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Vandaag leeft gemiddeld 15,9% van de Belgische
bevolking onder de armoedegrens. Eén op vijf
kinderen wordt in ons land geboren in armoede. De
kinderarmoedeproblematiek heeft vrij recent de
aandacht gekregen binnen de Europese instellingen.
Daar wil men in het bijzonder oog hebben voor het
fenomeen van de sociale isolatie. Nochtans worden
alle kinderen op dezelfde wijze in het leven gewijd.
Alleen genieten zij niet allemaal dezelfde opportuniteiten.

Enkele voorbeelden ter illustratie
Saartje, 5 jaar, en haar zusje Femke, 9 jaar, werden onlangs via een zorgpartnerschap Pelicanokinderen. Hun mama besliste om het gezin te verlaten. De kinderen bleven in schrijnende armoede
achter met hun papa. De winterschoentjes en warme truien kwamen net op tijd.

Shelsey is 15 jaar. Sinds kort is ze een Pelicanomeisje. Momenteel volgt ze in het Bijzonder Beroepsonderwijs een opleiding tot logistiek helpster. Haar mama ziet ze niet meer. Ze woont samen met haar
papa in een chalet op een camping. De woonomstandigheden zijn daar niet leefbaar. Pelicano steunt
daarom zowel financieel als materieel. We betalen een deel van de schoolrekening en het zwembadabonnement. Daarnaast voorzien we kledij en zorgen we dat Shelsey mee kan genieten op schooluitstappen.

Eline, 7 jaar, en haar broertje Wout, 5 jaar, werden in oktober 2016 Pelicanokinderen via het zorgpartnerschap van de school. Beide kinderen verkeerden in schrijnende nood waardoor hun ontwikkelingskansen gereduceerd werden tot nul. Eline had het op school voor meerdere vakken moeilijk.

De Belgische bevolking bestaat uit net geen 11,5 miljoen inwoners. Daaruit leiden
we af dat er in ons land duizenden kinderen lopen die naar school gaan met een
lege maag, junkfood eten of zelfs nooit warme maaltijden voorgeschoteld krijgen.
Erger nog, zij krijgen de ruimte niet om te spelen zoals elk kind daar het recht toe
heeft. Je wilt jouw levensstandaard op geen moment inruilen voor het toekomstperspectief waarin deze jongeren moeten opgroeien.
Dagelijks horen we wat niet kan en wat niet mogelijk is. Permanent in een klimaat
van honger en kou moeten leven, vormen niet direct de meest ideale biotoop. Wij
beseffen dat we het probleem in kaart kunnen brengen, maar de actueel bestaande
oplossingen volstaan niet om voldoende te remediëren.
We blijven trouw aan onze doelstelling zoals die omschreven staat in de visie
en missie. De Stichting Pelicano voorziet financiële middelen om, waar mogelijk, duurzame individuele ondersteuning te verlenen aan Belgische kinderen en
jongeren van 0 tot 18 jaar. Het gaat om kinderen die in ons land arm geboren zijn
en in rauwe armoede opgroeien. Hun toekomst is bezwaard door uitsluiting en
door de afwezigheid van kansen.

Vooral met schrijven had ze veel problemen. Gelukkig krijgt ze nu van de school huiswerkbegeleiding.
Haar broertje Wout gaat door het leven als gehoorgestoorde. Alsof leven in armoede nog niet moeilijk
genoeg was. Gelukkig kregen ze op school allebei dagelijks een warme maaltijd, maar ’s morgens
klaagde Eline vaak dat ze honger en dorst had. Vaak was er geen geld over om te ontbijten.
Wout en Eline kregen nooit een koekje mee en kwamen ’s morgens onverzorgd op school aan. Ongewassen, hun haren niet gekamd en in vuile superlichte kledij, ook al was het koud. Hun bleke huid viel
op. Ze bedelden op de schoolbus bij andere kinderen om een stukje brood. Beide kinderen waren ook
oververmoeid. Vooral Eline klaagde dikwijls in de klas dat ze moe was en zolang “moest” wachten om
naar bed te gaan.
Deze kinderen hebben we in samenwerking met de zorgpartner nog net vóór de winter geholpen. We
haalden ze als “een stukje brandhout uit het vuur”. In eerste instantie hebben wij er voor gezorgd dat
ze tijdens de schooldagen in een naburig internaat kunnen verblijven. Alle noodzakelijke kledij zoals
schoentjes, pyjama’s, ondergoed en zelf tandenborstels hebben we aangekocht voor Eline en Wout.
Daarnaast konden we een mooi kerstcadeau geven. Wat waren ze blij met hun speelgoed.
Inmiddels heeft Eline nu ook haar broodnodige bril en krijgt Wout binnenkort een gehoorimplantaat.
Het gaat nu opeens véél beter. Volgens het recente evaluatieverslag gaat er een nieuwe wereld open
voor deze twee kleine kinderen.
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Beste lezer, dit is geen fictie. Het is bittere ernst. Het
is zeker geen oplossing om het hoofd naar de andere
kant te draaien. Samen met ons kan je het verschil
maken. Wij kunnen enkel een oplossing bieden als
iedereen met de neus in dezelfde richting staat.
Het gaat over allemaal unieke kinderen met duidelijk aanwezige capaciteiten. We
willen hen op weg helpen om de eigen vaardigheden te ontdekken en om zichzelf
te ontplooien.
We richten ons daarom op Belgische kinderen en jongeren die door financiële
tekorten getuigen van een ernstig zorgwekkende algemene sociale achterstand
in vergelijking met andere kinderen. Het gaat ons om kinderen wiens achterstand
niet tijdelijk is maar aanhoudend. Hun toekomst wordt gegijzeld. Maar er zijn ook
kinderen en jongeren die geen essentiële financiële middelen ter beschikking
hebben om de aanhoudende achterstand te verhelpen.
Wij verlenen deze kinderen en jongeren individuele en duurzame financiële ondersteuning, omdat ze – net als kinderen uit welzijn- en welstandmiddens – ook de
toekomst zijn van onze samenleving. Op die manier creëren wij voor hen een zee
van kansen! Wij willen de kinderen een betere toekomst geven ondanks de kansarmoede die hun leven beheerst en stigmatiseert. Ze krijgen kansen en worden
gestimuleerd om hun talenten en persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontplooien.
Er bestaat zelfs een wet die kinderen moet beschermen van armoede. De wet ter
bescherming van het kind werd in 1992 verkondigd. Eigenlijk zou Pelicano dus
niet moeten bestaan. Toch maken we dagelijks het verschil. Alle medewerkers
van Pelicano hebben de verdediging van de rechten van het kind op zich genomen
en zoeken daarom steun bij jou.

