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Project info

De missie van Het Huis
Het Huis vzw is een neutrale bezoekruimte. Vrijwillige medewerkers organiseren er ontmoetingen, contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen. Het belangrijkste is dat de neutrale
bezoekruimte het contact kan in stand houden en zelfs kan herstellen wanneer dit in moeilijke omstandigheden verloopt. Het Huis vzw biedt een veilige plek voor het kind om zijn of haar ouder
te ontmoeten. Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde '(v)echtscheiding', waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een
onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact onder begeleiding kan verlopen.

Wat doet Het Huis?
Kinderen komen in Het Huis in opdracht van een rechtbank. Het is de rechter die beslist dat de kinderen enkel op neutraal terrein één van hun ouders mogen ontmoeten omwille van een conﬂict
tussen ex-partners. De ouders worden afzonderlijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als de leeftijd het toelaat kan het kind kennismaken met de begeleider maar ook met de
omgeving waar de contacten plaatsvinden. De coördinator bepaalt de aandachtspunten die van toepassing zijn voor de begeleider bij het bezoek.
Ervaringsdeskundigen
Kinderen blijven voor altijd verbonden met hun biologische ouders, stellen zich hierdoor uiterst loyaal op en voelen zich
verantwoordelijk. Zelfs bij extreme mishandeling blijkt het behoud van contact belangrijk. Tijdens de bezoekmomenten worden de
begeleiders dan ook vaak geconfronteerd met de innerlijke loyaliteitsconﬂicten van het kind ten opzichte van beide ouders. De
betrokkenheid van een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) is voor vele ouders een belangrijk element in het accepteren van het
bezoekrecht in Het Huis. De aanwezigheid van de ervaringsdeskundige bij het bezoek is een essentiële meerwaarde in het proces van de
bezoekregeling. De vrijwillige ervaringsdeskundigen hebben hiervoor een specifieke vormingscursus gevolgd.
Het Huis vzw begeleidt maandelijks een 70-tal kinderen tijdens de bezoeken.
Het Huis in Antwerpen
In het Michielshof, een 17e eeuws klooster nabij de Abdijstraat in Antwerpen, heeft Het Huis vzw een grote speelruimte ingericht dat als
bezoekruimte dient. Daar hebben jaarlijks meer dan 300 bezoeken plaats tussen kinderen en hun ouder(s), onder begeleiding van
vrijwilligers.
Het Huis in Brugge
In 2010 opende vzw Het Huis in Brugge een tweede ontmoetingsruimte. Het Huis is er gevestigd in een oud herenhuis van de zusters
Maricolen.
Het Huis in Leuven
In oktober 2012 opende vzw Het Huis in Leuven aan de Mgr Van Waeyenberglaan een derde vestiging. De vzw is er gevestigd in de gebouwen van de studentenorganisatie Copal.

Hoe kan jij het Huis helpen?
Financiële steun
Aangezien Het Huis vzw nog geen subsidies ontvangt en de werking ervan volledig wordt gedragen vrijwilligers, is ﬁnanciële steun voor de werking noodzakelijk. De steun dient om onkosten te
dekken die rechtstreeks ten voordele van de kinderen komen: budget voor activiteiten met kinderen en ouders, speelgoed en kindermeubels en sponsoring van vormingsactiviteiten.

Vrijwilligers in België
administratie/secretariaat
karweitjes, onderhoud
fondsenwerving
vertalingen: Arabisch-Nederlands

Materiaal
kinderverzorgingsmateriaal
informatica/burotica
hygiëne- en onderhoudsproducten

Algemene info
Raad van bestuur

Raf Meukens (voorzitter a.i.), Gerda Lindekens, Paul Fantin (secretaris), Patricia Bell, Martine
Bellinck, Andrea Croonenberghs, Veronique Grossi, Rita Hey, Lieve Pepermans

Dagelijkse leiding

Raf Meukens, Rita Hey, Martine Bellinck, Gerda Lindekens

Opgericht in

2004

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

45

Rekeningnummer(s)

BE93 7350 1632 3367 (geen fiscaal attest) - met vermelding ‘via donorinfo.be’
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd geanalyseerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 32.413 € (100%)

