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Project info

De missie van Broederlijk Delen
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen
plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor Broederlijk Delen de oplossing.

Wat doet Broederlijk Delen?
In het Zuiden
Broederlijk Delen stelt de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, ondersteunt
Broederlijk Delen initiatieven van lokale organisaties. Broederlijk Delen start zelf geen projecten op. Broederlijk Delen werkt samen met
zo'n 160 partnerorganisaties. Ze steunt deze organisaties met geld, het delen van kennis, brengt hen samen om ervaringen uit te wisselen
en stimuleert onderlinge netwerking. Zo zijn ze als organisatie sterker en komen ze samen op voor hun rechten. Broederlijk Delen is actief
in 13 landen: Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Congo, Guatemala, Haití, Israel-Palestina, Nicaragua, Peru, Rwanda, Senegal en
Oeganda.
Recht op voedsel
1 op 9 mensen heeft honger, ook op het platteland. Nochtans wordt er vandaag meer dan voldoende voedsel geproduceerd om de
wereldbevolking te voeden. De belangrijkste oorzaak van deze onrechtvaardige paradox? De manier waarop voedsel wereldwijd wordt
geproduceerd en verwerkt. Samen met lokale organisaties werkt Broederlijk Delen aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te
pakken. Met respect voor mens en milieu.
Meer info: Recht op voedsel
Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen
De honger naar grondstoffen van de wereldeconomie groeit. Om die honger te stillen, willen bedrijven steeds meer grondstoffen
ontginnen. Ook heel wat land en water komt zo in handen van deze bedrijven. Boeren kunnen niet aan landbouw doen zonder land en
water. Maar de toegang wordt hen vaak bemoeilijkt of zelfs met geweld ontnomen. Broederlijk Delen eist dat land, water en
grondstoffen duurzaam beheerd worden. Met inspraak van de lokale bevolking.
Meer info: Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen
Inspraak en vrede
In vele landen zien mensen hun rechten geschonden. Bijvoorbeeld door gewapende conflicten, repressieve regimes en wanpraktijken
van bedrijven. Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om hun stem te laten horen. Om op te komen voor hun rechten en
deel te nemen aan overleg. Zo dragen ze zelf bij aan goed bestuur.
Meer info: Inspraak en vrede

In Vlaanderen
Politiek werk en beleidsbeïnvloeding
Politieke en economische keuzes hebben een grote invloed op de ontwikkeling van landen in het Zuiden. Vaak werken ze ongelijkheid in de hand. Via haar politiek werk wil Broederlijk Delen
we daar iets aan doen. Ze pleit bij de Belgische en Europese overheid voor een rechtvaardig beleid in het Zuiden en zet haar eisen kracht bij door het Vlaamse publiek te informeren en actie te
voeren. Om zwaarder te wegen op het beleid werkt Broederlijk Delen samen met anderen.
Sensibiliseren en aanzetten tot actie
Broederlijk Delen informeert en sensibiliseert Vlaanderen over de oorzaken van ongelijkheid en armoede. Samen met duizenden vrijwilligers voert Broederlijk Delen actie en stimuleert ze
mensen om na te denken over hun manier van leven: welke impact heeft die op onze wereld?
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Algemene info
Raad van bestuur

Thérèse Coens (voorzitter), Blanche Boost, Frans Kenis, Gijs Laureys, Paul Matthys, Lea
Moerenhout, Guido Quanten, Hilde Vanderper

Dagelijkse leiding

Lieve Herijgers

Opgericht in

1960

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

85,1

Aantal vrijwilligers

13

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE12 0000 0000 9292 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

BD-e, maandelijks
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Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Mazars, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 14.026.195 € (100%)

Totaal = 15.640.565 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.144.234 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

354.467 €
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

5.640.492 €
1.369.373 €

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

829.271 €

Lidmaatschapsbijdragen

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

443.208 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

312.479 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

5.125.736 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

148.783 €

Overheidssubsidies73

-103.027 €

Tombola 70

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

Totaal kosten 2016

69.414 €
13.931 €
179 €

14.026.195 €

0€

7.848.865 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

307.920 €

Financiële opbrengsten75

161.436 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

15.640.565 €

Saldo van het boekjaar : 1.614.370 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

