000,00

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 49.496,87 1.185,80

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 3.116.424,33 3.133.970,95

Nr. VKT-vzw 3.2BE 0417.414.853
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 1.968.741,71 1.415.737,77

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A ............................. .............................

Omzet* .............................................................................. 70 ............................. .............................

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies* .................... 73 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ............................................................. 60/61 ............................. .............................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 62 1.242.929,36 1.351.904,99
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 165.955,71 149.608,11
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/9 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 489.168,98 362.661,70

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

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 66A ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 70.687,66 -448.437,03

Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B 141,31 14,22

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 141,31 14,22

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 4.972,27 11.119,30

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 4.972,27 11.119,30

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 65.856,70 -459.542,11

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 14.769,12 14.492,12

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 51.087,58 -474.034,23

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 51.087,58 -474.034,23

* Facultatieve vermelding.
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 27.053,35 -474.034,23

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) 51.087,58 -474.034,23

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P -24.034,23 .............................

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde
fondsen en andere reserves ............................................................. 791 ............................. 450.000,00

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves ......... 691 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) 27.053,35 -24.034,23

Nr. VKT-vzw 5BE 0417.414.853
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TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx 180.489,12

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8029 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8039 ........................

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059 180.489,12

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8129P xxxxxxxxxxxxxxx 160.011,99

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8079 12.333,97

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 172.345,96

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (21) 8.143,16

Nr. VKT-vzw 6.1.1BE 0417.414.853
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 774.526,67

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 148.823,73

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 923.350,40

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8219 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8229 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8239 ........................

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 566.505,57

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8279 153.621,74

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 720.127,31

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 203.223,09

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... 8349 141.547,18

Nr. VKT-vzw 6.1.2BE 0417.414.853
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx 1.052.325,42

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8365 275.925,00

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395 1.328.250,42

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8415 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8425 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8435 ........................

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8525P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8475 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8485 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8495 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8505 ........................

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8525 ........................

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

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

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (28) 1.328.250,42

Nr. VKT-vzw 6.1.3BE 0417.414.853
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

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

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

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

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 133.875,00

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

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

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 891 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 901 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vereniging of stichting

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 892 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 902 ........................

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

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

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

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 ........................
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 51,1 47,2

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten .......................................................................... 76 ........................ ........................

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................. (76A) ........................ ........................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ......................................................... (76B) ........................ ........................

Niet-recurrente kosten .................................................................................... 66 ........................ ........................

Niet-recurrente bedrijfskosten ....................................................................... (66A) ........................ ........................

Niet-recurrente financiële kosten .................................................................. (66B) ........................ ........................

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten ................................................................................ 6502 ........................ ........................

Nr. VKT-vzw 6.4BE 0417.414.853
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn: 32901 223 .......... .......... ..........

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 46,3 9,7 51,1 (VTE) 47,2 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .... 101 23.910 7.748 31.658 (T) 30.267 (T)

Personeelskosten ....................................... 102 881.982,67 360.946,69 1.242.929,36 (T) 1.351.904,99 (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

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

Aantal werknemers .................................................................... 105 65 11 70,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 65 11 70,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................

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

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

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 35 7 38,2

lager onderwijs .................................................................... 1200 35 7 38,2

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

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

universitair onderwijs .......................................................... 1203 ........................ ........................ ........................

Vrouwen .................................................................................. 121 30 4 32,4

lager onderwijs .................................................................... 1210 29 4 31,4

secundair onderwijs ............................................................ 1211 1 ........................ 1,0

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

universitair onderwijs .......................................................... 1213 ........................ ........................ ........................

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

Bedienden ............................................................................... 134 65 11 70,6

Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ ........................ ........................

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

INGETREDEN
Codes

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

Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ........................................................................ 205 62 3 63,6

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................... 305 64 1 64,2

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes Mannen Codes Vrouwen

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

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

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I.      Algemeen

De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29

april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereniging is conform de criteria van het WVV een kleine vereniging.

