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Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw
100% voor een menselijk asielbeleid

Doe een gift
Project info

De missie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Vluchtelingenwerk doet dit niet alleen, maar samen met een dertigtal lidorganisaties en
heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen ze de druk op het beleid en sensibiliseren ze het ruime publiek. Ze werken mee aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie.
Vluchtelingenwerk ondersteunt iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen?
Vluchtelingenwerk komt op voor het recht om te vluchten
Iedereen die leeft in angst voor geweld, vervolging of oorlog heeft het recht te vluchten. Vluchtelingenwerk brengt de wereldwijde
vluchtelingenthematiek onder de aandacht en legt uit waarom mensen op de vlucht slaan met krachtige verhalen en correcte informatie. Ze
verduidelijkt hoe Europa en België vluchtelingen optimaal kunnen beschermen.
Vluchtelingenwerk waakt over de rechten van iedereen die asiel aanvraagt in ons land
Vluchtelingenwerk waakt actief over de kwaliteitsvolle behandeling van asielzoekers en vluchtelingen in ons land. Daarbij staan de
universele mensenrechten centraal. Vluchtelingenwerk evalueert het asielbeleid, formuleert voorstellen voor verbetering en zet zo nodig
juridische stappen om de rechten van deze mensen te beschermen. Daarnaast bewaakte ze de kansen van vluchtelingen om te kunnen
integreren in onze samenleving.
Vluchtelingenwerk ondersteunt iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat
Met vormingen, analyses en de Vluchtelingen-Infolijn ondersteunt Vluchtelingenwerk advocaten, begeleiders en vrijwilligers van
asielzoekers en vluchtelingen. Ook ontwikkelt ze werkmet hodes die door hulpverleners gebruikt kunnen worden.
Samenwerken om mensen op de vlucht te beschermen
Vluchtelingenwerk is een beweging. Onder het motto ‘samen sterk’ brengt ze organisaties en individuen in beweging voor asielzoekers en
vluchtelingen. Met 36 leden en 35 vrijwilligersgroepen voert Vluchtelingenwerk actie, verbetert ze de kwaliteit van de dienstverlening en
formuleert ze aanbevelingen. Vluchtelingenwerk brengt ook mensen samen: vluchtelingen en Belgen. Om elkaar te ontmoeten en van
gedachten te wisselen.

Hoe kan jij helpen?
Word vrijwilliger
Steek je graag de handen uit de mouwen? Doe je dat het liefst bij één van de Vluchtelingenwerk-vrijwilligersgroepen bij jou in de buurt? Of liever bij de organisatie in Brussel? Bekijk de
vacatures op vluchtelingenwerk.be/vacatures. Of meld je aan als vrijwilliger op vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger.
Kom in actie
Start een gastvrij initiatief en deel het op gastvrijegemeente.be. Of verhuur je woning aan een vluchteling via mijnhuisjouwthuis.be. Of organiseer een grensverleggende teamdag met je
collega's in het Startpunt (vluchtelingenwerk.be/teamdagen).
Doe een gift
Als non-profitorganisatie rekent Vluchtelingenwerk meer dan ooit op giften. Alleen zo kan zij haar opdrachten onafhankelijk en kwaliteitsvol uitvoeren. Een eenmalige gift? De opbrengst van
je verjaardagsfeest? Of een maandelijkse donatie? Alle beetjes helpen
Met 40 euro help je 20 asielzoekers in het Startpunt.
Met 100 euro biedt Vluchtelingenwerk een jonge vluchteling een onvergetelijk zomerkamp.
Met 250 euro beantwoordt een team van medewerkers een hele dag vragen van advocaten, begeleiders en vrijwilligers die asielzoekers helpen.
Testament
Je kan asielzoekers en vluchtelingen ook helpen door Vluchtelingenwerk op te nemen in je testament. Voor meer informatie: testament@vluchtelingenwerk.be of 02 225 44 00.
Volg Vluchtelingenwerk
Wil je op de hoogte blijven van Vluchtelingenwerk, actualiteit, vormingen en vacatures? Meld je aan voor de nieuwsbrief op vluchtelingenwerk.be en volg hen op de sociale media.

