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Project info

De missie van Tonuso
Tonuso vzw heeft tot doel een kwalitatief en gedifferentieerd aanbod te bieden op vlak van ondersteuning, hulp, opvang, begeleiding, therapie of training van gezinnen en hun kinderen binnen
de regio Brussel en Halle-Vilvoorde

Wat doet Tonuso?
Tonuso vzw stemt haar aanbod af op maat van haar cliënten, door middel van projecten en het Centrum voor Jeugdhulp.
Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Zij is door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn erkend voor de begeleiding van 163 kinderen van 0 tot 18 jaar
(soms ook na 18 jaar op eigen verzoek van de jongere), hun gezin en hun context:
48 jongeren in permanent verblijf, zonder 'thuis'
30 jongeren in dagbegeleiding, voor-en naschoolse opvang plus avondmaaltijd
85 kinderen in ambulante begeleiding
Het centrum bestaat uit drie afdelingen, verspreid over Brussel en Halle-Vilvoorde: 'De Kom-aid’ in Anderlecht, 'De Plan-aid’ in Jette en 'De Magn-aid’ in Asse. Prioritair werken de drie afdelingen
met gezinnen en hun kinderen die verwezen worden vanuit de Intersectorale toegangspoort Integrale Jeugdhulp Brussel en Vlaams-Brabant of de Jeugdrechtbank Brussel. Sinds 2015 zijn de
contextmodules rechtstreeks toegankelijk (vrijwillig traject):
contextbegeleiding
contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
dagbegeleiding in groep
verblijf

Hoe kan jij Tonuso helpen?
Financiële steun
Tonuso vzw heeft financiële steun nodig voor de noodzakelijke onderhoudswerken in de verschillende gebouwen. Doorheen de jaren heeft de vzw steeds getracht om de gebouwen in een zo
goed mogelijke staat te houden, maar er zijn grote werken nodig.
De vzw is op zoek naar middelen voor de aankoop van een Trampoline.
Tonuso organiseert een jaarlijks Sinterklaasfeest voor alle kinderen (+ broers/zussen) die bij hen begeleid worden. Tijdens het feest kunnen kinderen worshops volgen, pannenkoeken eten,
bezoek aan Sinterklaas. Om dit te bekostigen zijn is de vzw nog op zoek naar middelen.

Vrijwilligers in België
karweitjes, onderhoud
fondsenwervingsactiviteiten
begeleiding en ondersteuning van jongeren (huiswerk, examenblok,...)

Materiaal
niet-bederfelijke eetwaren
informatica/burotica
speelgoed/knutselmateriaal
werkgereedschap
didactisch- en schoolmateriaal
meubilair/elektro-huishoudtoestellen

Algemene info
Raad van bestuur

Luc Kiekens (voorzitter), Karin Bauwens, Wim Bossens, Nicky Palm, Mieke Toppets, Peter Tuybens

Dagelijkse leiding

An Sprangers

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

106,1

Aantal vrijwilligers

2

Rekeningnummer(s)

BE24 7340 3129 5138 - BIC KREDBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Neen
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Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 5.610.489 € (100%)

Totaal = 5.862.678 € (100%)

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

395.665 €
12.656 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

33.068 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

162.047 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

33.757 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

4.766.757 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

216.286 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

Overheidssubsidies73

-1.994 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

21.176 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

31.670 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

6.224 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2016

5.610.489 €

Totaal opbrengsten 2016

5.763.009 €
0€
29.745 €
3.099 €
0€

5.862.678 €

Saldo van het boekjaar : 252.189 €

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

Totaal activa 2016

Passiva 2016
2.733.923 €
912.394 €

3.646.317 €

Eigen vermogen10/15

1.716.112 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.930.205 €

Totaal passiva 2016

3.646.317 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -1.017.810 €. 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 Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 5.795.706 € (100%)

Totaal = 5.673.953 € (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

329.060 €
13.930 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

28.681 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

202.264 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

42.494 €

4.960.719 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

214.483 €

Overheidssubsidies73

5.564.381 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-3.083 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

31.962 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

43.886 €

Financiële opbrengsten75

3.474 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

2.733 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

2.485 €

5.795.706 €

Totaal opbrengsten 2015

0€
32.190 €

5.673.953 €

Saldo van het boekjaar : -121.753 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
2.918.622 €
826.556 €

3.745.178 €

Eigen vermogen10/15

1.564.669 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.180.509 €

Totaal passiva 2015

3.745.178 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -1.353.953 €. 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 Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 5.818.895 € (100%)

Totaal = 5.709.838 € (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

358.196 €
7.924 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

29.759 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

226.620 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

59.236 €

4.910.274 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

230.641 €

Overheidssubsidies73

5.589.119 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-3.083 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

41.159 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

45.081 €

Financiële opbrengsten75

1.827 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

4.173 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

2.083 €

5.818.895 €

Totaal opbrengsten 2014

0€
25.725 €

5.709.838 €

Saldo van het boekjaar : -109.057 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
2.769.762 €
911.510 €

3.681.272 €

Eigen vermogen10/15

1.418.618 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.262.654 €

Totaal passiva 2014

3.681.272 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -1.351.144 €. 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 Eurocef BVBA-SPRL, erkend accountant IEC-IAB 20463 3N75/1988, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 5.714.417 € (100%)

Totaal = 5.493.830 € (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

389.949 €
16.166 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

219.387 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

15.598 €

4.820.354 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

190.690 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-5.098 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

39.698 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

39.915 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

28.915 €

3.356 €

5.714.417 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

5.215.561 €
0€
52.402 €
1.997 €
179.357 €

5.493.830 €

Saldo van het boekjaar : -220.587 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
2.797.614 €
940.541 €

3.738.154 €

Eigen vermogen10/15

1.547.551 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.190.603 €

Totaal passiva 2013

3.738.154 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -1.250.062 €. 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 Eurocef BVBA, erkende accountants aangesloten bij het IAB met nr. 20463 3N75/1988, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 5.183.914 € (100%)

Totaal = 5.260.184 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

333.337 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

14.534 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€
205.670 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

18.616 €

4.365.977 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

155.974 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

14.788 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

42.854 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

36.461 €

Financiële opbrengsten75

14.319 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

31.180 €

5.183.914 €

Totaal opbrengsten 2012

5.135.750 €
0€
49.952 €
2.754 €
21.933 €

5.260.184 €

Saldo van het boekjaar : 76.270 €

Activa 2012

Passiva 2012

Vaste activa 20/28

2.243.405 €

Eigen vermogen10/15

1.810.874 €

Vlottende activa 29/58

1.282.408 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.714.939 €

Totaal activa 2012

3.525.813 €

Totaal passiva 2012

3.525.813 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt -432.531 €. 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 Eurocef BVBA, erkende accountants aangesloten bij het IAB met nr. 20463 3N75/1988, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 5.073.876 € (100%)

Totaal = 5.239.182 € (100%)

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

16.300 €
0€
205.152 €

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

321.834 €

4.288.947 €
0€
140.603 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

25.529 €

Financiële opbrengsten75

Totaal kosten 2011

37.668 €

5.073.876 €

0€

0€

37.844 €

Uitzonderlijke kosten

24.683 €

4.778.357 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

66

28.045 €

300.425 €
2.577 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

105.096 €

5.239.182 €

Saldo van het boekjaar : 165.306 €

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

Totaal activa 2011

Passiva 2011
1.826.862 €
800.684 €

2.627.546 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2011

1.770.242 €
857.304 €

2.627.546 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt -56.620 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen
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