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DoucheFLUX vzw
Armen aan het woord, burgers in de weer
Gevolgd door Donorinfo sinds: 2013

Doe een gift
Project info

Sociale missie
DouchFLUX is een dagcentrum voor daklozen en mensen in bestaansonzekerheid. Haar actie focust op de mens
en zijn waardigheid, aan de hand van diensten (douches, wasserij, lockers, psychosociale en medicale
dienstverlening…) en activiteiten.

Wat doet DoucheFlux?
Dienstverlening
De douchedienst is duidelijk de grote trekker en als het ware het handelsmerk van DoucheFLUX. Maar een
douche nemen is vaak een eerste stap in de richting van een herwonnen waardigheid, beginnende bij het
opnieuw toe-eigenen van het lichaam. Elke dag komen gemiddeld een honderdtal personen gebruik maken van
één van de 20 douchecabines.
De douchedienst wordt aangevuld door andere diensten: wasserij, kapper, manicure, pedicure, vervangkledij,
psychosociale et medische dients, juridische advies, verjaardagfeest… Centraal staat het algehele welzijn van de
bezoekers. DoucheFLUX is ook buitenshuis actief en gaat mensen tegemoet die op straat leven met haar
dagelijkse daklozenrondes en mobiele bibliotheek per fiets.

Activiteiten & opleidingen
Ook de activiteiten en opleidingen van DoucheFLUX hebben als doel bij te dragen tot het opbouwen van eigenwaarde en zelfvertrouwen, wat ook bevorderend werkt voor de autonomie. De
activiteiten zijn het handelsmerk van DoucheFLUX. Ze beantwoorden aan een dringende nood: ontsnappen aan de gedwongen inactiviteit en een einde maken aan de uitsluiting die deze met
zich meebrengt. De meeste activiteiten van DoucheFLUX worden gedragen door teams die tenminste gedeeltelijk samengesteld zijn door mensen in bestaansonzekerheid. Zoniet worden ze
georganiseerd op vraag van deze mensen, met name in het kader van 100% vrouwen (op woensdagnamiddag is DoucheFLUX enkel open voor vrouwen). Sommige activiteiten hebben ook een
dubbel doel: deze mensen het woord laten nemen en het brede publiek sensibiliseren om te komen tot een geïnformeerd debat over armoede.
DoucheFLUX Magazine, radioprogramma “La Voix de la Rue”op Radio Panik (105,4FM), Filmdebat, DouchesFLUX MasterClass, Think Tank, Outside! (gezelschapspel over het leven op straat),
sportactiviteiten, teken- en taalles, naai- en breiateliers...
Pleidooi & sensibilisering
Daklozen helpen is nog niet hetzelfde als dakloosheid bestrijden. Maar het een sluit het ander niet uit, integendeel.
Wie inziet dat dakloosheid een misdaad tegen de menselijkheid is en niet het tragische lot van enkele duizenden mensen in Brussel, wie onderkent dat de uitbanning van dakloosheid geen
wensdroom is maar een realistische doelstelling (d.w.z. een kwestie van politieke moed en geld) die begrijpt dat kortetermijnhulp weliswaar belangrijk is, maar dat er voor een echte oplossing
verder vooruit moet worden gekeken. Er moet ook worden aangestuurd op een mentaliteitsverandering.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De vooroordelen zijn hardnekkig, gemakzucht leidt tot een simpele voorstelling van zaken, en veralgemeningen en clichés zijn schering en inslag.
Mensen zonder thuis zijn nog altijd mensen, geen grote kinderen of halve beesten, maar echte mensen: uniek en even lastig te rubriceren als mensen mét een woning. De ogenschijnlijk banale,
maar onthutsende waarheid dat een dakloze een mens is als ieder ander, is moeilijk te begrijpen en uit te leggen. Dat inzicht louter in theorie onderschrijven, verandert niets. Het gaat om de
consequenties die we eraan verbinden, zowel op het gebied van sociaal werk als op dat van sociaal beleid.
Vanuit die overtuiging houdt DoucheFLUX zich op verschillende manieren bezig met “pleidooi en sensibilisering”.

Hoe kan jij helpen?
Financiële steun voor
het jaarlijks budget van de organisatie: 580.000 €
een investering van 2350€ om banken (+ opbersysteem) te laten maken door het eco-sociaal bedrijf Ressource Lab
de financiering van de productiekosten van een fotoproject (5 000€) : een (vrijwillige) fotografe volgt 8 personen die op straat leven of geleefd hebben in hun dagelijkse beslommeringen
(evolutief project met als doel een fototentoonstelling die dient als sensibiliseringstool). De financiering dient tevens om de mensen in bestaansonzekerheid die aan dit project meewerken te
vergoeden.
financiering onderhoudscontract brandalarmsysteem (1000€/jaar)

Vrijwilligers in België
Luisterend oor en begeleiding van personen in nood
Logistieke ondersteuning
Animatie van activiteiten
Hulp bij campagnes en evenementen
Informatie en sensibilisering
Medische expertise
Karweitjes, onderhoud
Boekhouding
samenlevingsdienst bij het Platform samenlevingsdienst
Fondsenwerving
Jurist
Vertaling: NL/EN/Arabisch
Transport/mobiliteit bezoekers
Webmastering en ITC
Andere: fietskoeriers, dienstverlening welzijn(kapper, pedicure, manicure, gezichtsverzorging, massage, yoga…), communicatie
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Materiaal
Kleding en huishoudlinnen
Hygiëne- en onderhoudsproducten
Computer- en/of kantoormateriaal
Medisch materiaal
Sportartikelen
Naaimachines en naaimateriaal
Update 2018