Algemene info
Raad van bestuur

Lucas Destrijcker, Liefke Dolmans, Leo Dyckmans, Josée Goethals, Sarah Lamote, An Huybrechts,
Paul Pataer, Tetty Rooze en Anne Van Lancker.

Dagelijkse leiding

Rein Antonissen en Charlotte Vandycke

Opgericht in

1987

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

29

Aantal vrijwilligers

150

Rekeningnummer(s)

BE06 5230 8056 2922 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

e-fugee, 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 = 2.732.209 € (100%)

Totaal = 2.698.764 € (100%)

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

379.952 €
16.340 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

695.427 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

103.919 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

339.759 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

35.410 €

1.780.801 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

61.860 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

10.947 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

36.883 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

1.748 €

2.732.209 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

1.926.246 €
0€
40.009 €
1.085 €
588 €

2.698.764 €

Saldo van het boekjaar : -33.445 €

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

Totaal activa 2016

Passiva 2016
811.774 €
3.218.110 €

4.029.884 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2016

864.538 €
3.165.346 €

4.029.884 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 52.764 €. 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 Mazars, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 2.412.129 € (100%)

Totaal = 2.722.111 € (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
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

252.690 €
5.177 €
41.033 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

594.559 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

228.970 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

24.798 €

1.523.985 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

289.750 €
31.556 €
318 €
36.206 €
2.444 €

2.412.129 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

1.890.499 €
0€
36.033 €
183 €
176.038 €

2.722.111 €

Saldo van het boekjaar : 309.982 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
855.548 €

Eigen vermogen10/15

897.985 €

Vlottende activa 29/58

2.902.409 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.859.972 €

Totaal activa 2015

3.757.957 €

Totaal passiva 2015

3.757.957 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 42.437 €. 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 = 2.449.588 € (100%)

Totaal = 2.453.964 € (100%)

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

264.600 €
3.788 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

72.796 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

110.785 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

156.306 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

9.504 €

1.655.217 €

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

59.614 €
0€
291 €
34.731 €
164.257 €

2.449.588 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

2.223.361 €
0€
144.186 €
549 €
3.567 €

2.453.964 €

Saldo van het boekjaar : 4.376 €

Activa 2014

Passiva 2014

Vaste activa 20/28

896.924 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.841.150 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

2.738.074 €

Totaal passiva 2014

588.002 €
2.150.071 €

2.738.073 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -308.921 €. 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, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 2.382.396 € (100%)

Totaal = 2.390.576 € (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
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

304.527 €
4.794 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

28.227 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

185.512 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

7.005 €

1.796.988 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

52.396 €
0€
212 €
32.769 €
5.198 €

2.382.396 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

1.864.676 €
0€
481.331 €
556 €
8.781 €

2.390.576 €

Saldo van het boekjaar : 8.180 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
939.789 €

Eigen vermogen10/15

584.432 €

Vlottende activa 29/58

1.529.066 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.884.423 €

Totaal activa 2013

2.468.855 €

Totaal passiva 2013

2.468.855 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -355.357 €. 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 Mazars, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 2.647.489 € (100%)

Totaal = 2.750.593 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

501.744 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

68.471 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

61.185 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

12.884 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

179.655 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

2.963 €

1.865.119 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

15.650 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

3.064 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

3.120 €

Financiële opbrengsten75

5.068 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

2.647.489 €

Totaal opbrengsten 2012

2.121.083 €
0€
451.415 €
1.308 €
105.353 €

2.750.593 €

Saldo van het boekjaar : 103.104 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
875.109 €
2.760.167 €

3.635.276 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

576.251 €
3.059.025 €

3.635.276 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt -298.858 €. 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 Mazars, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 2.359.179 € (100%)

Totaal = 2.476.303 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

311.237 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

65.123 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

9.296 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

2.944 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

169.191 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

1.848.663 €
16.041 €
0€
74 €
1.382 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

351 €

2.359.179 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

4.427 €
0€
2.059.034 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

341.423 €
6.296 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

0€

2.476.303 €

Saldo van het boekjaar : 117.124 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2011

Passiva 2011
24.286 €
1.515.209 €

1.539.495 €

Eigen vermogen10/15

473.146 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.066.349 €

Totaal passiva 2011

1.539.495 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 448.860 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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