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Chirurgische ingrepen bij kinderen uit ontwikkelingslanden, waar recht op gezondheid niet gegarandeerd is.
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Doe een gift

Project info

Sociale missie
Keten van Hoop België verzorgt en opereert kinderen geboren in ontwikkelingslanden waar de toegang tot zorg niet gegarandeerd is. Deze kinderen lijden aan afwijkingen die kunnen
verholpen worden door een chirurgische ingreep: hart-, orthopedische, urologische, gezichts- of andere afwijkingen.

Wat doet Keten van Hoop België?
Medisch-chirurgische missies in het buitenland (Democratische Republiek Congo, Rwanda, Benin,
Senegal en Nicaragua):
Tijdens medisch-chirurgische missies behandelt Keten van Hoop kinderen, doneert het medisch materiaal, en
geeft het opleiding aan artsen en paramedici. De leden van de missies zijn vrijwilligers en experts in
kindergeneeskunde.
Sinds 1997 kon Keten van Hoop duizenden consultaties verrichten, lokale teams opnieuw dynamiseren en hen
ondersteunen in hun opleiding. Het richtte lokale solidariteitsfondsen op om arme families te helpen om de
interventies te betalen.

Onthaal in België van kinderen die hier worden geopereerd:
Sommige kinderen worden in België opgevangen en verzorgd, zodat ze in goede gezondheid terug kunnen
naar hun land van oorsprong.
Sinds 1997 kon Keten van Hoop 1.100 kinderen opereren in België en in hun eigen land.
Hoe kan jij helpen?

Financiële steun
voor de chirurgische kosten tijdens de missies in het buitenland (100 à 300 €, afhankelijk van het land)
voor de kost van vliegtickets (+/- 700 € per ticket)
voor de kosten van de medische consultaties (1.500 à 3.500 €)
voor de kosten ivm zorg en opvang van een kind in België (3.000 à 10.000 € per kind per verblijf, afhankelijk van de pathologie)
voor de kosten van een chirurgische missie in het buitenland (4.000 à 32.000 €, afhankelijk van het land en het type chirurgie)

Vrijwilligers in België
Vertaling Frans naar Nederlands (brieven, website, communicatie)
Grafisch ontwerp
Updaten van de inhoud van de website
Technische hulp voor onderhoud en updates op de website
Hulp om medisch materiaal te vinden en logistieke hulp om de voorraad van medisch materiaal te beheren

Materiaal
medisch materiaal voor pediatrische chirurgie
update 2017
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Algemene info

Raad van bestuur

Professor Jean Rubay (voorzitter), Professor Thierry BOVE (vice voorzitter), Professor Jacques
LAFFINEUR (secretaris), Monsieur Thierry VAN DEN HOVE (penningmeester), Docteur Damien
DESMETTE, Monsieur Guido DE WACHTER, Monsieur Philippe MASSET, Madame Nathalie
RYSHEUVELS-WIRTZ, Monsieur Johan TACK, Monsieur Walter TORRES-HERNANDEZ

Dagelijkse leiding

Anita Clément de Cléty

Opgericht in

1998

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

4,9

Aantal vrijwilligers

70

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE28 0882 1265 5620 - BE90 3300 6235 9132 - BE 58 7320 3232 3279 (compte spécial pour le projet
CHIRPA en RD Congo) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

De Schakel (jaarlijks info brief), e-news (driemaandelijks)
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Financiële info

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

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 1.010.652 € (100%)

Totaal = 1.020.260 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

449.721 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

175.985 €

Legaten73

5.593 €

404.834 €
45.338 €

73

Lidmaatschapsbijdragen

458 €

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

23.169 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

244.459 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

316.733 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

32.907 €

Overheidssubsidies73

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

Totaal kosten 2018

0€

Tombola 70

311.299 €
0€

5.533 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

11.564 €

1.012 €

Financiële opbrengsten75

2.308 €

0€

1.010.652 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

0€

1.020.260 €

Saldo van het boekjaar : 9.608 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2018

Passiva 2018
324.776 €
1.383.529 €

1.708.305 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2018

1.350.360 €
357.945 €

1.708.305 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 1.025.584 €. 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 Deloitte, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 976.410 € (100%)

Totaal = 944.831 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

382.121 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

255.116 €

Legaten73

431.464 €
44.921 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

9.369 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

15.454 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

230.302 €

280.105 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

21.681 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

5.847 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

6.717 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

0€

976.410 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

385 €

213.689 €
0€
7.823 €
16.247 €
0€

944.831 €

Saldo van het boekjaar : -31.579 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2017