1.270.168 €

Eigen vermogen10/15

9.936.973 €

Vlottende activa 29/58

12.777.956 €

Schulden en voorzieningen16/49

4.111.152 €

Totaal activa 2016

14.048.124 €

Totaal passiva 2016

14.048.124 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 8.666.804 €. 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 : 06/03/2019

Broederlijk Delen vzw
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Tel.: 02/502 57 00
E-mail: info@broederlijkdelen.be
Web: http://www.broederlijkdelen.be

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

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 13.848.395 € (100%)

Totaal = 15.229.436 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.178.285 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

5.593.575 €
896.138 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

302.182 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

793.637 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

494.312 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

331.250 €

4.952.361 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

188.477 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-115.402 €

Tombola 70

0€

7.709.275 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

39.055 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

282.758 €

Financiële kosten65

15.488 €

Financiële opbrengsten75

267.758 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

148.682 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

0€

13.848.395 €

Totaal opbrengsten 2015

15.229.436 €

Saldo van het boekjaar : 1.381.041 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
1.334.666 €

Eigen vermogen10/15

8.322.603 €
5.054.856 €

Vlottende activa 29/58

12.042.793 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

13.377.459 €

Totaal passiva 2015

13.377.459 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 6.987.937 €. 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 Mazars Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 13.688.621 € (100%)

Totaal = 14.835.821 € (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

7.306.994 €
271.317 €
808.266 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

335.442 €

4.867.228 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

159.514 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-217.675 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

39.738 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

21.465 €

Financiële opbrengsten75

-9.860 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2014

979.613 €

441.635 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Uitzonderlijke kosten66

5.549.260 €

13.688.621 €

Totaal opbrengsten 2014

7.612.677 €
0€
279.687 €
76.804 €
2.337 €

14.835.821 €

Saldo van het boekjaar : 1.147.200 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
1.443.053 €

Eigen vermogen10/15

6.941.974 €
4.911.275 €

Vlottende activa 29/58

10.410.195 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

11.853.248 €

Totaal passiva 2014

11.853.249 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 5.498.920 €. 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 Mazars, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 14.608.496 € (100%)

Totaal = 15.556.923 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.968.865 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

5.857.714 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

295.813 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

701.259 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

250.476 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

331.453 €

5.196.563 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

196.343 €
11.393 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

555.251 €
0€

8.408.237 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

49.392 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

273.989 €

Financiële kosten65

21.327 €

Financiële opbrengsten75

123.304 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

-82.935 €

14.608.496 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

6.975 €

15.556.923 €

Saldo van het boekjaar : 948.427 €

Activa 2013

Passiva 2013

Vaste activa 20/28

1.510.525 €

Eigen vermogen10/15

5.794.774 €

Vlottende activa 29/58

8.737.368 €

Schulden en voorzieningen16/49

4.453.119 €

Totaal activa 2013

10.247.893 €

Totaal passiva 2013

10.247.893 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 4.284.249 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: dit bedrag is inclusief 1.616.678,94 € aan bezoldigingen voor coöperanten. Totaal aantal bezoldigde werknemers incl cooperanten: 43.4 (België) + 32
(coöperanten): 83.78
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Mazars CVBA, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 13.733.614 € (100%)

Totaal = 14.928.213 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.328.485 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

275.528 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

671.603 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

298.809 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

5.470.099 €
759.994 €
0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

5.555.417 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

207.636 €

Overheidssubsidies73

-1.724 €

295.190 €
0€
7.982.554 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

58.424 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

268.928 €

Financiële kosten65

26.369 €

Financiële opbrengsten75

144.086 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

-686.933 €

13.733.614 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

7.362 €

14.928.213 €

Saldo van het boekjaar : 1.194.599 €

Activa 2012

Passiva 2012

Vaste activa 20/28

1.639.620 €

Eigen vermogen10/15

4.846.347 €

Vlottende activa 29/58

8.091.259 €

Schulden en voorzieningen16/49

4.884.532 €

Totaal activa 2012

9.730.879 €

Totaal passiva 2012

9.730.879 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 3.206.727 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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