De vereniging voert haar boekhouding en maakt de jaarrekening op conform het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van Boek 3 van het koninklijk besluit van 29 april

2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijkomend voert de

vereniging haar boekhouding en maakt de jaarrekening op conform het decreet van 13 juli 2001

houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring de koepelorganisatie en de organisaties voor

de sportieve vrijetijdsbesteding die door het bestuursorgaan, gelet op de aanbevelingen in januari

2007 geformuleerd door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de gelijkwaardigheid van

boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgeving met de gemeenrechtelijke

boekhoud- en jaarrekeningregels voor VZW's, IVZW's en stichtingen, als gelijkwaardig wordt

beschouwd.

Ten opzichte van het vorige boekjaar werden de waarderingsregels qua verantwoording of toepassing

niet gewijzigd.

Elk bestanddeel van het vermogen werd afzonderlijk gewaardeerd.

II.     Specifieke waarderingsregels

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

-       Methode: L (lineaire)

-       Basis: Hoofdsom + Bijk. Kosten (zoals niet-aftrekbare BTW), NG (niet-geherw.)

-       Afschrijvingspercentage

1.      Oprichtingskosten: nihil

2.      Immateriële vaste activa: 20%

3.      Technologisch materiaal (*): 20% - 33,33%

4.      Sportmateriaal (*): 20% - 33,33%

5.      Rollend materieel (*): nihil

6.      Kantoormaterieel en meubilair (*): 10%

7.      Andere materiële vaste activa: nihil

(*)Met inbegrip van de in leasing gehouden activa en activa waarvan de vereniging de volle eigendom

heeft, maar die ze niet vrij mag gebruiken of waarover ze niet vrij kan beschikken omwille van de

opgelegde eisen, alsmede de gebruiksrechten betreffende deze vaste activa die haar kosteloos of

tegen betaling werden toegezegd; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.
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Materiële vaste activa

Aankopen waarvan de aanschaffingsprijs lager is dan 250,00 EUR, inclusief btw, worden niet

geactiveerd, maar in de kosten van het lopende boekjaar opgenomen. De aanschaffingsprijs is de

prijs van elk afzonderlijk bestanddeel opgenomen op een aankoopfactuur, ongeacht de totale

hoegrootheid van het bedrag van de desbetreffende aankoopfactuur.

In de loop van het jaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Er werd geen gebruik gemaakt van de methode 'renewal accounting' voor de waardering van de

materiële vaste activa.

Bijkomende vermeldingen die een getrouw beeld moeten verzekeren: de overige terreinen betreffen een

perceel grond aan de Beneluxlaan die het voorwerp uitmaakt van een erfpachtovereenkomst met de Stad

Vilvoorde. De erfpacht heeft een aanvang op 17/12/2006 voor een termijn van 42 jaar.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden in de balans opgenomen tegen de aanschaffingswaarde. In de loop

van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.

Er is een vordering op rekening op verbonden onderneming Eurovolleycenter BV (ON 0427.834.237) ten

belope van 275.000,- euro.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (inclusief niet-aftrekbare BTW) berekend

volgens de FIFO-methode.

Indien de marktwaarde van een bestanddeel lager is dan de waarde bekomen volgens voormelde

waarderingsmethode, dan wordt dit bestanddeel opgenomen tegen de marktwaarde.

Vorderingen

Er zijn naast de vordering op rekening op verbonden onderneming Eurovolleycenter BV (ON

0427.834.237) geen vorderingen, noch op korte, noch op lange termijn, zonder rente of met een

abnormaal lage rente.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de toepassing van artikel 7, eerste lid, 7° van het koninklijk

besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van

de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder

winstoogmerk en stichtingen tot afwijking van artikel 67, §2, c) van het koninklijk besluit van 30

januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Handelsvorderingen die na één jaar nog niet zijn betaald, worden als oninbaar beschouwd, tenzij

men, op basis van specifieke elementen eigen aan de vordering, de vordering toch nog als, geheel of

gedeeltelijk, inbaar mag beschouwen.