Jean Luc Cottyn
Voorzitter van de Stichting Pelicano

⚏
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Kinderarmoede, een thema waar we niet gemakkelijk over praten. En toch is het aanwezig in
onze maatschappij. In België leeft vandaag één
kind op vijf in armoede. Dit is een hallucinant
cijfer. Deze kinderen vertrekken ’s ochtends
zonder een gevulde boterhamdoos naar school

18,6%

financieel armoederisico

of hebben de kans niet om ’s avonds naar de
sportclub te gaan. Ook een doktersbezoek
wordt vaak om financiële redenen uitgesteld.
Schokkende voorbeelden, maar het gebeurt
echt. Het is allesbehalve ver van ons bed. We
spreken over kinderarmoede als er niet genoeg
financiële middelen zijn om de basisbehoeften
te vervullen. Wanneer er niet voldoende geld
is, komen kinderen en jongeren sneller in een
vicieuze cirkel terecht. En dan biedt Pelicano
steun.

1 kind op 5 leeft in armoede,
2,7% meer dan het gemiddelde

Bron: Statbel

⚏
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Pelicano vindt kinderarmoede
een onrecht.

Onze westerse economie draait louter rond het
maken van winst. Een steeds groter wordende
groep mensen verdwijnt in armoede en vervalt
daardoor in onvermogen op vele maatschappe-

Om de armoedecirkel in België te doorbreken,

lijke vlakken.

steunen we kansarme kinderen en jongeren op
continue wijze met financiële middelen. De Stichting zal stap voor stap het doel realiseren en
duurzame financiële steun bieden op medisch,
sociaal, pedagogisch en juridisch vlak.

De meest kwetsbaren onder hen zijn jonge
kinderen en jongeren, ook in België. Als kansarmoede blijft sluimeren en niet tijdig gedetecteerd wordt, brengt het veelal problemen met
zich mee.

De visie van Pelicano is uniek.
Hulp wordt aangeboden,
maar zonder tussenpersonen
en zonder lange, ingewikkelde procedures.

De stichters zijn van oordeel dat Pelicano een
grote bijdrage kan leveren aan het in kaart brengen

Jouw steun komt dus rechtstreeks bij de

en verhelpen van kinderarmoede in ons land.

kinderen terecht. Een betere garantie op een

Daarom is de Stichting Pelicano van openbaar nut.

doeltreffende aanpak van jouw hulp is er niet.
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Onze kernwaarden

“Ons hart voor kansarme kinderen”, een leuze
die onze dagdagelijkse taken samenvat. Elk
kind heeft recht op dezelfde kansen: voldoende
voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk
onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Om die kansen op een duurzame manier waar
te maken, zamelen we fondsen in via activiteiten, sponsoring en schenkingen.
Elke bijdrage aan Pelicano, ook die van jou, gebruiken we om de basisbehoeften te vervullen
van Belgische kinderen die in armoede leven.
Alles wat vanzelfsprekend klinkt, is niet voor
iedereen logisch. Met jouw hulp geven we de
kinderen wat ze concreet nodig hebben: warme maaltijden, kledij, schoolgerief, doktersbezoeken, lidgeld voor de jeugdbeweging of
sportclub, nieuwe schoenen, etc.

Hoe werken we?

Rechtvaardigheid

De kracht van verandering ligt bij mensen zoals

Wij zijn tegen kinderarmoede. Daarom bieden

jij. Dat is waar we bij Pelicano in geloven. Mensen

we de nodige steun aan kinderen in moeilijk-

die waarde hechten aan solidariteit, samen-

heden. We ontfermen ons over onze Pelicano-

horigheid, filantropie en altruïsme. Mensen

kinderen en helpen met woord en daad.

die zich willen inzetten om het leven van

Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, zeker

duizenden kwetsbare kinderen te verbeteren in

kinderen. Dat is voor ons rechtvaardig.

België.

Zorgzaam

Via onze zorgpartners sporen we kansarme

We vestigen de aandacht op kinderarmoede in

kinderen op. Onze professionele vertrouwens-

België. De armoedecijfers blijven stijgen. Maar

mensen zijn goed op de hoogte van armoede-

wij willen het onder ogen zien en aanpakken.

situaties in gezinnen. Daarom zijn zij een

Alleen zo kunnen we het uit de wereld helpen.

belangrijke schakel in het proces.

