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Project info

De missie van Plan International België
Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. Plan International België wil meisjes van bij de
geboorte dezelfde kansen geven als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen
over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien. En dit in de meest kwetsbare landen en op plaatsen waar conflicten zijn of zich natuurrampen voordeden.
De organisatie heeft bijzondere aandacht voor meisjes en jonge vrouwen wereldwijd die vastbesloten zijn om te strijden tegen de stereotypen, vooroordelen en discriminatie die hun doen en
laten beperken.

Wat doet Plan International België?
Plan International wil miljoenen meisjes van over de hele wereld de kans geven om te leren, leiden, beslissen en zich te ontplooien.
Leren
Plan International investeert in kleuter-, basis- en secundair onderwijs dat meisjes en jongens gelijk behandelt, in vakopleidingen, in spaar- en leengroepen
en in tijdelijke scholen in noodsituaties.
Leiden
Plan International leert jongeren – en meisjes in het bijzonder – dat ze rechten hebben en hoe ze die kunnen verdedigen. Doel: wetten en budgetten voor
meer gendergelijkheid.
Beslissen
Plan International investeert in seksuele opvoeding voor meisjes en voor jongens, strijdt tegen genitale verminking en kindhuwelijken en zorgt voor
gezondheidsdiensten op maat van jongeren, tienermoeders en hun baby’s.
Zich ontplooien
Plan International moedigt ouders, gemeenschappen en overheden aan om meisjes gelijke kansen te geven, om op te treden tegen elke vorm van misbruik
en geweld, met bijzondere aandacht voor meisjes, en om in noodsituaties te zorgen voor een veilige speel- en leefomgeving.

Waar is Plan International België actief?
De werking van Plan International België is sterk verankerd in de Andes, West-Afrika en de Mekong delta in Zuidoost-Azië. De ngo biedt ook noodhulp, onder
meer via het Consortium 12-12. Meer info via https://www.planinternational.be/nl/onze-projecten
Ook in België werkt Plan International aan meer gelijkheid tussen meisjes en jongens: via campagnes en acties streeft Plan International België naar
verandering op maatschappelijk en politiek vlak. Dat doet ze samen met jongeren, andere organisaties, media, beleidsmakers en haar achterban. Plan
International België zet gelijkheid voor meisjes en kinderrechten hoog op de agenda van scholen, ontwikkelt lespakketten en publiceert studies en peilingen.

Hoe kan jij Plan International België helpen?
Investeer in het Girls Fund
Word Plan Ouder
Bedenk een leuke actie en zamel geld in via superplan.be
Sluit je aan bij de jongerenactivisten van Plan België International
Word vrijwilliger
Neem Plan België International op in je testament
Steun Plan België International met je bedrijf
Loop mee met het run team
Meer info via https://www.planinternational.be/nl/kom-actie

Algemene info
Raad van bestuur

Leen Gysen (Voorzitter), Olivier Lefebvre (Penningmeester), Sabine De Veilder, Walter D'Hondt,
Pierre Grega, Agnes Philippart, Julie Steynen, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, Eva Brems,
Mathieu Toussaint, Steven Van Belleghem, Aintzane De Aguirre.

Dagelijkse leiding

Régine Debrabandere

Opgericht in

1983

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

44,3

Aantal vrijwilligers

300

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE86 2900 2855 0050 (giften/dons), BE30 0011 7600 0011 (Plan Ouderschap/Parrainage), BE07 0015
3482 7966 (Plan cadeau) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Elektronische, maandelijkse nieuwsbrief en Magazine voor donateurs
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door PWC, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 17.193.551 € (100%)

Totaal = 17.493.551 € (100%)

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

11.661.422 €
1.418.593 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

11.940.222 €
293.310 €

290.324 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

675.666 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

2.867.351 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

164.036 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

17.986 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

23.973 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

74.200 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2018

17.193.551 €

Totaal opbrengsten 2018

5.019.706 €
0€
234.163 €
6.150 €
0€

17.493.551 €

Saldo van het boekjaar : 300.000 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2018

