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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam :

Pelicano

Rechtsvorm :

Stichting van openbaar nut

Adres :

Congresstraat

Nr : 35

Postnummer : 1000
Land :

Gemeente :

Bus :

Brussel

België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Brussel, Nederlandstalige

Internetadres :
E-mailadres :

Ondernemingsnummer

0819.409.280

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt

JAARREKENING in

EURO

goedgekeurd door de algemene vergadering van

03-08-2018

15-06-2022

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2021

tot

31-12-2021

Vorig boekjaar van

01-01-2020

tot

31-12-2020

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

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :
VKT-VZW 7
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N°

0819409280

VKT-VZW 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE
EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging
of stichting

Vandewiele Andy
Hazelstraat 18
8830 Hooglede
BELGIË
Begin van het mandaat :

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Gosselin Derrick
Helmkruidstraat 15
9000 Gent
BELGIË
Begin van het mandaat :

De Groot Etienne
Tuyaertsstraat 30
2850 Boom
BELGIË
Begin van het mandaat :

Claeys Evy
Geraardsbergsestraat 66
1703 Schepdaal
BELGIË
Begin van het mandaat :

Etienne Julien
Chemin d'Amostrennes 22
4130 Esneux
BELGIË
Begin van het mandaat :

De Coux Karl
Pluishoekstraat 18
2220 Heist-op-den-Berg
BELGIË
Begin van het mandaat :

Maertens Marie-Claude
Rue Albert 1er 10
7321 Blaton
BELGIË
Begin van het mandaat :

Bals Peter
Vredestraat 20 301
8400 Oostende
BELGIË
Begin van het mandaat :

Dens Pieterjan
Hoge Vautestraat 46
8210 Zedelgem
BELGIË
Begin van het mandaat :
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VKT-VZW 2.1

Lipszyc Serge
Rue Darchis 36
4000 Liège
BELGIË
Begin van het mandaat :

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat :

Bestuurder

Einde van het mandaat : 2022-06-15

Commissaris

Cottyn Virginie
Vinkenstraat 22
1850 Grimbergen
BELGIË
Begin van het mandaat :

Colette Meester Consulting CommV
0744660189
Latemstraat 104
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Begin van het mandaat :
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
Meester Colette
Latemstraat 104
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË

Jean-Luc Cottyn bv
0668609518
Baron Ruzettelaan 3 3.2
8310 Assebroek
BELGIË
Begin van het mandaat :
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
Cottyn Jean-Luc
Blekerijstraat 103 401
8310 Assebroek
BELGIË

Oostplaatshoek CommV
0835475648
Veurnseweg 512
8906 Elverdinge
BELGIË
Begin van het mandaat :
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
De Boever Kristof
Veurnseweg 512
8906 Elverdinge
BELGIË

Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren BV (B00523)
0859596677
Langestraat 223 6
2240 Zandhoven
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-06-19
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
Vyvey Steven (A01917)
Langestraat 223 6
2240 Zandhoven
BELGIË
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VKT-VZW 2.2

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

Karl De Coux Accountancy bv

Lidmaatschapsnummer

Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)

223367 4 NO

A
B

0894345047
Heist-Goorstraat 49 1
2220 Heist-op-den-Berg
BELGIË
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
Karl De Coux
Externe accountant
Heist-Goorstraat 49 1
2220 Heist-op-den-Berg
BELGIË

8739
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VKT-VZW 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

20

VASTE ACTIVA

21/28

6.354.105

6.818.991

775.224

1.128.383

57.847

72.959

2.180

3.416

55.667

69.544

28

5.521.035

5.617.649

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

4.677.549

2.676.392

Vorderingen op meer dan één jaar

29

517.334

517.334

Immateriële vaste activa

6.1.1

21

Materiële vaste activa

6.1.2

22/27

Terreinen en gebouwen

22

Installaties, machines en uitrusting

23

Meubilair en rollend materieel

24

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

26
27

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa

6.1.3

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

Voorraden

30/36

Bestellingen in uitvoering

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

Handelsvorderingen

40

Overige vorderingen

41

517.334

728
728

517.334

49.994
49.994

Geldbeleggingen

50/53

Liquide middelen

54/58

2.876.244

1.563.632

Overlopende rekeningen

490/1

1.283.243

545.432

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

11.031.654

9.495.383
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VKT-VZW 3.2
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA

6.2

Fondsen van de vereniging of stichting

6.2

Bestemde fondsen en andere reserves
(+)/(-)