Wij zorgen ervoor dat alle kinderen in moeilijkheden een mooie toekomst krijgen.

Met jouw financiële steun, gecombineerd met

toekomst zullen moeten bijspringen en vatten
dat samen in een uitgebreid stappenplan.
Éénmaal dat beschreven staat, ontvangt het
Pelicanokind op structurele basis een bijdrage.
We kunnen niet genoeg benadrukken dat het
geld zonder omweg naar het kind gaat. Niet
naar de ouders, familieleden of organisaties.
Daar zien de zorgpartners op toe.
Het zijn ook de zorgpartners die het Pelicanokind van dichtbij opvolgen. Ze herbekijken op
regelmatige basis of het kind voldoende steun
krijgt en waar ze kunnen bijsturen. Op die
manier wordt de kwaliteit van de financiële
steun gegarandeerd.

de inzet van zorgpartners, ondersteunen we

Verbondenheid
Onze zorgpartners die kinderen in moeilijk-

Elk kind dat wij helpen om een zo normaal mo-

heden opsporen, verrichten een belangrijke

gelijk leven te leiden, noemen we voortaan een

taak in ons verhaal. De donateurs en andere

Pelicanokind. We beloven om hen duurzaam te

partners steunen onze Pelicanokinderen op

begeleiden totdat hij als jongvolwassene een

hun manier. We zijn allemaal verbonden met

diploma haalt en vervolgens een volwaardige

elkaar. Zonder samen te werken is ons doel

rol kan spelen in onze maatschappij.

niet mogelijk.

Pelicanokinderen waar het nodig is. Hiervoor
werken we op twee sporen tegelijkertijd. Enerzijds zorgen we voor financiële ondersteuning
om de dagelijkse noden op te vangen. Zo
lossen we eerst de dringende problemen op.
Anderzijds werken we meer structurele oplossingen uit. Tot het Pelicanokind zijn diploma
haalt, nemen we onze verantwoordelijkheid
voor hem op, samen met onze zorgpartners.

Onze doelstellingen

Een aanpak die werkt. Zwart op wit. Doordat
we werken zonder tussenpersonen en zonder
lange, ingewikkelde procedures, komt jouw
steun rechtstreeks bij de Pelicanokinderen
terecht. Dus niet bij de ouders en niet bij
andere organisaties. Daardoor kunnen we
gericht en efficiënt werken en hen een nieuwe

Concrete hulp

Gelijke kansen

Duurzame ondersteuning

Met jouw bijdrage bekostigen we

Daar hebben alle kinderen recht

We steunen de kinderen tot ze

de basisbehoeften van kinderen

op. Met een volle boterhamdoos

de vicieuze cirkel doorbroken

die in armoede leven. We voorzien

naar school vertrekken en in

hebben. Zo creëren we reële

rechtstreekse hulp voor het kind,

goede omstandigheden kunnen

zonder familiale tussenweg.

opgroeien, is het minimum.

toekomst garanderen.

Kwaliteitsgarantie

Privacy is belangrijk
Zowel de donateurs als de kinderen kunnen
rekenen op volledige privacy. Er wordt geen informatie vrijgegeven over individuele dossiers
en de kinderen komen nooit rechtstreeks in
contact met de schenkers. Alle gekozen afbeeldingen zijn fictief, zowel op de website als in dit

Elk Pelicanokind wordt opgenomen in een

jaarverslag. Ook namen en persoonsgegevens

toekomstkansen, zonder verdere

eigen gepersonaliseerd traject. We bekijken

zijn fictief. Zo garanderen we de privacy van

problemen.

samen met de zorgpartners waar we in de

iedereen.
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“Liefde voor de mensheid”
Een mooie betekenis van het woord filantropie.
In de praktijk nemen mensen initiatieven voor
het publieke welzijn door de levensomstandigheden van mensen te verbeten. Het Filantropisch
Centrum mag je ruimer zien dan de Stichting
Pelicano. Want via het Centrum gaan we alle
uitdagingen aan, en niet alleen de strijd tegen
kinderarmoede.
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C
I
L
E
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BESTU
Om het reilen en zeilen van Pelicano in goede

en doeltreffender vorm geven.

banen te leiden, is er een raad van Bestuur, Raad van

Ere-Voorzitter

Advies, Dagelijks Bestuur en Algemene Directie.

Emeritus-Voorzitter van het Belgische Grondwettelijk Hof

Een Fonds op Naam is een schenking met een welomschreven opdracht. Je krijgt hierbij volledig het
heft in handen. Eerst en vooral kies je de thema’s

De heer Jean-Luc Cottyn

Raad van Bestuur

Stichtend Voorzitter

In juni en december komt de Raad van Bestuur

het werkgebied, bijvoorbeeld jouw gemeente,

samen in het hoofdkantoor in Brussel. Deze Raad

België, Europa, wereldwijd, … En tot slot kies je ook

is samen met de Voorzitter het enige orgaan dat

de termijn van jouw opdracht.

gemachtigd is om publieke communicatie te voe-

De heer Dirk van der Bauwhede

ren. Om het half jaar wordt de algemene koers van

Stichtend Afgevaardigd Bestuurder

mogelijk een middel komt tegen kanker. Of jouw
hart breekt als je in de krant leest hoe mensen in

essentieel om tijdens de bijeenkomst het beheer

De heer Peter Bals

en de middelen van de Stichting te evalueren.

