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Gevolgd door Donorinfo sinds: 2009

rue de la Borne 14/10
1080 Molenbeek
00 32 (0) 475 51 92 65
renovassistance@gmail.com
http://www.renovassistance.be
PDF versie
Doe een gift

Project info

Sociale missie
Renovatie van vervallen gebouwen met de bedoeling er woningen van te maken die vervolgens worden beheerd door een Sociaal
Verhuurkantoor zodat mensen met een laag inkomen aan een betaalbare huur kunnen worden gehuisvest.

Wat doet Renovassistance?
Zoektocht naar woningen die gerenoveerd kunnen worden : Renovassistance zoekt naar woningen die niet meer bewoond zijn of
onbewoonbaar zijn verklaard. Ze neemt contact op met de eigenaars, zowel privé als publieke eigenaars, en sluit met hen een
huurovereenkomst voor minimum 20 jaar zodat de vereniging kan genieten van de renovatiepremies van de overheid. Zo gaat de
vereniging een partnerschap met een sociaal oogmerk aan met de eigenaar. Deze ontvangt een bescheiden huurprijs omdat hij
weet dat zijn eigendom op het einde van de huurperiode helemaal gerenoveerd zal zijn en dat hij zelf geen kosten moet dragen
voor de renovatie of zich zorgen hoeft te maken tijdens de renovatie en de huurperiode.
Renovatiewerken tegen beste kostprijs: nadat de plannen ism een architect zijn opgesteld en de bouwvergunningen zijn
goedgekeurd, lanceert Renovassistance een oproep tot prijsoffertes bij verschillende bedrijven. Het beheer van de vzw is in
handen van de bestuurders, die allemaal vrijwilliger zijn en een expertise hebben opgebouwd in het renoveren van oude
gebouwen, hetzij als architect, ingenieur, ﬁnancierder of jurist. De vzw verzekert ook de samenwerking tussen architecten en
bedrijven die aan hun best mogelijke voorwaarden werken. In 2016 werden 3 projecten opgestart: Hap 83 in Etterbeek 83, Rogier
19 et Anethan 15-17 in Schaarbeek (7 eenheden en 18 slaapkamers). Zij zullen worden ingehuldigd in 2017.
Selectie van de huurders en bescheiden huurprijs: de huurders worden geselecteerd uit de kandidaten voorgesteld door de
sociale diensten waarmee het sociaal immobiliënkantoor, dat belast is met het beheer van de huurwoningen, een
samenwerkingsakkoord heeft aangegaan. De keuze wordt ism Renovassistance gemaakt, op basis van een evaluatie van elke
kandidaat door sociale assistenten. Het doel is een degelijke woning te aan te bieden, aangepast aan de noden van de gezinnen
voor een huurprijs die niet meer dan 30% (huur + kosten) van hun inkomen bedraagt.
Financiering van de werken: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent renovatie- en energiepremiespremies toe die gemiddeld
20% van de totale kostprijs van de renovatie dekken. Particulieren lenen geld voor een termijn van vijf jaar aan de vereniging,
zonder interest te vragen. Deze leningen worden gewaarborgd door de huren die de vzw ontvangt van de huurders en vijf
appartementsgebouwen waarvan de Stichting (van openbaar nut) Pro Renovassistance eigenaar is. De Stichting ProRenovassistance, die giften en legaten krijgt, kan gebouwen aankopen en hiermee sociale woonprojecten ondersteunen. Het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent premies toe voor de renovatie, solidaire bedrijven leveren materiaal of diensten tegen een
nehoorlijke korting, de vzw Logement pour Tous (sociaal verhuurkantoor,erkend en gesubsidieerd door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) staat in opdracht van Renovassistance in voor het verhuurbeheer van de woningen.
In 2017 zullen drie projecten worden afgerond (Hap, Anethan en Rogier) en een vierde start (Huart Hamoir 124 - Schaerbeek). Vier
nieuwe projecten moet beginnen in 2018 (Quatre-Vents 25 25b, Itterbeek 175, Dekens 37, Van Haelen 54).