25.000

25.000

13

5.512.745

5.609.360

14

1.295.947

149.241

4.197.961

3.711.782

15

Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

5.783.601

10
12

Herwaarderingsmeerwaarden

Overgedragen winst (verlies)

6.833.693

10/15

EIGEN VERMOGEN

6.2

16
160/5

Voorzieningen voor risico's en kosten
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

Schulden op meer dan één jaar

6.3

17
170/4

Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

172/3

Overige leningen

174/0

Handelsschulden

175

Vooruitbetalingen op bestellingen

176

Overige schulden

178/9

Schulden op ten hoogste één jaar

6.3

42/48

1.827.044
1.827.044
1.827.044

2.087.942
2.087.942
2.087.942

2.367.016

1.618.962

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

262.667

262.322

Financiële schulden

43

165

16

Kredietinstellingen

430/8

Overige leningen

439

Handelsschulden

44

Leveranciers

440/4

Te betalen wissels

441

Vooruitbetalingen op bestellingen

46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

45

Belastingen

450/3

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

Overige schulden

165
2.101.614
2.101.614

2.570

2.570

16
1.354.179
1.354.179

2.445

2.445

48

Overlopende rekeningen

492/3

3.902

4.878

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

11.031.654

9.495.383
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VKT-VZW 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge

(+)/(-)

9900

4.423.462

2.645.347

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

76A

Omzet

70

45.728

57.557

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

73

8.465.232

5.771.242

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen

60/61

4.090.273

3.190.576

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

(+)/(-)

62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

630

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

(+)/(-)

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-)

635/9
640/8

Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

(-)

(+)/(-)
6.4

Financiële opbrengsten

6.4

994.537

75/76B

161.017

2.078

65/66B

Recurrente financiële kosten

65

Niet-recurrente financiële kosten

66B
9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

Belastingen op het resultaat

(+)/(-)

67/77

Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689
(+)/(-)

1.257.603

941.782

76B

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

3.034.527

9901

Niet-recurrente financiële opbrengsten

(+)/(-)

371.058

19.500

Recurrente financiële opbrengsten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

370.852

66A

75

Financiële kosten

22.148

649

Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

56.801

9905

161.017

52.707

2.078

33.702

52.707

33.702

1.050.092

962.913

1.050.092

962.913

1.050.092

962.913
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VKT-VZW 5

RESULTAATVERWERKING
Codes
(+)/(-)

9906

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

(9905)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)

14P

Te bestemmen winst (verlies)

Boekjaar

Vorig boekjaar

1.199.333

1.375.317

1.050.092

962.913

149.241

412.404

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde fondsen en
andere reserves

791

810.798

26.878

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves

691

714.183

1.252.953

(14)

1.295.947

149.241

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)
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VKT-VZW 6.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
8059P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

1.766.812

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

8029

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8039

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

1.331

8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8059

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8129P

1.768.143
XXXXXXXXXX

638.429

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8079

Teruggenomen

8089

Verworven van derden

8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8109

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

354.490

8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8129

992.919

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(21)

775.224
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VKT-VZW 6.1.2
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
8199P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

165.119

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

8169

1.249

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8179

4.278

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P

162.090
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8219

Verworven van derden

8229
8239

Afgeboekt
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

92.160

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8279

Teruggenomen

8289

Verworven van derden

8299
8309

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

16.361

4.278

8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8329

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27)

104.243
57.847

WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting

8349

57.847
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VKT-VZW 6.1.3
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
8395P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

5.617.649

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8375

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8385

Andere mutaties

(+)/(-)

8386

-96.614

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8395

5.521.035

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

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(28)

5.521.035
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VKT-VZW 6.2

STAAT VAN DE FONDSEN, BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

Boekjaar

Vorig boekjaar

FONDSEN
Beginvermogen

25.000

25.000

Permanente financiering

Bedragen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (post 13 van de passiva)
De bestemde fondsen omvat de reserves voor specifieke projecten en voor het algemeen doel van de Stichting.

Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 167 ("Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met
terugnemingsrecht") van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
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VKT-VZW 6.3

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)

262.667

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

8912

967.044

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913

860.000

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

2.089.711

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

2.089.711

9061

2.089.711

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
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vereniging of stichting

9052

9062
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VKT-VZW 6.4

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

0,8

0,2

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)

19.500
19.500

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten

6502
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VKT-VZW 6.5

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Boekjaar

9149

Waarvan
Door de vereniging of stichting geëndosseerde handelseffecten in omloop

9150

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vereniging of stichting
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91611

Bedrag van de inschrijving

91621

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91631

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

91711

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91721

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91811

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91821

500.000

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa

91911

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91921

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed

92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs

92021
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VKT-VZW 6.5
Codes

Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91612

Bedrag van de inschrijving

91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91632

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa

91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91922

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed

92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs

92022

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken
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VKT-VZW 6.5
Codes

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VERENIGING OF STICHTING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie
van de vereniging of stichting

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)
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N°

0819409280

VKT-VZW 6.6

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, BESTUURDERS EN
COMMISSARIS(SEN)
Codes

Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN OF GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN
Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9295

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
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of
afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Het honorarium van het mandaat van de commissaris over het jaar 2021 bedraagt exclusief btw

4.690

Boekjaar

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

Page 18 of 26

N°

0819409280
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SOCIALE BALANS

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

337

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

1. Voltijds

2. Deeltijds

(boekjaar)

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal in 3P. Totaal (T) of totaal in
voltijdse equivalenten
voltijdse equivalenten
(VTE)
(VTE)