Fondsen van de vereniging

Bestemde fondsen

Een bestemd fonds kan enkel maar worden aangelegd als het resultaat van het huidig boekjaar

verhoogd met de teruggenomen resultaten uit vorige boekjaren en teruggenomen bestemde fondsen

positief is.
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De vereniging heeft volgende bestemde fondsen met per bestemd fonds als maximumbedrag:

-       Sociaal Passief: kosten van het sociaal passief indien de vereniging genoodzaakt wordt zijn

activiteit geheel of deels stop te zetten of af te bouwen. Maximumbedrag 650.000 euro

-       Investeringen: investeringen in onroerende en/of roerende goederen en/of gebruiksrechten

die bijdragen bij de realisatie van de doelstellingen en het beleidsplan. Maximumbedrag 500.000

euro

-       Topsport Indoor: financiële ondersteuning van de programma’s van de nationale ploegen bij

de senioren en de jeugd. Maximum 500.000 euro

-       Topsport Outdoor: ondersteuning nationale beachvolleyteam(s): Maximum 150.000 euro

-       Promotie & Events: alle volleybal gerelateerde events en/of tornooien zowel op regionaal,

nationaal of internationaal niveau. Maximum 300.000 euro

-       Algemene Werking: verzekeren, uitbouwen en optimaliseren van de basiswerking en

ondersteuning aan de leden, clubs en regio’s, inclusief verdere informatisering van de

administratie. Maximum 250.000 euro

-       Vorming & Innovatie: initiatieven gericht op de verdere opleiding van leden en op het

aantrekken van nieuwe leden met oog voor doorstroming en laagdrempeligheid: Maximum 100.000 euro

-       Jeugd: intiatieven specifiek gericht op de jeugdwerking. Maximum 100.000 euro

Het totaal aan bestemde fondsen beloopt bijgevolg 2.550.000 euro.

Indien de bestemde fondsen, of een deel ervan, hun maximumbedrag nog niet bereikt hebben, wordt het

resultaat van het boekjaar verhoogd met de resultaten uit vorige boekjaren en de teruggenomen

bestemde fondsen pondspondsgewijs verdeeld over de fondsen die het maximumbedrag niet hebben

bereikt.

Op de algemene vergadering van 26 maart 2021 werd in afwijking van bovenstaande beslist om het

resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend jaar.

Met uitzondering van specifieke bestemde fondsen moet in het boekjaar waarin een feit waarvoor een

bestemd fonds bestond, zich heeft voorgedaan, het bestemd fonds niet worden teruggenomen, tenzij

door dit feit het bestemd fonds niet langer een voorwerp zou hebben.

Schulden

Er zijn geen schulden ten opzicht van verbonden entiteiten, noch op korte, noch op lange termijn,

zonder rente of met een abnormaal lage rente.

Vreemde valuta

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en vorderingen uitgedrukt in vreemde valuta gebeurt op

volgende grondslagen: tegoeden, schulden en vorderingen worden omgerekend tegen historische

koersen. De hieruit voortvloeiende omrekeningsresultaten worden in de resultatenrekening geboekt.

Schenkingen en legaten

De vereniging ontving geen goederen die ze gebruikt voor haar werking, waarvan ze niet de volle

eigendom heeft en die niet opgenomen zijn op het actief van de balans.

De vereniging ontving geen goederen die ze niet gebruikt voor haar activiteit en die bestemd zijn

om te worden gerealiseerd, waarvan op ogenblik van inventaris de vermoedelijke realisatiewaarde

nihil is.

De vereniging beschikt niet over geadministreerde goederen.

Nr. VKT-vzw 6.8BE 0417.414.853

Balansanalyse - VKT-vzw2021 - 17 / 18



ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG
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