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Project info

De missie van Trias
Iedereen heeft dromen, maar obstakels zorgen ervoor dat de meeste mensen hun dromen niet kunnen waarmaken. Wereldwijd bundelt Trias de krachten van ondernemende mensen om
hindernissen uit de weg te ruimen.Trias versterkt hun organisaties als hefboom voor persoonlijke zelfontwikkeling en de uitbouw van een rechtvaardige(re) samenleving.

Wat doet Trias
Trias versterkt 140 partnerorganisaties, verspreid over Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Trias doet hiervoor een beroep op de solidariteit en
expertise van haar Vlaamse partnerbewegingen om op gelijkwaardige basis ken0nis en ideeën uit te wisselen met familiale boeren en kleine
ondernemers elders in de wereld.

Concrete projecten in het Zuiden
Trias heeft 10 overzeese landenkantoren, van waaruit de programma’s voor in totaal 14 landen aangestuurd worden. In die programma’s staat
de versterking van 140 lokale partners centraal. In hoofdzaak gaat het om boeren- en ondernemersverenigingen, verspreid over Azië, Afrika
en Latijns Amerika. Sterke ledenorganisaties zorgen ook voor systemische veranderingen op maatschappelijk en economisch vlak. trias zorgt
ervoor dat kansarme ondernemers toegang krijgen tot professionele opleidingen, betaalbaar krediet, rendabele afzetmarkten en een
actieve belangenbehartiging. Op die manier wordt op structurele wijze de bestaanszekerheid van ondernemende mensen verhoogd.
Project: 'Ananassen zijn mijn goudklompjes’ - Milieubewust ondernemen in de Filipijnen
De Filipijnse economie is de laatste 6 jaar gestaag gegroeid met een jaarlijks gemiddelde van 6.3%. Een indrukwekkend resultaat, maar voor de gewone Filippijn is het leven niet veel
veranderd. Het geld blijft in de handen van een kleine elite van grote spelers. In het midden van de arme provincie Camarines Norte is er een coöperatie, LPMPC, die deze problemen aanpakt.
LPMPC richt zich op het telen en verwerken van ananas. Ze verwerken ananas tot sap of conﬁtuur, en maken kledij van de vezels. Door de vezels te verwerken, verzekeren ze zich van extra
inkomen. Bovendien is de ananas resistenter tegen de taifoens dan de gebruikelijke rijstvelden, waardoor de gevolgen ervan minder rampzalig zijn. Kortom, een innovatieve aanpak die
gouden vruchten afwerpt!
Project: Kleine ondernemers maken het verschil - Oegandese jongeren leren ondernemen
Oeganda wordt vaak opgevoerd als hét Afrikaanse succesverhaal bij uitstek. De relatieve politieke stabiliteit en veiligheid van de laatste jaren hebben ervoor gezorgd dat de economie al een
aantal jaren gestaag aan het groeien is. Toch is de gemiddelde Oegandees er niet op vooruit gegaan. Eén van de redenen hiervoor is Oeganda's exponentiële bevolkingsgroei, wat maakt dat
steeds maar meer monden gevoed moeten worden met dezelfde koek. Diezelfde bevolkingsgroei maakt dat Oeganda de jongste bevolking ter wereld heeft. Hierin schuilt een enorm
potentieel, maar het brengt ook moeilijkheden met zich mee. Het starten van een eigen onderneming zou voor vele jongeren dé manier zijn om uit de werkloosheid te ontsnappen. Daarom
steunt Trias de Oegandese ondernemersorganisaties USSIA. Samen begeleiden ze jongeren in het vinden van toegang tot een rendabele markt voor hun producten, geven opleidingen en
zoeken naar investeringsmiddelen.
Geef Salvadoraanse jongeren en vrouwen hun toekomst terug
Het leven in El Salvador is voor niemand gemakkelijk. Het land bekleedt al jaren de betreurenswaardige eerste plaats op de lijst van de gevaarlijkste landen ter wereld. De economische groei
is er traditioneel erg laag, waardoor de meeste gezinnen terecht komen in de informele overlevingseconomie. Vrouwen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Jongeren vallen het meeste ten
prooi aan het bende- en politiegeweld, en velen onder hen vinden geen werk. Vrouwen verdienen gemiddeld slechts de helft van wat mannen verdienen en 1 op de 2 vrouwen verklaart ooit al
met geweld te kampen hebben gehad. Als één van de weinige internationale organisaties probeert Trias in El Salvador het tij te keren. Trias verenigt jongeren en vrouwen en geeft hen
opleidingen, stimuleert hun ondernemersspirit en werkt aan hun zelfvertrouwen. Kom in actie en geef deze jongeren en vrouwen hun toekomst terug!

Noordwerking
In Vlaanderen werkt Trias structureel samen met KLJ , KVLV, Landelijke Gilden, Boerenbond, Markant, Neos en Unizo. Uniek is dat de expertise van deze partnerbewegingen geïntegreerd wordt
in de programma's voor het Zuiden. De uitwisseling tussen ondernemende mensen in Noord en Zuid gebeurt op gelijkwaardige wijze. Want ondernemers begrijpen ondernemers, waar ook ter
wereld.