Bestuurder - Trezorier

Daarnaast worden de beslissingen van het Da-

hebben. Je leidt dus een leven waar plaats is voor

gelijks Bestuur bekrachtigd. De leden bespreken

waarden. Maar hoe geef je die waarden door aan
de volgende generaties?

ook wanneer het Dagelijks Bestuur buiten haar

Precies daarom hebben we het Filantropisch

komst van juni 2018 werd de jaarrekening van

op maat uit die jouw wensen respecteert. Je
krijgt de zekerheid dat die wensen uitgevoerd
worden, wanneer je er niet meer bent.
Om het Filantropisch Centrum in goede banen te
leiden, werken we samen met het BFFS, Belgische
Federatie van Filantropische Stichtingen. Deze
federatie groepeert non-profit organisaties. Zo
wordt onze organisatie transparanter en tonen

bestuursmandaat mag treden. Tijdens de bijeen2017 voorgesteld en goedgekeurd.

Het Fonds op Naam
Het Filantropisch Centrum Pelicano werkt altijd
met een Fonds op Naam, jouw eigen naam. Hierin
schrijven we jouw wensen neer. Met zo’n Fonds

Bachelor in de psychopedagogiek

De heer Walter Blieck
Bestuurder
Ere-Directeur Koninklijk Atheneum Mariakerke

De heer Leo Borms

Zolang jouw doelstelling binnen de visie van de

Bestuurder

organisatie past, kan je jouw eigen project volledig

De leden van de Raad van Bestuur zijn zorg-

vorm geven. Het Filantropisch Centrum Pelicano

vuldig gekozen op basis van hun meerwaarde,

kiest voor een Fonds op Naam omdat we jou op

competenties en motivatie binnen de Stichting.

Mevrouw Evy Claeys

die manier maximaal kunnen helpen. Dit betekent

Hun toetreding tot de raad wordt voorafgaand

Bestuurder

dat je profiteert van onze jarenlange ervaring en

grondig

Expert - Claeys Expertise

kennis. Tijdens het hele proces helpen wij bij de

bestuursleden. Elk mandaat van een bestuurder

keuze van de doelstellingen, de selectieprocedures

is hernieuwbaar voor een termijn van vier jaar.

geëvalueerd

door

de

bestaande

dat wij jouw vermogen efficiënt en duurzaam

De leden moeten van onbespreekbaar gedrag

beheren, ook wanneer jij er niet meer bent.

zijn. Ze zijn onderworpen aan een deontologische
code waarvan de krachtlijnen vastgelegd zijn in

Wil je meer weten over een
Fonds op Naam? Surf naar de
website www.pelicano.be en
contacteer ons. We staan open
voor alle vragen en bekijken
samen alle mogelijkheden.

Industrieel

Gravin Régine Cornet d’Elzius de Peissant
Bestuurder

en andere zaken. Uiteindelijk krijg je de waarborg

we aan dat we een relevante plaats innemen in
de samenleving.

Advocaat

Eerste Hoofdcommissaris van Politie

verre landen honger lijden of amper proper water

Naam”. Samen met jou werken we een regeling

Gewezen voorzitter Hoge Raad voor Justitie

de Stichting geanalyseerd en bijgestuurd. Het is

dieren in een asiel belanden. Je wil dat er zo snel

nobele streven makkelijker via “het Fonds op

Ere-Advocaat-generaal

die jou nauw aan het hart liggen. Daarna kies je

Jij vindt het misschien zonde dat zoveel huis-

Centrum opgericht. Dat centrum maakt jouw

Em. prof. dr. Marc Baron Bossuyt

kan je jouw filantropische bedoelingen makkelijker

het Charter van Oprechtheid. Iedereen heeft het
hart dus op de juiste plaats. Ze willen iets terugdoen voor de maatschappij en kinderarmoede
tegengaan.

Eerste Substituut-procureur des Konings

De heer Karl De Coux
Bestuurder
Accountant - Directeur Financiën

De heer Serge Lipszyc
Bestuurder
Magistraat
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Mevrouw Marie-Claude Maertens

Prof. dr. Marc Cools

Bestuurder

Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Criminologie

Dagelijks Bestuur

Algemene Directie

Het Dagelijks Bestuur is geen raad, wel een

De dagdagelijkse taken van Pelicano worden

permanent bestuursorgaan. Het is begaan met de

uitgevoerd door Christiaan Hoorne en Michel

Business Developer bij K.P.M.G.

functionele en directe uitvoering van de beslissing-

Leemans. Ze zijn de stem van Pelicano en

en die genomen worden in het raamwerk van de

vertegenwoordigen

De heer Alain De Laender

dagelijkse werking. De leden leggen vier verga-

tegenover externe contacten en instanties.

deringen per kwartaal vast. Er is een dagelijks

Christiaan, algemeen directeur, voert alle hoofd-

overleg met de algemeen directeur en met het

taken uit. Michel neemt het secretariaat voor zijn

secretariaat, zowel via Skype als telefonisch.

rekening.

Hun dagdagelijkse rol is het behandelen van dos-

De heer Christiaan Hoorne

West-Vlaanderen

siers, werkafspraken opvolgen en controle op het

Managing director

Luitenant-generaal b.d. - Ere-Vleugeladjudant

De heer Alexander Van Ravels

zij de werking van het Filantropisch Centrum van

De heer Michel Leemans

van de Koning

Senior Director - Head of Capital Markets, CBRE

Pelicano.

Directiesecretaris

De heer Romain Van De Voorde

Elk lid heeft een unieke taak binnen het bestuur.

