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Project info

De missie van Autisme Limburg
Autisme Limburg vzw stelt zich tot doel vrije tijd en andere vormen van ondersteuning te stimuleren en te organiseren voor personen met een autisme spectrum stoornis (A.S.S.).

Wat doet Autisme Limburg?
De doelstelling van Autisme Limburg is de grote nood aan een zinvolle vrijetijdsinvulling voor kinderen en jongeren met
A.S.S. in te vullen. Voor jongeren met A.S.S. is het gezien hun speciﬁeke beperkingen in het aangaan en begrijpen van
sociale contacten niet evident om aan te sluiten bij de reguliere jeugdbewegingen, sportverenigingen of andere
vrijetijdsinitiatieven. Ook het zelf invullen van vrije tijd is omwille van hun rigiditeit zeer moeilijk en beperkt zich tot
meestal 1 hobby.
Via één op één begeleiding en een gevarieerd en zinvol aanbod aan activiteiten, rekening houdend met hun
belangstellingsveld, tracht de vzw deze eenzijdigheid te doorbreken, hen uit te dagen hun grenzen te verleggen en hen
een sociaal groepsgevoel aan te bieden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de individuele verschillen en waar
nodig met de diversiteit tussen de deelnemers naar verwerkingsniveau toe:
Gespecialiseerde speelpleinwerking de Puzzel tijdens de schoolvakanties voor kinderen en jongeren met autisme van 3
tot 21 jaar in Maasmechelen, Hasselt en Overpelt.
Jeugdwerking Spetters voor kinderen,jongeren en jongvolwassenen met autisme vanaf 6 jaar: 2-wekelijks worden er
weekendactiviteiten georganiseerd voor 5 groepen (6-9j / 10-13j/ 14-18j / 18+ met een normale tot randnormale
begaafdheid en een groep voor jongeren met extra ondersteuningsnood). Het stadsbestuur van Hasselt stelt hiervoor
jeugdlokalen ter beschikking. jongerenvereniging 'De Spetters' telt een 100-tal actieve leden.
Lotgenotenwerking: vormings- en info-avonden voor ouders, grootouders en familie.

Hoe kan jij Autisme Limburg helpen?
Financiële steun
Autisme Limburg vzw organiseert in 3 regio's in Limburg (Hasselt, Maasmechelen en Overpelt) gespecialiseerde speelpleinwerkingen de Puzzel voor kinderen
en jongeren met autisme van 3 tot 21 jaar. In 2016 namen 180 kinderen en jongeren hieraan deel. Voor de organisatie van de 3 speelpleinen en de
jeugdwerking ontvangt Autisme Limburg vzw een gedeeltelijke personeelssubsidie voor een algemeen coördinator. Daarnaast worden alle taken
opgenomen door 280 vrijwilligers:
3 regioverantwoordelijken nemen de algemene leiding en supervisie waar
Per regio 4 tot 6 groepsverantwoordelijken die de volledige voorbereiding, organisatie en uitvoering ter plekke op zich nemen
Per kind wordt een kindbegeleider gezocht die individueel het kind begeleidt bij de uitvoering van de activiteiten.
Al deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding: de regioverantwoordelijken de gangbare toegelaten vrijwilligersdagprijs, de
groepsverantwoordelijken krijgen 25 €/ dag, de kindbegeleiders ontvangen 10 €/dag.
De kost voor de speelpleinwerkingen alleen al, bedroeg in 2016 34.665,85 €. Als erkende vrijwilligersorganisatie ontving Autisme Limburg in 2016 van de
Vlaamse Gemeenschap een subsidie van 13.728,72 €. Ondanks een deelnameprijs van 8 € per dag betaald door de ouders is dit nog ruim onvoldoende om deze
vrijwilligerskosten, laat staan de werkingskosten, betaald te krijgen en is de vzw voor haar activiteiten afhankelijk van giften.

Vrijwilligers
logistieke hulp (organisatie van fondsenwervende en andere activiteiten)
animatie
fondsenwerving
webmastering
begeleiden van kinderen en jongeren tijdens de speelplein- en jongerenwerking
logistieke hulp in de speelpleinwerking (onderhoud keuken, eetzaal, ...)