Passiva 2017
334.243 €
1.359.551 €

1.693.794 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2017

1.340.752 €
353.042 €

1.693.794 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 1.006.509 €. 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 Deloitte, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 1.114.942 € (100%)

Totaal = 993.214 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

519.279 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

218.220 €

Legaten73

558.328 €
11.274 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

1.663 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

50.715 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

159.537 €

299.537 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

9.467 €
0€

Overheidssubsidies73

390 €

250.227 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

10.113 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

7.125 €

Financiële kosten65

5.948 €

Financiële opbrengsten75

6.332 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

0€

1.114.942 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

993.214 €

Saldo van het boekjaar : -121.728 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
343.710 €

Eigen vermogen10/15

1.372.331 €
269.671 €

Vlottende activa 29/58

1.298.292 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

1.642.002 €

Totaal passiva 2016

1.642.002 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 1.028.621 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Fondsenwervingskosten: een deel van de fondsenwerving gebeurt via een extern bedrijf. Wilt u liever niet dat uw gegevens worden gedeeld met andere verenigingen? Informeer je bij de
organisatie over de manier waar ze met persoonsgegevens omgaat. Laat indien nodig schriftelijk weten dat je niet wilt dat je gegevens worden gedeeld met derden.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Deloitte, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 963.807 € (100%)

Totaal = 699.238 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

485.807 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

125.487 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Financiële kosten65

650 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

87.746 €

264.172 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

9.467 €
0€
8.556 €
24.852 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

14.445 €

45.466 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

Lidmaatschapsbijdragen73

376.805 €

0€

963.807 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

179.820 €
0€
9.843 €
29.930 €
0€

699.238 €

Saldo van het boekjaar : -264.569 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
353.226 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.644.524 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

1.997.750 €

Totaal passiva 2015

1.494.059 €
503.691 €

1.997.750 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 1.140.833 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Fondsenwervingskosten: een deel van de fondsenwerving gebeurt via een extern bedrijf
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Deloitte, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 792.764 € (100%)

Totaal = 1.180.982 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

355.609 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

683.081 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

188.997 €

Legaten73

123.779 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

43.337 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

0€

187.970 €
8.606 €
0€
2.909 €
5.335 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

792.764 €

Lidmaatschapsbijdragen73

500 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

188.862 €
0€
143.525 €

Tombola 70

3.759 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

1.379 €

Financiële opbrengsten75

36.097 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

1.180.982 €

Saldo van het boekjaar : 388.218 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2014

Passiva 2014
362.693 €
1.941.042 €

2.303.735 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2014

1.758.629 €
545.106 €

2.303.735 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 1.395.936 €. 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 : 18/07/2019

Keten van Hoop België ivzw
Carnoyplein, 15
1200 Brussel
Tel.: +32 (0)2 764 20 60
E-mail: info@chaine-espoir.be - info@keten-hoop.be
Web: http://www.keten-hoop.be

2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Deloitte, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 511.324 € (100%)

Totaal = 580.513 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

166.671 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

165.578 €

Legaten73

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

0€

483.132 €
0€

Lidmaatschapsbijdragen73

550 €

29.786 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

73.390 €

141.472 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

0€

Overheidssubsidies

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

4.500 €
1.095 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

3.035 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

4.782 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

0€

511.324 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

0€

17.846 €
0€

580.513 €

Saldo van het boekjaar : 69.189 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2013

Passiva 2013
50 €
1.421.157 €

1.421.206 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

1.370.411 €
50.796 €

1.421.206 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 1.370.361 €. 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 Alain Kaufmann, erkend accountant aangesloten bij het IAB, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 539.886 € (100%)

Totaal = 615.566 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

192.464 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

188.716 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

75.523 €

129.966 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€
0€
0€

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Totaal kosten 2012

525 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

Overheidssubsidies73

Uitzonderlijke kosten66

0€

25.029 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Financiële kosten65

522.267 €

3.712 €
0€

539.886 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

950 €
16.301 €
0€

615.566 €

Saldo van het boekjaar : 75.680 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
50 €
1.394.980 €

1.395.030 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

1.301.222 €
93.808 €

1.395.030 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 1.301.172 €. 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 Alain Kaufmann, erkend accountant aangesloten bij het IAB, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 449.532 € (100%)

Totaal = 879.146 € (100%)

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

145.335 €
180.106 €
0€
20.992 €

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

99.844 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

479.603 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

450 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

294.638 €
80.601 €

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

3.253 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

0€

449.532 €

Financiële opbrengsten75

1.063 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

22.791 €

879.146 €

Saldo van het boekjaar : 429.614 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Passiva 2011
50 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.276.938 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

1.276.988 €

Totaal passiva 2011

1.225.543 €
51.445 €

1.276.988 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 1.225.493 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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