Codes
Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

(boekjaar)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

0

1

0,8

0,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

101

0

1.405

1.405

365

Personeelskosten

102

0

56.801

56.801

22.148

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

105

0

1

0,8

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

0

1

0,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

0

1

0,8

0

1

0,8

0

1

0,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

hoger niet-universitair onderwijs

1202

universitair onderwijs

1203

Vrouwen

121

lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

hoger niet-universitair onderwijs

1212

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

Bedienden

134

Arbeiders

132

Andere

133
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

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

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

205

1

0,8

305

1

0,2

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

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

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de vereniging of stichting

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting

5843

5853

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

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
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WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels
Onderhavige waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 met betrekking de boekhoudkundige
verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen en het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen in de mate dat
dit van toepassing is, heeft de Raad van Bestuur van "PELICANO" de waarderingsregels van de Stichting vastgelegd.
1. Algemene waarderingsregels.
Deze waarderingsregels hebben betrekking op de waardering van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook die
betrekking hebben op de Stichting.
"PELICANO" bepaalt de waarderingsregels met respect voor de algemene bepalingen wanneer er geen rekening moet worden gehouden met haar
specifieke kenmerken.
In de mate dat de Raad van Bestuur van oordeel is dat waarderingselementen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de huidige regels, niet
belangrijk genoeg zijn om een bijkomende beslissing of wijziging noodzakelijk te maken, vallen deze elementen onder gelijkaardige methodes
als degene die hierna worden vermeld, zonder dat er een specifieke vermelding in de samenvatting van de waarderingsregels
Afzonderlijke waardering van de vermogensbestanddelen.
Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de
actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. De voorzieningen voor risico's en kosten worden geïndividualiseerd.
Voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
De waarderingen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten voldoen aan de eisen van
voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd en hangen niet af van het
resultaat van het boekjaar.
In de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en
de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting, wanneer de betrokken bedragen, rekening houdend
met de eis van het getrouwe beeld, belangrijk zijn.
De waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten die hoger zijn dan wat vereist is, worden niet gehandhaafd.
Aanschaffingswaarde - Nominale waarde - Herwaardering
Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt
opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd
tegen hun nominale waarde. De materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen onder de financiële vaste activa voorkomen mogen
geherwaardeerd.
2. Bijzondere regels
A. ACTIVA
I. Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en ten laste genomen gedurende het boekjaar waarin ze werden besteed.
II. Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffingswaarde. De afschrijven zijn lineair en worden toegepast op basis van 20 %-33% per
jaar. Bedragen onder de € 1.000 worden in de kosten geboekt.
Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden slechts tegen vervaardigingprijs op het actief geboekt voor zover die niet
hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement van deze vaste activa.
III. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de
desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde omvat naast de aankoopprijs de bijkomende kosten.
Materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden lineair of degressief afgeschreven overeenkomstig een door de Raad van Bestuur
opgesteld plan. De overige materiële vaste activa worden afgeschreven over een termijn van 10 jaren.
IV. Financiële vaste activa
De deelnemingen en de gestorte waarborgen in kontanten worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde.
V. Vorderingen op meer dan één jaar
Deze worden voor hun nominale waarde opgenomen. Op de openstaande vorderingen en de dubieuze debiteuren worden de nodige waardeverminderingen
geboekt zo er voor het geheel of een deel van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
VI. Voorraden
De voorraad wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde op basis van de individualisering van het bestanddeel.
VII. Vorderingen op minder dan één jaar
Deze worden voor hun nominale waarde opgenomen. Op de openstaande vorderingen en de dubieuze debiteuren worden de nodige waardeverminderingen
geboekt zo er voor het geheel of een deel van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
VIII. Geldbeleggingen
Onder die post worden opgenomen de vorderingen op financiële instellingen, uit termijndeposito's, alsmede de met beleggingsdoeleinden
verkregen effecten die niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa. De aandelen in verbonden ondernemingen of in ondernemingen
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, mogen niet onder deze post worden opgenomen, tenzij het om effecten gaat die zijn verkregen of
waarop is ingeschreven met het oog op de wederafstand daarvan, of tenzij ze, krachtens een beslissing van de vennootschap, bestemd zijn om
binnen twaalf maanden te worden gerealiseerd.
Het gaat om liquide middelen die op lange termijn gehouden worden om ze voor filantropische doeleinden te gebruiken. Bedoeling is dus deze
beleggingen in de regel meer dan één jaar aan te houden.
Wat specifiek de vastrentende effecten betreft, worden deze gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden
toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Wat impliceert dat het feit of
de waardevermindering al dan niet duurzaam is, van geen belang is. De slotkoers is in deze bepalend. Niet-gerealiseerde meerwaarde worden
pas in het resultaat opgenomen bij realisatie.
IX. Liquide middelen
De liquide middelen omvatten, behalve de kasmiddelen en de te incasseren vervallen waarden, alleen de tegoeden op zicht bij
kredietinstellingen. Tevens wordt het kapitaal opgenomen dat aan de stichting wordt geschonken of nagelaten met het oog op de bestemming
voor welbepaalde projecten, met of zonder terugnemingsrecht, en die nog niet konden worden aangewend op een manier die strookt met het
engagement dat de vereniging is aangegaan.
X. Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen omvatten de over te dragen kosten en verworven opbrengsten. Ze worden geboekt tegen respectievelijke ofwel de
nominale bedragen van de al betaalde of gefactureerde kosten maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar, ofwel tegen de bedragen van
de inkomsten die betrekking hebben op het boekjaar maar nog niet werden ontvangen. M.b.t. de tijdens het boekjaar opengevallen legaten, die
nog niet zijn ontvangen per einde boekjaar, meent de Stichting voldoende voorzichtigheid in te bouwen. De Stichting neemt derhalve slechts
een percentage op, rekening houdende met de waarschijnlijkheid van ontvangst in het volgende boekjaar.
B. PASSIVA
I. Fondsen van de vereniging
Zij worden gevormd door de som van de het beginvermogen en de permanente middelen, nl. giften, legaten en subsidies in contanten die
uitsluitend bestemd zijn om de activiteit van de Stichting op duurzame wijze te ondersteunen.
De Stichting mag beslissen om van de ontvangen legaten, een deel op te nemen onder de permanente financiering wanneer zij van mening is dat
deze legaten een duurzaam karakter hebben. Dit laat de Stichting toe het voortbestaan van de verschillende initiatieven te garanderen, een
fundamenteel element voor de stabiliteit en de kwaliteit van de dienstverlening.
II. NVT
III. Herwaarderingsmeerwaarden
De Stichting mag de materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen of bepaalde soorten
hiervoor genoemde vaste activa herwaarderen, wanneer de waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de Stichting, op
vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de werking van de Stichting
mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de activiteit van Stichting.
IV. Bestemde fondsen
De bestemde fondsen omvat de reserves voor specifieke projecten en voor het algemeen doel van de Stichting.
V. Overgedragen vermogen
Het vermogen waarover de Stichting op het einde van boekjaar nog geen toewijzing aan heeft gegeven wordt overgedragen naar het volgende
boekjaar.
VI. Kapitaalsubsidies
Niet van toepassing
VII. Voorzieningen voor risico's en kosten
De Raad van Bestuur van de Stichting onderzoekt op een doordachte en eerlijke manier en te goeder trouw de voorzieningen die aan het einde van
het boekjaar moeten worden aangelegd voor oa grote onderhoud- en herstellingswerken, overige risico's en kosten, ….
VIII. Schulden op meer dan één jaar
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.
IX. Schulden op minder dan één jaar
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.
X. Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen omvatten de over te dragen opbrengsten en de te boeken kosten. Ze worden geboekt tegen respectievelijke ofwel de
nominale bedragen van de al gefactureerde of ontvangen opbrengsten maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar, ofwel op de bedragen
van de kosten die betrekking hebben op het boekjaar maar nog niet werden ontvangen.
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN
DOCUMENTEN

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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