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Project info

De missie van Artsen zonder Vakantie
Kennis geneest! Door de capaciteiten van zijn partners in Sub Sahara Afrika te versterken, wil Artsen Zonder Vakantie actief bijdragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg
voor de lokale bevolking.

Wat doet Artsen zonder Vakantie?
Voor veel ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika is het een grote uitdaging om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden. Daar zijn
verschillende redenen voor: een gebrek aan voorzieningen, beperkte opleidingsmogelijkheden, een moeilijke bevoorrading met
geneesmiddelen … Nochtans zou elke mens het recht moeten hebben op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Daarom gaat de ngo Artsen Zonder Vakantie duurzame partnerschappen aan met 36 ziekenhuizen in vijf Afrikaanse landen: Benin,
Burkina Faso, Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. De organisatie staat haar partnerziekenhuizen bij op lange
termijn, zodat zij hun patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg kunnen bieden.

ziekenhuisorganisatie verbeteren.

Elk jaar organiseert Artsen Zonder Vakantie meer dan 100 vormingsactiviteiten in haar partnerziekenhuizen, dankzij de toewijding
van Afrikaanse experten en talloze Belgische terreinvrijwilligers (dokters, paramedici en technici). Het doel: de vaardigheden van het
lokaal medisch personeel duurzaam versterken, de ziekenhuizen uitrusten met degelijk (bio)medisch materiaal en de

Kennis geneest!
De uitwisseling van kennis staat centraal in de acties van Artsen Zonder Vakantie. De partnerschappen zijn altijd gebaseerd op respectvolle dialoog, een uitwisseling van kennis die rekening
houdt met de context en gericht is op relaties op lange termijn.

Hoe kan jij Artsen zonder Vakantie helpen?
Financiële steun
Artsen zonder Vakantie heeft voor alle zendingen in 2018 een totale kost van 5.409.211 € gebudgetteerd. Hiervan wordt ongeveer 45 % gesubsidieerd door verschillende overheidsinstanties. De
rest ﬁnanciert de organisatie uit eigen middelen. De middelen daartoe worden verkregen door giften van privé donateurs, van sommige bedrijven en van allerlei organisaties (sociale
organisaties, service clubs, etc.). De budgetten worden telkens voor een periode van één jaar vastgelegd en kaderen in een meerjarenplan. Het huidige vijfjarenplan bestrijkt 2017 – 2021.

Vrijwilligers in het buitenland
Artsen zonder Vakantie doet geen beroep op vrijwilligers in het buitenland. Het werkt wel met Belgische specialisten, paramedici en technici die als vrijwilliger kortdurende intensieve
zendingen verzorgen in de Afrikaanse partnerziekenhuizen die de organisatie ondersteunt.
Momenteel werft Artsen zonder Vakantie slechts zeer selectief nieuwe vrijwilligers aan, omdat het prioritair de mensen uit de bestaande pool wil inzetten, op basis van de noden van de
partners. Sinds de coronapandemie in 2020, die de ondersteunende activiteiten binnen de partnerziekenhuizen grondig heeft verstoord, realiseert Artsen Zonder Vakantie zich opnieuw hoe
belangrijk het is beroep te kunnen doen op betrouwbare medewerkers in de projectlanden. In 2019 sloten Burundese en Congolese medewerkers zich aan bij het team in het regionaal bureau in
Bujumbura. Artsen zonder Vakantie breidt ook zijn netwerk van Afrikaanse specialisten uit. Het doet steeds meer beroep op hun expertise bij talrijke ondersteunende activiteiten. In de
toekomst zal de organisatie lokale deskundigheid blijven valoriseren en steeds meer inzetten.

Vrijwilligers in België
onthaal
administratie/secretariaat
logistieke hulp (campagnes, evenementen, magazijn)
animatie, informatie, sensibilisering
boekhouding
fondsenwerving
vertalingen (Nederlands, Frans, Engels)
vervoer
communicatie (nieuwsbrief, website, etc.)
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Algemene info
Raad van bestuur

Krista Vandenborre (voorzitter), Christiane Franck-Vandijck (vice-voorzitter), Serge Beel, Sabine
Bleyaert, Diederik Blockmans, Rik Vereecken

Dagelijkse leiding

Stefaan Bonte

Opgericht in

1981

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

14

Aantal vrijwilligers

300

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE73 733 1000100 60 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

e-news, tweemaandelijks
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Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey &C°, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 4.075.964 € (100%)

Totaal = 3.997.078 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.749.360 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

246.545 €
60/61

Legaten73

2.212.180 €
283.213 €

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

291.641 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.123.547 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

572.562 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

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

Totaal kosten 2019

54.962 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

Overheidssubsidies73

1.291.370 €

Tombola 70

0€

18.802 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

7.869 €

18.545 €

Financiële opbrengsten75

1.409 €

0€

4.075.964 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

201.037 €

3.997.078 €

Saldo van het boekjaar : -78.886 €

Activa 2019

Passiva 2019

Vaste activa 20/28

1.673.501 €

Eigen vermogen10/15

2.564.033 €

Vlottende activa 29/58

2.518.237 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.627.705 €

Totaal activa 2019

4.191.738 €

Totaal passiva 2019

4.191.738 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 890.532 €. 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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2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey &C°, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 3.766.190 € (100%)