Materiaal
drank en snack (wafels, koeken, fruit) voor de speelpleinwerking
informatica/burotica: laptops / beamer / ...
speelgoed en knutselmateriaal
werkgereedschap
didactisch materiaal gericht op auti-werking
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Algemene info
Raad van bestuur

Marleen Bloemen (voorzitter), Elena Piras (penningmeester), Linda Vrancken (secretaris)

Dagelijkse leiding

Marleen Bloemen, Sue Taylor

Opgericht in

2009

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

1

Aantal vrijwilligers

280

Rekeningnummer(s)

BE17 7350 2394 2921 - BIC KREDBEBB (geen fiscaal attest) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken en gestort worden op rekeningnummer 'BE80 7765 9023 3377' van 'Caritas Hulpbetoon
vzw' met vermelding 'Project 4166 Autisme Limburg'

Nieuwsbrief

e-news

Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 122.733 € (100%)

Totaal = 122.457 € (100%)

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

115.201 €
555 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

3.335 €

6.778 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

28.625 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

10.394 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

79.989 €

0€

Tombola 70

0€

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

0€

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

Totaal kosten 2016

200 €
0€

122.733 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

115 €

122.457 €

Saldo van het boekjaar : -276 €

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

Totaal activa 2016

Passiva 2016
0€
35.556 €

35.556 €

Eigen vermogen10/15

23.556 €

Schulden en voorzieningen16/49

12.000 €

Totaal passiva 2016

35.556 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 23.556 €. 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 = 144.587 € (100%)

Totaal = 140.944 € (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

136.411 €
2.456 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

3.800 €

4.721 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

35.651 €
15.873 €
83.583 €

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

17 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

48 €
952 €

144.587 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

2.020 €

140.944 €

Saldo van het boekjaar : -3.643 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
0€

Eigen vermogen10/15

23.832 €
14.256 €

Vlottende activa 29/58

38.088 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

38.088 €

Totaal passiva 2015

38.088 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 23.832 €. 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 IPCF-BIBF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 150.549 € (100%)

Totaal = 144.467 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

144.157 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€
0€

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

3.550 €

4.423 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

38.117 €
18.578 €
84.034 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

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 2014

214 €
1.755 €

150.549 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

189 €
0€

144.467 €

Saldo van het boekjaar : -6.082 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
0€

Eigen vermogen10/15

27.415 €
31.383 €

Vlottende activa 29/58

58.798 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

58.798 €

Totaal passiva 2014

58.798 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 27.415 €. 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 bvba, fiduciaire aangesloten bij het BIBF nr. 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 129.450 € (100%)

Totaal = 113.695 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

123.859 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€
0€

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

2.900 €

5.384 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

30.459 €
17.076 €
63.219 €

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

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 2013

208 €
0€

129.450 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

41 €
0€

113.695 €

Saldo van het boekjaar : -15.755 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

36.619 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

36.619 €

Totaal passiva 2013

33.496 €
3.123 €

36.619 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 33.496 €. 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 = 97.345 € (100%)

Totaal = 93.548 € (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

49.029 €
1.256 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

29.670 €

32.900 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Totaal kosten 2012

2.855 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

Overheidssubsidies73

Uitzonderlijke kosten66

0€

13.829 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Financiële kosten65

11.713 €

331 €
0€

97.345 €

48.955 €
0€
355 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2012

93.548 €

Saldo van het boekjaar : -3.797 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
0€
33.750 €

33.750 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

33.750 €
0€

33.750 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 33.750 €. 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 = 123.897 € (100%)

Totaal = 133.655 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

114.394 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

9.073 €
62

6.285 €
0€
3.295 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

0€

295 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

135 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

0€

123.897 €

4.386 €
112.988 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

66

6.413 €

76 €
212 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

0€

133.655 €

Saldo van het boekjaar : 9.758 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Passiva 2011
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

39.254 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

39.254 €

Totaal passiva 2011

39.254 €
0€

39.254 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 39.254 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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