Hoe kan jij helpen?
Financiële steun:
De vzw beschikt niet over de nodige ﬁnanciële middelen om alle geplande werven te realiseren. Renovassistance doet een beroep op giften maar ook op leningen waarvan een geïndexeerde
terugbetaling na minimum 5 jaar is verzekerd.

Vrijwilligers in Belgïe:
administratie/secretariaat
vertalingen: NL
boekhouding
webmastering
andere: follow up van de werven, financiële plannen van bouwprojecten, architecten die bereid zijn tegen minimumprijzen diensten te leveren
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Algemene info
Raad van bestuur

Philippe Cuylits (voorzitter), Bernard Cassier (penningmeester), Eliane Waucquez, Paul Defawe,
Philippe Etienne, Michel Billiet, , Isabelle Seghin, Emmanuel Waucquez,Françoise Louveaux,
Stéphanie Roose

Dagelijkse leiding

Bernard Cassiers

Opgericht in

1988

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

12

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE61 5230 4038 5017 (geen fiscaal attest) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken en gestort worden op rekeningnummer 'BE10 0000 0000 0404 de « les amis de
Renovassistance » avec mention +018/0790/00042+' van 'le fonds des amis de Renovassistance »
avec mention +018/0790/00042+' met vermelding 'via donorinfo.be'

Nieuwsbrief

e-news (2 keer per jaar)
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door F.C.G. ScCRL, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 909.460 € (100%)

Totaal = 980.799 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

176.346 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

35.791 €
0€

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

11.207 €

Lidmaatschapsbijdragen

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

13.740 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

8.940 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

716.657 €

Overheidssubsidies73

198.362 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

577.412 €
0€
4.440 €
126.315 €
0€

909.460 €

Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

0€

0€
20.557 €
492 €
0€

980.799 €

Saldo van het boekjaar : 71.339 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

6.802.728 €

Eigen vermogen10/15

4.349.524 €

Vlottende activa 29/58

3.406.306 €

Schulden en voorzieningen16/49

5.859.510 €

Totaal activa 2018

10.209.034 €

Totaal passiva 2018

10.209.034 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -2.453.204 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door F.C.G. ScCRL, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 784.800 € (100%)

Totaal = 901.162 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

210.707 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

18.225 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

661.988 €

Overheidssubsidies73

167.662 €

0€
1.039 €

499.650 €
0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

2.629 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

52.549 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

51.598 €

0€

784.800 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

0€
19.879 €
36 €
0€

901.162 €

Saldo van het boekjaar : 116.362 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

6.467.248 €

Eigen vermogen10/15

3.894.658 €

Vlottende activa 29/58

2.765.619 €

Schulden en voorzieningen16/49

5.338.209 €

Totaal activa 2017

9.232.867 €

Totaal passiva 2017

9.232.867 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt -2.572.590 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door F.C.G. ScCRL, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 741.909 € (100%)

Totaal = 888.446 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

151.533 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

78.844 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

259 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

445 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

13.481 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

641.780 €

Overheidssubsidies73

151.580 €

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

468.826 €
0€
3.112 €
104.254 €
0€

741.909 €

Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€
15.479 €
763 €
0€

888.446 €

Saldo van het boekjaar : 146.537 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

5.690.005 €

Eigen vermogen10/15

3.086.928 €

Vlottende activa 29/58

2.446.858 €

Schulden en voorzieningen16/49

5.049.936 €

Totaal activa 2016

8.136.864 €

Totaal passiva 2016

8.136.864 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -2.603.077 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/06/2019

Renovassistance vzw
rue de la Borne 14/10
1080 Molenbeek
Tel.: 00 32 (0) 475 51 92 65
E-mail: renovassistance@gmail.com
Web: http://www.renovassistance.be