Ere-Procureur des Konings

De heer Patrick Bernard Martens
Bestuurder
Advocaat

Mevrouw Colette Meester
Bestuurder
Sales Manager

In memoriam: Ere-bestuurders

De heer Kristof De Boever

Bestuurlijk Directeur-Coördinator van de Federale Gerechtelijke Politie in West-Vlaanderen
De heer Thierry Denys
Ere-Voorzitter Rechtbank van eerste Aanleg

De heer Jean-Pierre Bovy

fondsenbeheer en werving. Tot slot verzekeren

2011

De heer Marc de Voogt
Stichtend bestuurder van de Stichting Pelicano
2015

Raad van Advies
Één keer per jaar wordt de Raad van Advies
samengeroepen in Brussel. Zij evalueren de
beslissingen en standpunten van de Raad van
Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Deze Raad kan
gevraagd en ongevraagd advies verlenen aan
eender welk onderwerp dat door de Stichting
behartigd wordt. De Raad van Bestuur houdt
rekening met de aanbevelingen en opmerkingen

Psycholoog, Orthopedagoog, Logopedist

De voorzitter heeft de algemene leiding van het

De heer Jasper Pillen

Drie leden zijn betrokken met het dossierbeheer

Dagelijks Bestuur en het Filantropisch Centrum.

Woordvoerder Kabinet Minister van Mobiliteit

van de Pelicanokinderen. Één iemand is permanent

De heer Danny Verbiest

zesde lid verzorgt de financiële opvolging.

Ere-Voorzitter Raad van Bestuur v/h

begaan met de externe communicatie en het

“Goudblommeke in Papier”

De heer Dirk van der Bauwhede

De heer Michel Wegge

De heer Peter Bals

Notariskantoor Michel Wegge - Borsbeek
Mevrouw Delphine Gathoye

De heer Walter Blieck

van de Raad Van Advies.

FOD Justitie – Attaché Planning & Budget

De heer Karl De Coux

De heer Paul Ceuninck

Mevrouw Isabelle Petit Dufrenoy

Mevrouw Marie-Claude Maertens

Hoofdadministrateur bij de Europese Commissie

Journalist RTBF en Uitgever

De heer Pascal Claeys

De heer Derrick Gosselin

Deskundige in Industriële risico’s

Lid van de “Koninklijke Vlaamse Academie van
België” en Prof. UGent/E.R.M./Oxford

de

Mevrouw Colette Meester

organisatie

dagelijks

⚏

25

INHOUDSOPGAVE

ONZE IEDENIS
GESCH
2008

2017

2010

Oprichting

Koninklijke bescherming

Kaap €1.626.000

Iedereen is bezorgd over de stijgende armoede-

Pelicano krijgt de Hoge Bescherming van Hare

Pelicano is de voorbije jaren uitgegroeid tot

cijfers van kinderen in België. Enkele vrienden

Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

een professionele organisatie. In 2017 steun-

die een maatschappelijke betrokkenheid delen,

den we onze Pelicanokinderen voor een

willen hiermee komaf maken en richten samen

bedrag van €1.626.000, een recordcijfer voor

de Stichting Pelicano op.

onze organisatie.

2009
Officiële erkenning

2015
Academische zitting

Wat vorig jaar begon als een idee, wordt een

Pelicano bestaat 5 jaar! Daarom organiseren

officiële organisatie. De statuten van Pelicano

we een academische zitting en een concert in

verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Een

het Paleis der Academiën in Brussel.

Koninklijk Besluit geeft officiële erkenning aan
de Stichting.

⚏
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Aantal medewerkers
Raad van Bestuur: 13
schreven we

waarvan 6 in het Dagelijks Bestuur
1 deeltijdse werknemer

werkten we samen met

60

170

Bics leeg

zorgpartners

2 outsourcing medewerkers

@

In 2017

€2.137.283,81
zijn er 2 legaten opengevallen: €2.168.709,53
waarvan we €483.067,52 zullen ontvangen in 2018.
hadden we een werkingsbudget van

Het overige bedrag volgt later

ondersteunden we

525

Pelicanokinderen

vergaderden we echt veel

140.529 km

10.160 minuten

€1.626.000 in onze Pelicanokinderen

65,94% binnenkomend via donateurs
22,60% binnenkomend via legaten

telefoneerden en skypeten we

lachten onze Pelicanokinderen volop

15.822 minuten

1.524.080 minuten

1.000.000

mails en brieven over 45 acties

In 2017
investeerden we

waren onze medewerkers veel onderweg

verstuurden we

11,46% andere
(directe giften, acties van ‘De Warmste Week’,
werking Filantropisch Centrum)

⚏
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Balansrekening

De schulden zijn in 2017 gestegen met €600.000.
Er kan gesteld worden dat de ontvangen legaten

ACTIVA

zorgen voor de nodige financiële input. De ont-

PASSIVA

Vaste activa

vangsten kunnen door testamentaire regelingen

€126.623 Eigen vermogen

Materiële vaste activa

€118.346

Financiële vaste activa

€8.277

Vlottende activa

€2.669.776

Fondsen van de Stichting

€525.000

Bestemde fondsen

€600.000

Overgedragen positief resultaat

€466.081

Schulden

€24.233

Schulden op meer dan één jaar

Vorderingen op ten hoogste
één jaar

€14.757

Schulden op ten hoogste één
jaar

€1.548.601

Liquide middelen

€165.580

Overlopende rekeningen

€916.605

Totaal ACTIVA

niet steeds onmiddellijk aangewend worden. Om
op korte termijn de lopende engagementen na te
komen, heeft de Stichting in de loop van 2017 de
nodige kredieten aangegaan.