Totaal = 3.970.968 € (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 2018

1.702.828 €
271.723 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

2.230.018 €
427.398 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

198.299 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

1.016.636 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

79.776 €

478.020 €
0€
4.467 €
14.441 €
0€

3.766.190 €

Overheidssubsidies73

1.306.002 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

6.606 €

Financiële opbrengsten75

82 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

862 €

3.970.968 €

Saldo van het boekjaar : 204.778 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
844.428 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.696.806 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

3.541.234 €

Totaal passiva 2018

2.642.919 €
898.315 €

3.541.234 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 1.798.491 €. 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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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey &C°, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 3.999.572 € (100%)

Totaal = 4.004.334 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

2.099.426 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

2.196.703 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

269.360 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

112.059 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

210.635 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

1.191.828 €

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 2017

341.065 €
-246.411 €
4.322 €
17.288 €
0€

3.999.572 €

Overheidssubsidies73

380.750 €

1.404.416 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

5.428 €

Financiële opbrengsten75

9.290 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

7.747 €

4.004.334 €

Saldo van het boekjaar : 4.762 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
853.382 €

Eigen vermogen10/15

2.438.140 €
1.285.234 €

Vlottende activa 29/58

2.869.992 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

3.723.374 €

Totaal passiva 2017

3.723.374 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 1.584.758 €. 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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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 3.664.557 € (100%)

Totaal = 3.419.047 € (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

1.602.127 €
568.744 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

232.209 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

1.106.915 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

133.135 €
0€

Overheidssubsidies73

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

15.557 €

Financiële opbrengsten75

0€

3.664.557 €

945.090 €

Tombola 70

5.870 €

Totaal kosten 2016

368.000 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

Uitzonderlijke kosten66

2.087.572 €

0€
13.005 €
5.380 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

3.419.047 €

Saldo van het boekjaar : -245.510 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
516.042 €

Eigen vermogen10/15

2.433.379 €

Vlottende activa 29/58

3.369.829 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.452.492 €

Totaal activa 2016

3.885.871 €

Totaal passiva 2016

3.885.871 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 1.917.337 €. 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 Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 4.407.691 € (100%)

Totaal = 4.481.767 € (100%)

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

513.964 €
59.108 €
240.882 €

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

2.515.841 €

1.034.810 €
28.757 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.711.692 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

749.003 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

6.585 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

10.805 €

Financiële kosten65

7.744 €

Financiële opbrengsten75

10.267 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2015

0€

4.407.691 €

76

0€

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2015

4.481.767 €

Saldo van het boekjaar : 74.076 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
147.903 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

4.234.240 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

4.382.142 €

Totaal passiva 2015

2.678.888 €
1.703.254 €

4.382.142 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 2.530.985 €. 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 Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 3.143.378 € (100%)

Totaal = 3.213.596 € (100%)

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

1.297.512 €
665.469 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

2.478.659 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

56.921 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

171.819 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

915.781 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

Totaal kosten 2014

19.598 €
0€
7.174 €
9.094 €
10 €

3.143.378 €

Overheidssubsidies

73

716.985 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

6.302 €

Financiële opbrengsten75

11.650 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

0€

3.213.596 €

Saldo van het boekjaar : 70.218 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
58.707 €
2.977.041 €

3.035.749 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2014

2.604.812 €
430.937 €

3.035.749 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 2.546.104 €. 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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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door BVBA De Backer, Vyvey &C°, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 3.619.386 € (100%)

Totaal = 3.614.337 € (100%)

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

1.714.197 €
746.382 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

2.521.653 €
130.272 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

50.449 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

185.677 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

878.694 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

18.252 €
0€

Overheidssubsidies73

910.278 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

11.068 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

24.591 €

Financiële kosten65

11.871 €

Financiële opbrengsten75

27.543 €

2.796 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

3.619.386 €

Totaal opbrengsten 2013

0€

3.614.337 €

Saldo van het boekjaar : -5.049 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
48.373 €
2.953.215 €

3.001.588 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

2.534.593 €
466.995 €

3.001.588 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 2.486.220 €. 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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Artsen Zonder Vakantie vzw
Zwartzustersvest 21
2800 Mechelen
Tel.: (+32) 015/400 888
E-mail: info@azv.be
Web: https://www.azv.be

2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door BVBA De Backer, Vyvey &C°, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 3.003.404 € (100%)

Totaal = 3.461.010 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.334.151 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

458.698 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

690.390 €

Legaten73

204.917 €

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

171.856 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

95.311 €

681.098 €
14.707 €
0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

Overheidssubsidies73

613.462 €

Tombola 70

0€

9.725 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

6.166 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

0€

3.003.404 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

66

2.016.227 €

70

43.108 €
123.998 €

76

600 €

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

3.461.010 €

Saldo van het boekjaar : 457.606 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
30.580 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.940.456 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2012

2.971.037 €

Totaal passiva 2012

2.539.641 €
431.395 €

2.971.037 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 2.509.061 €. 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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