2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door F.C.G. ScCRL, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 866.456 € (100%)

Totaal = 923.856 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

185.596 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

102.485 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

12.252 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

620.027 €

Overheidssubsidies73

172.803 €

0€
841 €

568.712 €
0€
5.368 €
89.187 €
4.500 €

866.456 €

Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

0€
26.088 €
1.732 €
720 €

923.856 €

Saldo van het boekjaar : 57.400 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

5.633.499 €

Eigen vermogen10/15

2.203.069 €

Vlottende activa 29/58

1.483.836 €

Schulden en voorzieningen16/49

4.914.266 €

Totaal activa 2015

7.117.335 €

Totaal passiva 2015

7.117.335 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -3.430.430 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door F.C.G. ScCRL, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 673.384 € (100%)

Totaal = 827.226 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

224.093 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.145 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

2.585 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

10.289 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

0€
498.964 €
0€
3.073 €
-67.765 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

673.384 €

75.260 €
5.000 €
0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

577.538 €

Overheidssubsidies73

155.682 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

6.314 €

Financiële opbrengsten75

7.432 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

827.226 €

Saldo van het boekjaar : 153.842 €

Activa 2014

Passiva 2014

Vaste activa 20/28

5.623.888 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.316.997 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

6.940.885 €

Totaal passiva 2014

2.269.729 €
4.671.155 €

6.940.885 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -3.354.159 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Financiële kosten: deze kosten (interesten op schulden) worden niet tijdens het lopende boekjaar betaald, maar bij het verstrijken van de leentermijn.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door F.C.G. ScCRL, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 738.273 € (100%)

Totaal = 817.311 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

237.240 €
0€
913 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

72.665 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

14.442 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

600 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

522.617 €

442.474 €
0€
2.917 €
40.287 €
0€

738.273 €

Overheidssubsidies

73

Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

135.899 €
0€
74.839 €

Financiële opbrengsten75

7.121 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

3.570 €

Totaal opbrengsten 2013

817.311 €

Saldo van het boekjaar : 79.038 €

Activa 2013

Passiva 2013

Vaste activa 20/28

4.957.315 €

Eigen vermogen10/15

1.811.487 €

Vlottende activa 29/58

1.197.590 €

Schulden en voorzieningen16/49

4.343.418 €

Totaal activa 2013

6.154.905 €

Totaal passiva 2013

6.154.905 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -3.145.828 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & C°, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 674.059 € (100%)

Totaal = 855.671 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

142.558 €
0€
143 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

156.076 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

11.737 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

6.055 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

483.735 €

Overheidssubsidies73

116.758 €

421.081 €
0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

5.794 €

82.950 €

Financiële opbrengsten75

9.423 €

10.498 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

77.830 €

5.092 €

674.059 €

Totaal opbrengsten 2012

855.671 €

Saldo van het boekjaar : 181.612 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2012

Passiva 2012
4.505.740 €
587.491 €

5.093.231 €

Eigen vermogen10/15

1.408.586 €

Schulden en voorzieningen16/49

3.684.645 €

Totaal passiva 2012

5.093.231 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt -3.097.154 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2011
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & C°, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 772.955 € (100%)

Totaal = 633.847 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

0€
1.018 €
32.833 €

62

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

228.579 €

0€
372.441 €
0€
2.980 €
99.792 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

35.312 €

772.955 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

49.490 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

442.834 €

Overheidssubsidies73

120.020 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

7.957 €
13.546 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

0€

633.847 €

Saldo van het boekjaar : -139.108 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2011

Passiva 2011
3.154.940 €
835.269 €

3.990.209 €

Eigen vermogen10/15

1.270.405 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.719.804 €

Totaal passiva 2011

3.990.209 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt -1.884.535 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

1. Een gift aan de stichting Pro Renovassistance (37798€) inbegrepen. 2. Waarvan 99747€ van lening kosten.
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