€1.205.318

Voorraden en bestellingen in
uitvoering

Geldbeleggingen

€1.591.081

€1.077.073

Overlopende rekeningen

€2.769.339 Totaal PASSIVA

Resultatenrekening

€88.586

€39.659

€2.769.399

Jaarlijks maken we als Stichting Pelicano de

2017 zijn hier een onderdeel van. Aangezien de

balans op van alle bezittingen (activa) en schul-

opbrengsten in 2018 vallen, werden de kosten

den (passiva). Zowel de activa en passiva moeten

ook deels verschoven naar 2018.

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat boekjaar 2017

€2.137.283,81

€1.820.678,34

€316.605,47

uiteraard in evenwicht zijn, vandaar het woord
balans. Bij de activa vinden we de waarde van de

De passiva kunnen we opsplitsen in twee delen:

in het verleden verrichte investeringen vermin-

eigen vermogen en schulden. Het eigen vermo-

derd met het bedrag gelijk aan de geschatte jaar-

gen is een buffer, noodzakelijk om de werking

lijkse slijtage. Stichting Pelicano heeft in de loop

van Pelicano te garanderen. Oorspronkelijk is

van 2017 geen investeringen verricht.

de Stichting Pelicano opgericht met een kapitaal van €25.000 en we bouwden dit stap voor

Bij de activa behoort ook de bankrekening van

stap op. Het jaarresultaat van 2017, namelijk

Pelicano. Deze wijzigt dagelijks door betalingen

€316.605, werd toegevoegd aan het eigen ver-

en inkomsten. De overlopende rekeningen be-

mogen. Eind 2017 bedroeg het totale eigen

horen ook tot de activa. Hieronder behoren de

vermogen

bedragen die bekeken worden over meerdere

specifiek werd voorzien voor de duurzame uit-

boekjaren. De twee opengevallen legaten en de

kering aan de Pelicanokinderen. Een bedrag van

sensibiliserings- en publiciteitskosten van de ac-

€466.081,83 werd nog niet specifiek toegewezen.

ties die we uitvoerden in de laatste maanden van

€1.591.081

waarbij

€1.125.000

Het

bedraagt

De inkomsten die we ontvangen uit Fondsen op

€2.137.283,81. Een recordbedrag aan inkomsten

totaal

van

de

ontvangsten

Naam vormen hierop een uitzondering. We res-

voor de Stichting Pelicano. Evenementen, gif-

pecteren de wens van de erflaters om duurzame

ten, sponsoring, legaten, diverse verkopen, etc.

steun te bieden. Daarom worden deze middelen

namelijk alle inkomsten werden ontvangen via

over een lange termijn verspreidt.

onze donateurs. De Stichting krijgt immers geen
subsidies. Bijna alle donaties werden integraal

Zoals eerder aangehaald heeft de systematische

gebruikt om Pelicanokinderen te steunen, fond-

opbouw van het eigen vermogen als doelstelling

senwerving en preventiecampagnes te voeren.

de financiële ondersteuning van onze Pelicanokin-

Met een klein percentage betalen we de admi-

deren. De garantie om ook in minder voorspoedige

nistratieve kosten van algemeen beheer.

jaren de Pelicanokinderen verder ongestoord

⚏
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een verdelingsprincipe.

Resultaatstoewijzing

om, bovenop het vooropgestelde budget of bij
een uitzonderlijk voorval, een extra financiële
inspanning te kunnen leveren, blijft het hoofddoel

Het resultaat van het boekjaar 2017 bedraagt

in de langetermijnvisie van de Stichting.

€316.605,47. Dit bedrag wordt toegevoegd aan
het over te dragen vermogen van de Stichting.

Het totaal van de uitgaven bedroeg in 2017

Voor dit vermogen werd nog geen bestemming

€1.820.678,34. De uitgaven worden toegewezen

gegeven.

aan één of meer activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld
de kosten van een informatiecampagne verdeeld
over de posten informatie en fondsenwerving.
Voor elke activiteit gebeurt de toewijzing volgens

We willen steeds en volledig
transparant de middelen van
de Stichting bewaken.

Voorzieningen voor
Pelicanokinderen

Uitgaven met betrekking tot
informatie en sensibilisering

Uitgaven in functie van
fondsenwerving

€573.000

€658.000

€395.000

Algemeen
beheer

Uitgaven voor het
Filantropisch Centrum

€71.000

€124.000

singen worden gecontroleerd en bekrachtigd door
alle leden van de Raad van Bestuur.

Zo kunnen we het vertrouwen van onze externe

De werking van de interne controle wordt dus

partners bewaren. Het financiële toezicht is van

verdeeld over verschillende bestuursorganen en

cruciaal belang om onze doelstellingen te behalen:

subcommissies. Op die manier kan er niemand

kinderarmoede helpen bestrijden en de toekomst

middelen spenderen zonder dat de andere

van onze samenleving verbeteren.

bestuursleden daarvan op de hoogte zijn.

De financiële commissie bestaat uit drie leden.

Naast de interne controle, bewaakt een extern

Zij controleren, bewaken en beheren intern het

controleorgaan de financiën van Pelicano. KPMG

financieel beheer van de Stichting. De Trezorier, die

is hiervoor verantwoordelijk. KMPG is een interna-

zetelt in de Raad van Bestuur, voert de financiële

tionale accountants – en adviesorganisatie.

communicatie. Het Dagelijks Bestuur evalueert de

De uitgaven zijn in vijf categorieën onderverdeeld:

input van de financiële commissie. De eindbeslis-

⚏
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25.000 EURS
T
DONA
Wie doneert, schrijft meerdere keren per jaar

Getuigenis

een zelfgekozen bedrag over op onze rekening.

