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Project info

De missie van CAW Brussel
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van
CAW Brussel is op eerstelijnsniveau het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met haar cliënt biedt het CAW de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. CAW Brussel
richt zich tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. CAW Brussel signaleert maatschappelijke noden en neemt
initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen. Momenteel telt het CAW 180 personeelsleden en zijn er activiteiten in een 14-tal locaties.

Wat doet CAW Brussel?
Het CAW Brussel richt zich naast haar traditionele opdrachten ook op alternatieve maatregelen, tewerkstelling van kansengroepen, vormingswerk en zoveel meer. Hierna volgt een kort
overzicht:

Sociaal, juridische en psychologische begeleiding
Algemeen onthaal
Laagdrempelig onthaal op verschillende plaatsen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, waar volwassenen gratis en anoniem terecht kunnen met hun vragen en problemen.
WELKOM
Onthaalpunt en sociaal juridische dienst, gespecialiseerd in de Belgische vreemdelingenwetgeving.
Dagcentrum HOBO
Dagelijks onthaal op weekdagen voor dak- en thuislozen: activiteiten (initiaties, cultuur, sport, etc.), tewerkstelling (begeleiden van thuisloze werkzoekenden), doorverwijzing en
sensibilisering.
Team Begeleiding
Psychologische ondersteuning en psychotherapie op eerste lijn voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zowel individuele- als koppelgesprekken over o.a. opvoedingsvragen,
relatiemoeilijkheden, conflicten in het gezin, rouwverwerking, angstklachten,…
OUTREACH
Laagdrempelige hulpverlening op maat: het CAW gaat letterlijk op pad met de hulpvrager. Dit kan gewoon thuis zijn, maar ook een bezoek aan een dienst of andere plaats is mogelijk.
Justitieel Welzijnswerk (JWW)
JWW ondersteunt en begeleidt de gedetineerden en geïnterneerden van de Brusselse gevangenissen en maakt de gedetineerden wegwijs in het aanbod aan hulp- en dienstverlening in de
gevangenis.
Slachtofferhulp
Voor slachtoffers en getuigen van misdrijven, zelfdoding, moord of een (verkeers)ongeval. Het CAW maakt ook deel uit van het psychosociale rampenplan. Ook andere diensten kunnen bij het
CAW terecht voor coaching, consult en vorming.
Dader in Zicht
Alternatieve gerechtelijke maatregel die aansluit bij het gepleegde misdrijf en de psychosociale situatie van de persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd. Het project richt zich vooral op
vermogens- en geweldsdelicten. Er wordt gestreefd naar inzicht bij de cliënt over zijn situatie.

Jongeren en kinderen
JAC
Het Jongeren Aanbod CAW is een aanspreekpunt voor kinderen, jongeren (tot 25 jaar), opvoedingsondersteuners en opvoedingsverantwoordelijken. Iedereen kan hier gratis en anoniem
terecht met elke vraag en probleem.
Bezoekruimte
Een plek waar de omgangsregeling tussen (groot-)ouder en kind(eren) kan worden opgebouwd in een aangename en veilige setting, met ondersteuning van het CAW. Het uiteindelijke doel is
dat de omgangsregeling zonder tussenkomst van de bezoekruimte kan worden verdergezet.
Crisismeldpunt Brussel (CMP)
Het Crisismeldpunt Brussel zit ingebed in het Brusselse Crisisnetwerk, een samenwerking tussen een aantal Brusselse Jeugdhulporganisaties.
Woonbegeleiding voor jongeren
Begeleiding van thuisloze jongeren (18-25 jaar) naar zelfstandig wonen. We ondersteunen jong volwassenen bij de zoektocht naar de woon- en leefvorm die aansluit bij hun mogelijkheden.

Budgetbeheer
Budget in Zicht Brussel
Het samenwerkingsverband BIZ Brussel verenigt het Brusselse OCMW, het CAW en verenigingen waar armen het woord nemen. BIZ Brussel ontwikkelt enerzijds initiatieven ter preventie van
(herval in) budget- en schuldenproblemen en anderzijds acties ter bevordering van de toegankelijkheid, de kwaliteit en integraliteit van de budget- en schuldhulpverlening.
Schuldbemiddeling
Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding op maat van de hulpvrager met aandacht voor de integrale benadering van de problematiek van de hulpvrager.