Totaal = 44.674 € (100%)

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

16.671 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

6.899 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

6.732 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

8.830 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

37.746 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

0€

Tombola 70

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

125 €
54 €
0€

32.413 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

29 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2018

44.674 €

Saldo van het boekjaar : 12.261 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

148.723 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

148.723 €

Totaal passiva 2018

121.608 €
27.115 €

148.723 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 121.608 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd geanalyseerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 104.739 € (100%)

Totaal = 115.681 € (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

50.498 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

32.203 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

37.794 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€
81.947 €

3.021 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

12.809 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

1.530 €

510 €

Financiële opbrengsten75

1€

106 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

104.739 €

Totaal opbrengsten 2017

115.681 €

Saldo van het boekjaar : 10.942 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
0€

Eigen vermogen10/15

99.079 €
26.185 €

Vlottende activa 29/58

125.264 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

125.264 €

Totaal passiva 2017

125.264 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 99.079 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 85.627 € (100%)

Totaal = 88.544 € (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

51.246 €
7.323 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

24.795 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

23.468 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

18.373 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

36.448 €

2.798 €
0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

419 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

249 €

Financiële opbrengsten75

71 €

124 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

85.627 €

Totaal opbrengsten 2016

8.857 €

88.544 €

Saldo van het boekjaar : 2.917 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
0€

Eigen vermogen10/15

88.232 €
21.836 €

Vlottende activa 29/58

110.068 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

110.068 €

Totaal passiva 2016

110.068 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 88.232 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 93.370 € (100%)

Totaal = 95.747 € (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

50.516 €
1.895 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

34.215 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

17.135 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

47.081 €

5.924 €
0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

503 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

316 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

31.081 €

0€

93.370 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

452 €
0€

95.747 €

Saldo van het boekjaar : 2.377 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
0€
85.315 €

85.315 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

85.315 €
0€

85.315 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 85.315 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 86.683 € (100%)

Totaal = 126.127 € (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

38.455 €
-457 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

81.179 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

37.794 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

9.330 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

35.606 €

10.254 €
0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

413 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

223 €

Financiële opbrengsten75

11 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

0€

86.683 €

Totaal opbrengsten 2014

126.127 €

Saldo van het boekjaar : 39.444 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

82.937 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

82.937 €

Totaal passiva 2014

82.937 €
0€

82.937 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 82.937 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 89.608 € (100%)

Totaal = 81.705 € (100%)

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

44.710 €
614 €
0€
43.567 €

62

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

23.009 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

23.550 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€
0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

576 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

141 €

Financiële opbrengsten75

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2013

0€

89.608 €

35.122 €

24 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2013

0€

81.705 €

Saldo van het boekjaar : -7.903 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

43.492 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

43.492 €

Totaal passiva 2013

43.492 €
0€

43.492 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 43.492 €. 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 Fisco Zone bvba, fiduciaire aangesloten bij het BIBF nr. 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 94.859 € (100%)

Totaal = 111.816 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

50.125 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

85.607 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.837 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

3.098 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

31.625 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

25.452 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

6.895 €

Overheidssubsidies

73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

179 €

Financiële opbrengsten75

101 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

94.859 €

Totaal opbrengsten 2012

10 €
747 €

111.816 €

Saldo van het boekjaar : 16.957 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
0€
45.370 €

45.370 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

45.370 €
0€

45.370 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 45.370 €. 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 Fisco Zone bvba, fiduciaire aangesloten bij het BIBF nr. 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 50.613 € (100%)

Totaal = 41.504 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

23.149 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

22.619 €

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

27.224 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

80 €
18.805 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

29 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

111 €

Financiële opbrengsten75

0€

100 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2011

50.613 €

Totaal opbrengsten 2011

41.504 €

Saldo van het boekjaar : -9.109 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Passiva 2011
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

28.413 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

28.413 €

Totaal passiva 2011

28.413 €
0€

28.413 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 28.413 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

1. De algemene kosten omvatten tevens alle vrijwilligersvergoedingen. De vzw stelt geen personeel tewerk, maar werkt met een 21-tal vrijwilligers.
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