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Project info

De missie van Bednet
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun
eigen klas. Zo zijn ze mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien. Bednet is gratis voor school en gezin.

Wat doet Bednet?
Met synchroon internetonderwijs (SIO) garandeert Bednet voor zieke kinderen en tienermoeders die tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand, via
de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas. Sinds 1 september 2015 is het recht op synchroon internetonderwijs opgenomen in een decreet. Sinds
het schooljaar 2016-2017 kunnen ook vijfjarige kleuters gebruik maken van Bednet. In opdracht en met steun van de Vlaamse Overheid wil Bednet tegen het
einde van het schooljaar 2017-2018 800 kinderen helpen.

Concreet
In het eerste volledige schooljaar dat Bednet actief was (2007-2008), werden in totaal 37 kinderen begeleid.
Tijdens het schooljaar 2015-2016 waren dat 335 kinderen. In het schooljaar 2016-2017 begeleidde Bednet 511 kinderen.
Sinds de opstart van Bednet hebben al 1593 langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren uit 1111 Vlaamse scholen van synchroon internetonderwijs (SIO)
gebruik kunnen maken.
In 1 op 5 Vlaamse scholen is er een langdurig of chronisch ziek kind geweest dat dankzij Bednet met zijn klas verbonden kon worden. In 567 scholen gebeurde dat
zelfs al twee keer of meer.
359 kinderen hebben 2 of meer schooljaren met Bednet gewerkt.
De kinderen en jongeren komen uit alle windrichtingen in Vlaanderen en Brussel.
69% van de Bednetters komt uit het secundair onderwijs.
55% van de kinderen gebruikt Bednet tussen 7 maanden en een schooljaar lang.
Kanker blijft met 26% de meest voorkomende pathologie dit schooljaar.

Hoe kan jij Bednet helpen?
Vrijwilligers in België
administratie/secretariaat
logistieke hulp (campagnes en evenementen)
animatie, informatie, sensibilisering
fondsenwerving
vertaling: Frans-Engels
ICT: installatie van Bednet-computers in scholen

Materiaal
informatica/burotica

Algemene info
Raad van bestuur

Kathy Lindekens (voorzitter), Guy Tegenbos (vicevoorzitter), Wim Van Petegem
(penningmeester), Luc De Keyser, Lorin Parys, Bie Tremmery, Wouter Van den Berghe, Jef Van
den Branden, Inge Van Trimpont, Paul Vanhaute

Dagelijkse leiding

Els Janssens

Opgericht in

2004

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

24,5

Aantal vrijwilligers

35

Rekeningnummer(s)

BE56 0015 9950 0088 - BIC GEBABEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

tweemaandelijkse e-news
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Financiële info

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

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 2.498.528 € (100%)

Totaal = 2.525.926 € (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

617.905 €
51.827 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

110.264 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

26.352 €

1.348.407 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

363.613 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

4.564 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

1.949 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

341.396 €

Legaten73

0€

2.498.528 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

2.156.756 €
0€
1.105 €
317 €
0€

2.525.926 €

Saldo van het boekjaar : 27.398 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

449.148 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

547.914 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

997.062 €

Totaal passiva 2016

601.290 €
395.772 €

997.062 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 152.142 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 11/03/2019

Bednet vzw
Bondgenotenlaan 134 bus 4
3000 Leuven
Tel.: +32 016/20 40 45
E-mail: info@bednet.be
Web: http://www.bednet.be

2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door CDO Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 1.777.296 € (100%)

Totaal = 1.936.312 € (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

467.928 €
18.199 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

464.477 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

100.168 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

93.356 €

943.087 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

223.626 €

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

1.376.890 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

820 €

1.711 €

Financiële opbrengsten75

769 €

5.070 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

17.506 €

1.777.296 €

Totaal opbrengsten 2015

0€

1.936.312 €

Saldo van het boekjaar : 159.016 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
373.117 €