“

Met dit geld worden medische kosten, schoolbijdragen en sociale zorgen betaald van Pelicanokinderen. Die bedragen gaan rechtstreeks naar
onze Pelicanokinderen, zonder tussenweg.
We zijn financieel afhankelijk van donaties, jullie
zorgen dus voor het voorbestaan van de organisatie en duurzame steun voor onze Pelicanokinderen. In 2017 waren er 28.000 donaties van
25.000 donateurs. Als we rekening houden met
alle donatiebronnen bedraagt de gemiddelde

Je kan ervoor kiezen om Stichting Pelicano op te

Armoede heeft altijd bestaan. Maar als we niet
omkijken naar de arme kinderen in België, gaat
het veel erger worden. Elk kind verdient de kans
om zijn eigen talenten te ontdekken, zodat ze in
de maatschappij komen als treffelijke mensen.
Of het nu een stukadoor is of een dokter.
Annemie
Donateur van De Stichting Pelicano

LEGAAT TEN ALGEMENE TITEL

nemen in jouw testament. Je bepaalt precies wie
wat erft, zo leeft jouw engagement ook na jouw

Je schenkt een welbepaald deel van je vermo-

overlijden verder. De overheid legt een aantal

gen aan Pelicano.

regels op. Daarom bestaan er gepersonaliseerde
voorontwerpen, geheel op maat, waarmee je bij de

ALGEMEEN LEGAAT

notaris terecht kan om het te laten registreren.
In 2017 vielen er 2 legaten open, goed voor
€2.168.709,53. Dit bedrag behoort tot de middelen
van de Stichting. Maar we mogen het niet helemaal
opnemen. We zijn verplicht om eerst alle overeenkomsten met de legatarissen uitvoeren. Daarom

donatie €29. Daarom willen we alle donateurs

mogen we maar 0,6% op jaarbasis van dat bedrag

hartelijk bedanken voor hun steun, ook degene

gebruiken.

Je maakt jouw volledige nalatenschap over
aan de liefdadigheidsorganisatie.
FONDS OP NAAM
Hierdoor wordt het fonds – na jouw overlijden
– actief ten gunste van Pelicano.

die éénmalig een gift hebben geschonken.
BIJZONDER LEGAAT
Een donatie kan ook interessant zijn voor je
belastingen. Een gift vanaf €40 geeft recht op

Hier gaat het over een waardevol goed (zoals

een fiscaal attest, waarbij je 45% van jouw gift

juwelen, munten of een huis) of een bepaalde

als belastingvermindering terugkrijgt.

geldsom.
DUOLEGAAT

Heb je zelf interesse om donateur te worden? Je kan snel
en eenvoudig online doneren.
Surf naar www.pelicano.be
Doneer
en klik op

Onder deze vorm schenk je een deel van jouw
vermogen aan een liefdadigheidsinstelling en
een ander deel aan een begunstigde. Dankzij
het duolegaat betaalt de liefdadigheidsorganisatie de successierechten, zowel op haar deel
als het deel dat aan de familie toekomt.

Wil jij ook een prachtig
nalatenschap schenken aan
Pelicano?
Surf naar www.pelicano.be
en contacteer ons.
Samen bespreken we de
mogelijkheden.

⚏
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De zorgpartners zijn onze rechterhand op het

Getuigenissen

terrein. Zij vertellen welke kinderen nood hebben

Ik ben ondertussen al een drietal jaar trotse zorg-

“

Bij de mensen van Pelicano is het altijd thuis-

partner van Pelicano en wens dit zonder twijfel

komen, zij verwarmen mijn hart. Zo’n groot

te blijven doen. Via dit zorgpartnerschap kan je

inlevingsvermogen is ongezien. Ze stellen alles in

een totaalpakket aanbieden aan de ouders en de

werking om kinderen in armoede te helpen. On-

kinderen. Kinderen in armoede worden geholpen,

geacht de achtergrond en de mogelijkheden van

ook de band die je met de ouders opbouwt is van

onze kinderen. Want elk kind heeft recht op

cruciaal belang. Ze zien je als een vertrouwens-

dezelfde kansen. Pelicano ondersteunt financi-

persoon, daarom delen zij persoonlijke maar zeer

eel, maar eigenlijk doen ze zoveel meer.

aan extra ondersteuning en zorgen voor de concrete uitvoering. Zorgpartners zijn bijvoorbeeld
scholen, internaten, MPI’s of OCMW’s. Ze staan
dagelijks en rechtstreeks in contact met de kinderen. Als vertrouwenspersonen kennen ze de
situatie en bouwen ze een vertrouwensband met
hen op.
Pelicano voorziet de nodige fondsen, vervolgens
garanderen de zorgpartners dat het geld correct
besteed wordt. Zij gaan bijvoorbeeld mee naar de
dokter, kopen samen met de kinderen een nieuwe
winterjas of kaftpapier voor de schoolboeken.

Aantal zorgpartners

170

gespreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Aantal nieuwe Pelicanokinderen in 2017

80
Staat jouw instelling dagelijks
in contact met kinderen? Dan
kom je waarschijnlijk in aanmerking om zorgpartner te
worden. Contacteer ons via
www.pelicano.be

“

belangrijke informatie.
De hulp van de Stichting maakt voor onze
Dit zorgpartnerschap zorgt voor veel meer dan

kinderen echt een verschil. Wij begeleiden onder

een warme maaltijd of zeer nodige kledij. De kin-

andere kinderen en jongeren uit vierde wereld-

deren worden geholpen met leerproblemen of

gezinnen. Hun toekomst ziet er vaak niet roos-

krijgen psychologische begeleiding. Hoe moeilijk

kleurig uit. Generatiearmoede is hun lot. Dankzij

het soms ook is, het geeft enorm veel voldoening.

de financiële ondersteuning van Pelicano kunnen

De Pelicanokinderen krijgen kansen om te groeien

én willen onze kinderen hun opleiding en school

in de maatschappij door jouw bijdrage.

afmaken.