Preventie
Preventiedienst
De Preventiedienst informeert, sensibiliseert en geeft vorming over persoonlijke, relationele en sociale thema’s aan zowel jongeren als aan ouders. Het CAW ondersteunt derden bij het
ontwikkelen van preventieve programma’s en leent vormingsmateriaal uit.
ITER
Het Centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag begeleidt plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of mensen die aanstalten
maken om zich grensoverschrijdend te gedragen. Ook jongeren tussen 12 en 18 jaar worden geholpen.

Huisvesting en (woon)begeleiding
Transithuis Vrienden van HET HUIZEKE
Dit is een kleinschalige werking dat aan thuisloze mannen vanaf 18 jaar, een eigen plek in een veilige omgeving biedt.
Woonbegeleiding PUERTO
Puerto helpt thuislozen (alleenstaanden of koppels met of zonder kinderen) die zelfstandig willen wonen door middel van individuele woonbegeleiding op maat.
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Onthaalhuis ALBATROS
Residentiële opvang voor thuisloze mannen, vrouwen, koppels en (eenouder-)gezinnen met kinderen. De opvang is gekoppeld aan integrale individuele begeleiding rond administratie en
financiën, het zoeken naar een woning en dagbesteding, werkoriëntatie, omgaan met verslaving, psychische ondersteuning en zelfstandigheid opbouwen.
Onthaalhuis FOYER BODEGEM
Een laagdrempelig onthaalhuis i.sm. het Leger des Heils voor dak- en thuisloze mannen voor korte en langdurige opvang. Doel is om de herintegratie in de samenleving te bevorderen. I.s.m.
Rode Kruis Vlaanderen worden hier ook asielzoekers opgevangen.
Woonbegeleiding DE SCHUTTING
Integrale woonbegeleiding op maat voor thuisloze mannen en vrouwen, al dan niet met kinderen.
Projectteam Vluchtelingen
Project Vluchtelingen biedt voorlopig –tot eind 2017- (mobiele) woonbegeleiding aan erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Deze personen hebben vaak een veelheid aan
hulpvragen en ondersteuningsnoden hebben.

Adoptie
Dienst Maatschappelijk Onderzoek Adoptie (DMO)
Bij adopteren vindt er binnen het CAW Brussel een maatschappelijk onderzoek plaats in opdracht van de familierechtbank. Het CAW evalueert de kandidaat-adoptanten op hun geschiktheid,
waarbij het belang van het adoptiekind centraal staat.

Hoe kan jij CAW Brussel helpen?
Financiële steun
IT - infrastructuur
Investering in IT- infrastructuur: hard- en software (laptops en desktops). Het CAW dient een inhaalbeweging te maken: jaarlijkse vervanging twv van 20.000 €
Investering in een nieuwe interactieve website: 15.000 €
Communicatie
Opzetten van een multimediale sensibiliserende campagne naar diverse Brusselse doelgroepen op verschillend niveau ’s: 20.000 €
Infrastructuur
Investering in de gedeeltelijke vernieuwing van de inrichting van deelwerkingen gericht op opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen. Aankoop meubilair zoals bedden, tafels,
stoelen: 15.000 €.

Vrijwilligers in België
onthaal/luisterend oor/begeleiding van personen in nood
logistieke hulp (campagnes, evenementen)
fondsenwerving
vertalingen: Arabisch, Turks, Armeens
vrijwilligers om een vrijetijdsaanbod in de gevangenissen te organiseren

Materiaal
informatica/burotica
speelgoed/knutselmateriaal
werkgereedschap
meubilair/elektro-huishoudtoestellen

Algemene info
Raad van bestuur

Thérèse Coens, Luc Celis, Benjamin Dalle, Raf De Vos, Martin Lievens, Loredana Marchi, Johan
Robert, Els Robbrecht, Joz Vanden Eynden en Jurgen Van Poecke

Dagelijkse leiding

Tom Van Thienen (algemeen directeur)

Opgericht in

1998

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

132,3

Aantal vrijwilligers

3

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE53 0682 4468 5153 - BIC: GKCCBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Neen

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/10/2018

CAW Brussel vzw
Priemstraat, 19a
1000 Brussel
Tel.: 02 289 60 10
E-mail: algemeen@cawbrussel.be
Web: http://www.cawbrussel.be

Financiële info

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

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 9.088.385 € (100%)