Eigen vermogen10/15

313.263 €

Vlottende activa 29/58

222.382 €

Schulden en voorzieningen16/49

282.236 €

Totaal activa 2015

595.499 €

Totaal passiva 2015

595.499 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -59.854 €. 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 CDO Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 1.037.574 € (100%)

Totaal = 1.067.990 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

165.470 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

12.629 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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 2014

0€

417.700 €

92.993 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

168.494 €

632.091 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

131.811 €
0€
1.644 €
937 €
0€

1.037.574 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

478.247 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

2.338 €

Financiële opbrengsten75

1.211 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

0€

1.067.990 €

Saldo van het boekjaar : 30.416 €

Activa 2014

Passiva 2014

Vaste activa 20/28

145.450 €

Eigen vermogen10/15

89.278 €

Vlottende activa 29/58

180.046 €

Schulden en voorzieningen16/49

236.217 €

Totaal activa 2014

325.496 €

Totaal passiva 2014

325.495 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -56.171 €. 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 Primaccount, accountants erkend door het IAB met nummer 222467 N 04, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 837.433 € (100%)

Totaal = 776.392 € (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

163.535 €
6.705 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

211.478 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

75.008 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

180.450 €

518.540 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

71.853 €
0€
1.086 €
706 €
0€

837.433 €

Overheidssubsidies73

380.143 €

Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

0€
3.358 €
963 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

0€

776.392 €

Saldo van het boekjaar : -61.041 €

Activa 2013

Passiva 2013

Vaste activa 20/28

38.800 €

Eigen vermogen10/15

58.861 €

Vlottende activa 29/58

100.733 €

Schulden en voorzieningen16/49

80.672 €

Totaal activa 2013

139.534 €

Totaal passiva 2013

139.534 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 20.061 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Projecten, activiteiten: deze rubriek omvat o.m. ook de kosten voor aankoop, onderhoud en herstel van ICT-materiaal dat nodig is om kind met klas in verbinding te stellen en de ICTonderhoudscontracten. De afschrijvingen hebben hoofdzakelijk betrekking op computermateriaal en camera's die werden aangekocht in functie van de doelstelling van de vzw.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Primaccount, accountants erkend door het IAB, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 857.460 € (100%)

Totaal = 858.002 € (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 2012

182.575 €
6.705 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

184.729 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

84.174 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

205.667 €

483.975 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

98.674 €

Overheidssubsidies73

0€
1.248 €
109 €
0€

857.460 €

459.065 €

Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

0€
8.260 €
280 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

0€

858.002 €

Saldo van het boekjaar : 542 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
65.976 €
114.801 €

180.777 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

119.902 €
60.874 €

180.777 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 53.927 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Projecten, activiteiten: deze rubriek omvat o.m. ook de kosten voor aankoop, onderhoud en herstel van ICT-materiaal dat nodig is om kind met klas in verbinding te stellen en de ICTonderhoudscontracten. Afschrijvingen: deze hebben hoofdzakelijk betrekking op computermateriaal en camera's die werden aangekocht in functie van de doelstelling van de vzw.
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2011
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Primaccount, accountants erkend door het IAB, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 720.473 € (100%)

Totaal = 685.303 € (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 pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

6.957 €
0€
69.802 €

62

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

163.226 €

401.515 €
77.835 €
0€
1.023 €
114 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

0€

720.473 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

170.400 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

141.364 €

70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

367.484 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

4.220 €
1.835 €

76

0€

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

685.303 €

Saldo van het boekjaar : -35.170 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Passiva 2011
66.397 €

Eigen vermogen10/15

119.361 €

Vlottende activa 29/58

229.973 €

Schulden en voorzieningen16/49

163.226 €

Totaal activa 2011

296.371 €

Totaal passiva 2011

282.587 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 66.747 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Projecten, activiteiten: deze rubriek omvat o.m. ook de kosten voor aankoop, onderhoud en herstel van ICT-materiaal dat nodig is om kind met klas in verbinding te stellen en de ICTonderhoudscontracten. Afschrijven: deze hebben hoofdzakelijk betrekking op computermateriaal en camera's die werden aangekocht in functie van de doelstelling van de vzw.
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