Algemene info
Raad van bestuur

Michel Boving (voorzitter), Laurent Demoulin, Ariane Dierickx, Christian Van Vugt, Reinhilde
Weyns, Christine Van Oldeneel

Dagelijkse leiding

Benjamin Brooke

Opgericht in

2011

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

9

Aantal vrijwilligers

100

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE80 3630 2531 1077 – BBRUBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

DoucheFLUX Newsletter (6/jaar)
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Robert Fonsny, erkend accountant IEC-IAB 7952 2F 55, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 590.078 € (100%)

Totaal = 592.847 € (100%)

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

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

32.732 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

47.740 €

Legaten73

6.160 €

109.357 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

97.656 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

59.068 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

265.214 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

24.905 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

117.654 €

Overheidssubsidies73

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

Totaal kosten 2018

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

2.814 €
20.107 €

590.078 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

282.226 €
0€
31.485 €
1€
85.805 €

592.847 €

Saldo van het boekjaar : 2.769 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

807.919 €

Eigen vermogen10/15

611.987 €

Vlottende activa 29/58

321.442 €

Schulden en voorzieningen16/49

517.374 €

Totaal activa 2018

1.129.361 €

Totaal passiva 2018

1.129.361 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -195.932 €. 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 Robert Fonsny, erkend accountant IEC-IAB 7952 2F 55, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 365.969 € (100%)

Totaal = 529.703 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

29.972 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

62.087 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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 2017

2.696 €

442.214 €

66.467 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

74.466 €

113.398 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

8.743 €

89.467 €

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

0€
648 €
1.236 €
0€

365.969 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

4.163 €
117 €
0€

529.703 €

Saldo van het boekjaar : 163.734 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

726.646 €

Eigen vermogen10/15

438.218 €

Vlottende activa 29/58

148.625 €

Schulden en voorzieningen16/49

437.054 €

Totaal activa 2017

875.272 €

Totaal passiva 2017

875.272 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt -288.428 €. 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 Fonsny sprl-bvba, erkend accountant IEC-IAB 7952 2F 55, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 193.064 € (100%)

Totaal = 271.118 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

18.011 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

22.715 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

37.211 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

30.649 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

30.887 €

47.702 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

36.402 €

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

353 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

20 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

239.867 €

0€

193.064 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

149 €
0€
215 €

271.118 €

Saldo van het boekjaar : 78.054 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

147.652 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

197.717 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

345.368 €

Totaal passiva 2016

274.485 €
70.884 €

345.368 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 126.833 €. 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 : 31/03/2020

DoucheFLUX vzw
Veeartsenstraat 84
1070 Brussel
Tel.: +32 (0)2 319 58 27
E-mail: info@doucheflux.be
Web: http://www.doucheflux.be/?lang=nl

2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Robert Fonsny, erkend accountant IAB-IEC 7952 2F 55 , werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 150.935 € (100%)

Totaal = 133.749 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

97.249 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

19.586 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

33.212 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

48.810 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

35.893 €

30.836 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

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

775 €
0€
135 €
75 €
17.506 €

150.935 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

66 €

Financiële opbrengsten75

541 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

0€

133.749 €

Saldo van het boekjaar : -17.186 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2015

Passiva 2015
5.747 €
213.347 €

219.094 €

Eigen vermogen10/15

196.431 €

Schulden en voorzieningen16/49

22.663 €

Totaal passiva 2015

219.094 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 190.684 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Bedrijfskosten 2015: waarvan 27248,57€ uit interim kosten.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Robert Fonsny, erkend accountant IEC-IAB 7952 2F 55, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 56.909 € (100%)

Totaal = 247.398 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

2.320 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

4.049 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

14.081 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

8.428 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

27.134 €
789 €
0€
108 €
0€

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

56.909 €

211.112 €

70

34.582 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

1.272 €
432 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

247.398 €

Saldo van het boekjaar : 190.489 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
4.169 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

211.408 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

215.576 €

Totaal passiva 2014

213.617 €
1.960 €

215.576 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 209.448 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fonsny sprl-bvba, erkend accountant IEC-IAB 21119.4F.93, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 35.906 € (100%)

Totaal = 37.850 € (100%)

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

30.661 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

37.601 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

1.497 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

3.748 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

250 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

0€

Overheidssubsidies

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

35.906 €

Totaal opbrengsten 2013

0€

37.850 €

Saldo van het boekjaar : 1.944 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

24.948 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

24.948 €

Totaal passiva 2013

23.128 €
1.820 €

24.948 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 23.128 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Project en activiteiten: aankoop en erelonen van architecten voor het gebouw waar de sanitaire infrastructuur zal worden aangeboden en de activiteiten van de vzw zullen plaatsvinden.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Marc Aertsen, erkend accountant IAB 7999 2N 61, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 3.725 € (100%)

Totaal = 5.965 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€
0€

5.465 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

2.319 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

1.381 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

500 €
0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

25 €
0€

3.725 €

Totaal opbrengsten 2012

5.965 €

Saldo van het boekjaar : 2.240 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
0€

Eigen vermogen10/15

2.097 €

Vlottende activa 29/58

5.160 €

Schulden en voorzieningen16/49

3.062 €

Totaal activa 2012

5.160 €

Totaal passiva 2012

5.160 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 2.097 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Balans van 23/11/2011 - 31/12/2012 Zodra ze georganiseerd zullen zijn, zullen de diensten aan de begunstigden (douches en een wasserette, kluisjes) onder de rubriek projecten/activiteiten
worden opgenomen.
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