En de glimlach bij de kinderen als ze een nieuwe

Daardoor krijgen ze later zoveel meer kansen op

jas, schoenen, een mooie boekentas (net zoals

professioneel vlak. Maar ze bouwen vooral hun

hun vriendjes) of een mooi Sinterklaasgeschenk

sociaal leven verder uit en nemen actief deel in

krijgen is onbetaalbaar. De vreugde bij de ouders

onze maatschappij. Dit geeft hen zelfvertrouwen

die dit geluk bij hun kinderen zien, raakt je diep en

en maakt hen gelukkig. Ze kunnen hun eigen

geeft je tegelijkertijd een zeer warm gevoel.

krachten leren ontdekken en de toekomst zelf in
handen nemen.

De drukte van mijn job laat het niet toe om op
vaste tijdstippen soepbedelingen en dergelijke te

Pelicano geeft kinderen kansen die elk kind ver-

doen, maar ik ervaar een enorme voldoening door

dient. Ze ondersteunen de kinderen zodat ze

mijn medewerking aan de organisatie. Het is mijn

hun eigen krachten leren ontdekken en zelf hun

steentje die ik met jullie hulp kan bijdragen aan de

toekomst terug in eigen handen hebben.

maatschappij van vandaag.
Magda Hoofmans
Kelly Dildick
Directeur van Basisschool De Klimop

Beleidsmedewerker bij Orthopedagogisch Centrum Clara Fey

⚏
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Elke partner is een schakel in het verhaal en vervult een specifieke rol. De Stichting Pelicano zoekt
mensen die als onderneming willen bijdragen aan verandering. Wij informeren, geven antwoord op jouw
vragen, duiken in de details en zoeken samen naar de meest passende samenwerkingsvorm. Een sterk
lang termijn engagement geeft ons de mogelijkheid om onze Pelicanokinderen zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage vergroot je onze middelen. Daarmee steunen wij onze Pelicanokinderen, maar tegelijk investeer je ook in je bedrijf. Je pakt uit met een maatschappelijk betrokken
boodschap, die werkt bovendien imagoversterkend.

Interesse om Pelicano te steunen als onderneming?
Contacteer ons via www.pelicano.be
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Pelicano staat onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. We zijn fier op
het ambassadeurschap van de Prinses. Samen dragen we onze visie uit en willen we rechtvaardigheid
voor alle kinderen.

Want kinderen mogen niet opgroeien in armoede, iedereen moet
dezelfde kansen krijgen.

41
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We willen zoveel mogelijk Belgische kinderen die
in armoede leven, steunen. Zeker omdat het kinderarmoedecijfer blijft stijgen in ons land.

Momenteel steunen we

In 2025 zou dat

525 Pelicanokinderen

4 keer

in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

zoveel mogen zijn

Wil je zelf ook graag een
steentje bijdragen? Surf naar
www.pelicano.be en klik op

Enerzijds moeten we toewerken naar dit streefdoel, anderzijds is het noodzakelijk om het aantal
Pelicanokinderen in bewaring te houden. Als
een Pelicanokind duurzaam geholpen is en het
dossier dus wordt afgesloten, kunnen we een
nieuw Pelicanokind steunen.
Een logisch gevolg is dat ook onze zorgpartners
meegroeien. Zij zijn een belangrijke schakel in het
opsporen en aanmelden van kinderen in moeilijkheden. Daarom willen we onze vertrouwenspersonen verdubbelen. We willen sterk werken
aan een verdere uitbouw in Wallonië.

2025: we streven naar

350

operationele zorgpartners

De vraag naar steun is groot, dus moeten we
onze financiële middelen op peil houden en
laten meegroeien met onze andere doelen. Alleen
zo kunnen we garanderen dat we de vicieuze

DONEER

armoedecirkel bij kinderen zullen doorbreken.
En daarom blijven we beroep doen op alle donateurs, sponsors en andere partners. Want zonder
deze mensen is er geen financiële steun mogelijk.

De doelstelling voor 2025 is

De laatste jaren is Pelicano sterk gegroeid. Als we

€6.000.000

die stijgende lijn de volgende jaren doortrekken,
zullen we in 2020 drie miljoen euro inzamelen.

aan inkomsten uit donaties

Doneer

⚏
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De Stichting Pelicano
Congresstraat 35
1000 Brussel
Filiaal Brugge
Baron Ruzettelaan 3 - 3.2b
8310 Brugge
+32 (0)470 60 67 22
(di en woe van 10u tot 12u)
Info@pelicanofoundation.be
www.pelicano.be
BE53 0687 7777 77 53
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: ‘Ik steun een Pelicanokind’
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Redactie: De Stichting Pelicano, BeforeTheHype en Wim Demyttenaere
© Foto’s: Alle foto’s zijn indicatief om de privacy van kinderen en andere
partners te bewaken. Alle beelden zijn wettelijk aangekocht.

We bedanken onze hoofdsponsor de Nationale Loterij. Dankzij
hun spelers steunen ze dit jaar opnieuw De Stichting Pelicano.
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