Passiva 2018
413.336 €
10.315.265 €

10.728.600 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2018

800.000 €
9.928.600 €

10.728.600 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 386.664 €. 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 PWC, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 15.622.818 € (100%)

Totaal = 15.672.818 € (100%)

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

10.928.601 €
1.179.590 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

12.046.048 €
103.454 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

217.344 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

602.937 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

2.478.244 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

144.900 €
36.972 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

8.914 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

25.316 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

0€

15.622.818 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

3.344.630 €
0€
172.536 €
6.150 €
0€

15.672.818 €

Saldo van het boekjaar : 50.000 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2017

Passiva 2017
446.695 €
13.482.511 €

13.929.206 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2017

500.000 €
13.429.203 €

13.929.203 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 53.308 €. 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 PWC, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 14.950.546 € (100%)

Totaal = 15.350.546 € (100%)

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

10.129.062 €
1.230.524 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

12.325.556 €
198.379 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

203.445 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

784.113 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

2.430.473 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

139.000 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

11.945 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

21.983 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

0€

14.950.546 €

2.598.550 €
0€
213.322 €
14.738 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

15.350.546 €

Saldo van het boekjaar : 400.000 €

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

Totaal activa 2016

Passiva 2016
486.826 €
2.463.544 €

2.950.370 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2016

450.000 €
2.500.370 €

2.950.370 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -36.826 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Het boekhoudkundig jaar begint op 1 juli 2015 en eindigt op 30 juni 2016 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 PWC, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 14.879.082 € (100%)

Totaal = 14.744.394 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

9.909.313 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.215.847 €

Legaten73

12.262.511 €
394.334 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

306.166 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

670.073 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

216.139 €

2.662.128 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

75.321 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

0€

1.763.268 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

21.989 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

77.110 €

Financiële kosten65

18.246 €

Financiële opbrengsten75

31.033 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

0€

14.879.082 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

0€

14.744.394 €

Saldo van het boekjaar : -134.688 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
493.080 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.889.505 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

3.382.585 €

Totaal passiva 2015

50.000 €
3.332.585 €

3.382.585 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -443.080 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Het boekhoudkundig jaar begint op 1 juli 2014 en eindigt op 30 juni 2015 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 PriceWaterhouseCoopers, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 14.476.128 € (100%)

Totaal = 14.565.815 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

9.334.822 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

11.856.607 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.211.193 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

270.448 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

627.876 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

2.832.356 €

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 2014

46.775 €
0€
141.910 €
10.748 €
0€

14.476.128 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

636.215 €

1.149.911 €
0€
906.009 €
17.073 €
0€

14.565.815 €

Saldo van het boekjaar : 89.687 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
286.299 €
2.122.561 €

2.408.861 €

Eigen vermogen10/15

184.687 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.224.174 €

Totaal passiva 2014

2.408.861 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -101.612 €. 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 Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door PriceWaterhouseCoopers, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 13.683.528 € (100%)

Totaal = 13.778.528 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

8.497.755 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

11.655.935 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

934.454 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

652.185 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

737.688 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

2.790.846 €
52.930 €

210.953 €
0€

70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

17.670 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2013

0€

13.683.528 €

0€
889.904 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

Financiële kosten65

0€

0€

Financiële opbrengsten75

1.000.207 €
20.529 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2013

1.000 €

13.778.528 €

Saldo van het boekjaar : 95.000 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
96.261 €

Eigen vermogen10/15

95.000 €

Vlottende activa 29/58

1.599.623 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.600.883 €

Totaal activa 2013

1.695.883 €

Totaal passiva 2013

1.695.883 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -1.261 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Fondsenwervingskosten: een deel van de fondsenwerving gebeurt via een extern bedrijf
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