Hoe kan je helpen?
Financieel
Project: 'Ananassen zijn mijn goudklompjes’ - Milieubewust ondernemen in de Filipijnen: voor 2017 zoekt Trias nog €11.640, voor 2018 nog €12.899
Project: Kleine ondernemers maken het verschil - Oegandese jongeren leren ondernemen: voor 2017 zoekt Trias nog €10 164, voor 2018 nog €16 340
Geef Salvadoraanse jongeren en vrouwen hun toekomst terug: voor 2017 zoekt Trias nog €17 093, voor 2018 nog €12 000
Vrijwilligers
administratie & secretariaat
animatie, informatie & sensibilisering
fondsenwerving
logistieke hulp tijdens campagnes & events uit het Zuiden
vertalers & tolken Nederlands – Frans – Engels – Spaans - Portugees: dit kan zowel van thuis uit als op verplaatsing of op het hoofdkantoor
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Algemene info

Raad van bestuur

Philippe Matthijs (chairman), Sabine de Bethune, Jan Boulogne, Miet Deckers, Moniek Delvou, ,
Diane Devriendt, Pieter Verhelst, Bart Hombrouckx, Benjamin Dalle, Christian Stivigny, Eric
Tollens, Erwin Van Der Kelen, Nik Van Gool, Chris De Saveur, Wouter Vandersypen, Joris Van der
Wee

Dagelijkse leiding

Lode Delbare

Opgericht in

2002

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

127,4

Aantal vrijwilligers

2358

Rekeningnummer(s)

BE45 7363 3333 3389 - KREDBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Trias Newsletter
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Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door KPMG, bedrijfsrevisoren IAB-IEC, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 12.946.667 € (100%)

Totaal = 12.556.406 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.747.510 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

56.505 €
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
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

428.929 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

2.386.224 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

580 €

76.685 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

212.737 €

4.345.601 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

183.362 €
-687 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

9.867.075 €
0€

42.896 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

51.759 €

65.865 €

Financiële opbrengsten75

26.350 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

11.681 €

0€

12.946.667 €

Totaal opbrengsten 2016

12.556.406 €

Saldo van het boekjaar : -390.261 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2016

Passiva 2016
135.552 €
9.142.458 €

9.278.010 €

Eigen vermogen10/15

825.383 €

Schulden en voorzieningen16/49

8.452.626 €

Totaal passiva 2016

9.278.010 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 689.831 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door KPMG, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 15.394.816 € (100%)

Totaal = 15.344.540 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

9.407.317 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

151.150 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

516.213 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

3.200.755 €
0€
385 €

249.432 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

453.300 €

4.609.839 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

280.807 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-114.931 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

164.808 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

10.058 €

Financiële opbrengsten75

87.544 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

130.181 €
0€

15.394.816 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

11.587.724 €
0€

4.774 €

15.344.540 €

Saldo van het boekjaar : -50.276 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
44.870 €
20.665.702 €

20.710.572 €

Eigen vermogen10/15

1.215.644 €

Schulden en voorzieningen16/49

19.494.928 €

Totaal passiva 2015

20.710.572 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 1.170.774 €. 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 KPMG, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 11.954.274 € (100%)

Totaal = 11.977.334 € (100%)

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

6.598.681 €
87.799 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.369.116 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

299.397 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

251.870 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

50.201 €

4.127.316 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

287.455 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

133.828 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

29.798 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

35.255 €

Financiële kosten65

138.130 €

Financiële opbrengsten75

55.844 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

0€

11.954.274 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

8.465.902 €
0€

1.016 €

11.977.334 €

Saldo van het boekjaar : 23.060 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
51.776 €
24.857.720 €

24.909.496 €

Eigen vermogen10/15

1.265.921 €

Schulden en voorzieningen16/49

23.643.575 €

Totaal passiva 2014

24.909.496 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 1.214.145 €. 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 KPMG, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 13.563.178 € (100%)

Totaal = 13.609.698 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

8.412.873 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.733.691 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

77.636 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

512.737 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

196.038 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

88.098 €

4.259.358 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

280.478 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-262.265 €

Tombola 70

9.661.834 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

29.501 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

76.774 €

Financiële kosten65

55.267 €

Financiële opbrengsten75

42.586 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

1.556 €

13.563.178 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

6.715 €

13.609.698 €

Saldo van het boekjaar : 46.520 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
75.707 €
7.598.332 €

7.674.039 €

Eigen vermogen10/15

1.242.863 €

Schulden en voorzieningen16/49

6.431.176 €

Totaal passiva 2013

7.674.039 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 1.167.156 €. 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 KPMG, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 11.764.087 € (100%)

Totaal = 11.788.290 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.617.090 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.141.129 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

110.252 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

278.991 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

159.266 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

3.374.687 €
13.071 €
128.219 €

70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

80.530 €
0€
8.493.584 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

22.627 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

59.685 €

Financiële kosten65

59.882 €

Financiële opbrengsten75

13.362 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

0€

11.764.087 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

0€

11.788.290 €

Saldo van het boekjaar : 24.203 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
9.196 €
14.582.351 €

14.591.547 €

Eigen vermogen10/15

1.194.998 €

Schulden en voorzieningen16/49

13.396.549 €

Totaal passiva 2012

14.591.547 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 1.185.802 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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