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Dierenartsen Zonder Grenzen

Doe een gift
Project info

De missie van Dierenartsen zonder Grenzen
Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt Afrikaanse boeren door hun vee gezond te houden. Wanneer hun dieren gezond zijn, zijn de boeren dat ook. Ze kunnen een betere toekomst
opbouwen. De ngo werkt in 8 Afrikaanse landen: Burkina Faso, Niger, Mali, Oeganda, Tanzania, Rwanda, Burundi en DR Congo.

Wat doet Dierenartsen zonder Grenzen?
Zuidwerking
Door de dieren gezond te houden in Afrika, gaat Dierenartsen Zonder Grenzen de strijd aan tegen honger en armoede. Via
lokale partnerorganisaties ondersteunt de ngo lokale dierenartsen met opleidingen en materiaal. Zo kunnen ze hun praktijk
uitrusten en aanpassen aan de omstandigheden van het platteland. Ze leiden ook veehouders op tot dierenverzorgers, zodat
zij kunnen instaan voor de gezondheid van de dieren in de omliggende dorpen.
De activiteiten van Dierenartsen Zonder Grenzen gaan verder dan alleen dierengezondheidszorg. De organisatie helpt
dorpen ook bij het opzetten van veevoederbanken en bij hun toegang tot lokale microkredietinstellingen. De organisatie
brengt hen in contact met handelaars en afzetmarkten en helpt hen bij het bouwen van drinkwatervoorzieningen voor mens
en dier. Dierenartsen Zonder Grenzen moedigt ook het duurzame beheer van water en grasland aan en het oplossen van
conflicten.
Noordwerking
Dierenartsen Zonder Grenzen wil beleidsmakers, landbouwers en veehouders, studenten agronomie en diergeneeskunde, maar ook consumenten sensibiliseren rond familiale veeteelt, one
health en de uitdagingen waarvoor veehouders wereldwijd staan. Dit gebeurt aan de hand van allerlei activiteiten: gastcolleges, beleidswerk, educatief en videomateriaal, debatten, beurzen,
uitwisselingsreizen, brochures...

Hoe kan jij Dierenartsen zonder Grenzen helpen?
Financiële steun
voor de aankoop van vee, kleinvee (kippen, konijnen, geiten) en materiaal (drink- en voerdbakken, veevoeder)
voor veterinaire verzorging van de kuddes
voor de organisatie van preventieve basisopleidingen dierenverzorging voor een gemeenschapsagent dierengezondheid in Niger, zodat hij zijn eigen
kuddes en die van de naburige dorpen, kan vaccineren.

Vrijwilligers in België
administratie & onthaal
vertaling (Nederlands, Frans, Engels)
communicatie, promotie en fondsenwerving: organisatie van stands tijdens evenementen (bv Veterinexpo, kerstmarkten,...)
hulp bij de samenstelling van educatief materiaal en pleidooien
informaticabeheer (o.m. de website)
expertise-overdracht:versterken van de capaciteiten en competenties van de dierenartsen in landen waar DZG aanwezig is.

Algemene info
Raad van bestuur

Guy Hendrickx (voorzitter), Bart Balis, Cecile Appels, Bart Balis, Marianne Raes, Jos Van der
Steen, Johan van Dijck, Catherine Waterkeyn, Chantal Lafort

Dagelijkse leiding

Marc Joolen (algemeen directeur)

Opgericht in

1990

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

13

Aantal vrijwilligers

4

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE73 7326 1900 6460 - CREGBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

e-news (driemaandelijks), DZG Nieuwsbrief (halfjaarlijks)
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Financiële info

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

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 9.495.330 € (100%)

Totaal = 9.807.789 € (100%)

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

5.343.913 €
462.103 €
76.707 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

1.141.866 €
23.714 €

Lidmaatschapsbijdragen73

625 €

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

1.248.817 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

27.742 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.839.141 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

269.266 €

Overheidssubsidies73

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

0€
123.968 €

121.245 €
133.926 €

65.502 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

65.913 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

9.495.330 €

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

Totaal kosten 2016

8.340.728 €

Tombola 70

Totaal opbrengsten 2016

17.943 €

9.807.789 €

Saldo van het boekjaar : 312.459 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
357.099 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

10.224.818 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

10.581.917 €

Totaal passiva 2016

238.886 €
10.343.031 €

10.581.917 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -118.213 €. 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 KPMG, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 8.106.096 € (100%)

Totaal = 8.377.184 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

4.976.547 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

998.163 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

354.751 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

68.768 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

517.952 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

15.929 €

1.820.497 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

272.805 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-187.450 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

49.397 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

147.271 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

85.558 €

8.106.096 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

66.715 €
0€

7.070.245 €
0€
28.535 €
149.472 €
48.125 €

8.377.184 €

Saldo van het boekjaar : 271.088 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
582.411 €
14.468.529 €

15.050.940 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

53.025 €
14.997.915 €

15.050.940 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -529.386 €. 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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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door KPMG, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 8.754.892 € (100%)

Totaal = 8.438.008 € (100%)

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

5.180.535 €
74.996 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

923.745 €
19.054 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

200.256 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

253.401 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

91.593 €

2.072.963 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

266.672 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

33.527 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

28.275 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

330.022 €

Financiële opbrengsten75

314.245 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

8.754.892 €

Totaal opbrengsten 2014

580 €

7.233.605 €
0€
41.583 €
117.676 €
10.172 €

8.438.008 €

Saldo van het boekjaar : -316.884 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
798.254 €
11.507.060 €

12.305.314 €

Eigen vermogen10/15

-122.524 €

Schulden en voorzieningen16/49

12.427.838 €

Totaal passiva 2014

12.305.314 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -920.778 €. 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 IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 10.232.029 € (100%)

Totaal = 9.453.527 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

5.613.559 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.180.930 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

204.181 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

226.371 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

278.687 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

140.650 €

2.954.107 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

471.016 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-51.045 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

81.789 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

293.056 €

Financiële opbrengsten75

160.308 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

10.232.029 €

Totaal opbrengsten 2013

47.268 €
503 €

7.791.028 €
0€
77.279 €
179.994 €
35.875 €

9.453.527 €

Saldo van het boekjaar : -778.502 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
748.604 €
9.695.833 €

10.444.437 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

223.419 €
10.221.018 €

10.444.437 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -525.185 €. 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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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door KPMG, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 13.218.833 € (100%)

Totaal = 13.322.223 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.503.101 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

883.769 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

341.835 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

214.534 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

613.020 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

157.810 €

2.733.730 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

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 2012

336.884 €
0€
1.087.054 €
385.780 €
2.895 €

13.218.833 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

85.287 €
680 €

11.674.095 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

138.864 €

Financiële opbrengsten75

381.525 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

193 €

13.322.223 €

Saldo van het boekjaar : 103.390 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
647.319 €
13.966.031 €

14.613.350 €

Eigen vermogen10/15

1.098.845 €

Schulden en voorzieningen16/49

13.514.505 €

Totaal passiva 2012

14.613.350 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 451.526 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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