Totaal = 8.922.284 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.197.482 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

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

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

18.677 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

203.075 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

30.319 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

7.316.452 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

130.518 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

220.174 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-5.013 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

113.420 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

28.129 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

14.668 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2016

9.088.385 €

Totaal opbrengsten 2016

8.030.012 €
0€
708.218 €
503 €
4.036 €

8.922.284 €

Saldo van het boekjaar : -166.101 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
4.330.733 €

Eigen vermogen10/15

4.826.540 €

Vlottende activa 29/58

2.597.696 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.101.888 €

Totaal activa 2016

6.928.428 €

Totaal passiva 2016

6.928.428 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 495.807 €. 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 Verheyden, Heyvaert & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 8.540.570 € (100%)

Totaal = 8.389.613 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.171.107 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

23.188 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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

139.868 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

51.247 €

6.840.608 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

110.583 €

218.442 €
-5.610 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

7.601.573 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

90.196 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

29.184 €

Financiële opbrengsten75

4.168 €

56.774 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

23.701 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

8.540.570 €

Totaal opbrengsten 2015

575.153 €

8.389.613 €

Saldo van het boekjaar : -150.957 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

4.470.007 €

Eigen vermogen10/15

5.122.574 €

Vlottende activa 29/58

1.914.346 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.261.779 €

Totaal activa 2015

6.384.354 €

Totaal passiva 2015

6.384.354 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 652.567 €. 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 Verheyden, Heyvaert & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 8.321.953 € (100%)

Totaal = 8.753.448 € (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

1.162.895 €
7.848 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

226.144 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

68.119 €

6.570.317 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

448.561 €

250.923 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-5.610 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

58.459 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

29.849 €

Financiële opbrengsten75

21.128 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

36.804 €

8.321.953 €

Totaal opbrengsten 2014

7.708.142 €
0€
467.633 €
3.332 €
20.857 €

8.753.448 €

Saldo van het boekjaar : 431.495 €

Activa 2014

Passiva 2014

Vaste activa 20/28

4.610.099 €

Eigen vermogen10/15

5.402.488 €

Vlottende activa 29/58

2.636.070 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.843.681 €

Totaal activa 2014

7.246.169 €

Totaal passiva 2014

7.246.169 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 792.389 €. 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 Verheyden, Heyvaert & Co, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 3.365.951 € (100%)

Totaal = 3.521.733 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

784.873 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

363 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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

171.827 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

15.890 €

2.244.203 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

2.765 €

107.377 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

27.089 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

30.582 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

0€

3.365.951 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

2.960.621 €
0€
539.757 €
2.337 €
0€

3.521.733 €

Saldo van het boekjaar : 155.782 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
2.618.854 €
627.936 €

3.246.791 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

2.299.900 €
946.891 €

3.246.791 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -318.954 €. 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 Verheyden, Heyvaert & Co, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 3.377.566 € (100%)

Totaal = 3.278.715 € (100%)

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

1.008 €
0€
168.747 €

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

765.587 €

2.250.697 €
115.854 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

31.902 €

Financiële opbrengsten75

Totaal kosten 2012

12.112 €

3.377.566 €

10 €

0€

31.658 €

Uitzonderlijke kosten

1.595 €

2.781.950 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

66

7.723 €

471.422 €
14.054 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

1.962 €

3.278.715 €

Saldo van het boekjaar : -98.851 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
2.638.793 €
756.397 €

3.395.190 €

Eigen vermogen10/15

2.195.418 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.199.772 €

Totaal passiva 2012

3.395.190 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt -443.376 €. 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 Verheyden, Heyvaert & Co, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 3.245.659 € (100%)

Totaal = 3.125.860 € (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

749.279 €
3.223 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

129.574 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

9.473 €

2.184.827 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

-377 €

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

107.104 €

Overheidssubsidies

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-13.500 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

35.549 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2011

4.542 €

26.800 €

Financiële opbrengsten75

22.803 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

3.245.659 €

Totaal opbrengsten 2011

2.654.866 €
0€
450.187 €
6.978 €
191 €

3.125.860 €

Saldo van het boekjaar : -119.799 €

Activa 2011

Passiva 2011

Vaste activa 20/28

2.552.550 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

926.882 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

3.479.432 €

Totaal passiva 2011

2.298.066 €
1.181.366 €

3.479.432 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt -254.485 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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