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Imani Belgium vzw
Hulp aan ontwikkelingslanden
Gevolgd door Donorinfo sinds: 2011

Doe een gift
Project info

De missie van Imani Belgium
De vzw heeft tot doel om in ontwikkelingslanden ﬁnanciële, materiële en logistieke ondersteuning te verlenen aan projecten op gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en
levenskwaliteit.

Wat doet Imani Belgium?
Kenia, Nyanza Provincie, platteland rond Oyugis
Home Support: maandelijkse bedeling van voedsel e.a. aan senioren, zieken en hulpbehoevenden.
School Fee Program : jaarlijks neemt de vzw de kosten ten laste voor een dertigtal leerlingen
Keep a Girl in School: het ter beschikking stellen van maandverband voor +/- 200 meisjes van lagere- en middelbare scholen.
Widows' Houses : bouw van nieuwe woningen (hutten) voor gezinnen die slecht gehuisvest zijn. Dit gebeurt meestal in samenwerking met jeugd- en
vrouwengroepen.
Voedselprogramma in de kleuterscholen waardoor de kleuters tweemaal per week een eiwitrijke maaltijd krijgen.
Medisch schooltoezicht in de kleuterscholen.
Opleidingscentrum (eerste fase) voor meisjes, tienermoeders, jonge vrouwen die geen toegang hebben tot algemene ontwikkeling en opleiding: toegankelijk
maken van het perceel, bouwrijp maken van de grond, omheining, aanplanting van 900 bomen, land- en tuinbouwwerkzaamheden. Een aantal jonge vrouwen
uit de omgeving telen er groenten en maïs om het terrein vrij van onkruid te houden. De bouwplannen zijn klaar en worden in juni 2014 voorgelegd ter
goedkeuring aan de diverse instanties. De aanvang van de bouwwerken is voorzien voor de tweede helft van 2014.

Hoe kan je Imani Belgium helpen?
Financiële steun
De vzw is voor haar middelen afhankelijk van donaties, acties door scholen, evenementen waaraan ze deelneemt of die ze zelf inricht. Er is ﬁnanciële steun nodig
voor:
de jaarlijks weerkerende doorlopende programma's als Home Support, Keep a Girl in School, Voedselprogramma voor de kleuterscholen, Medisch
Schooltoezicht.
studentensponsoring (school free program): er blijft een constante vraag om meer studenten op te nemen in het sponsoring programma. De vzw wil vermijden
dat er studenten van school worden gestuurd omdat ze de schoolrekeningen niet kunnen betalen (12 500 €)
de bouw van 10 nieuwe hutten: vooral gezinnen met kleine kinderen leven in erbarmelijke omstandigheden, hebben noch bed, noch beddengoed,...
de bouw van een opleiding- en trainingscentrum voor tienermoeders (2014-2014): met het oog op de toekomst en om zowel het liefdadig doel als de
investeringen veilig te stellen heeft Imani Belgium vzw in Kenia een "charitable trust IMBEKE (Imani Belgium Kenya)" opgericht. Imani Belgium vzw vzw is op zoek
naar sponsors (bedrijven, kantoren, organisaties, scholen....) om het project ﬁnancieel te ondersteunen en er samen vorm en inhoudelijk gestalte aan te
geven. De kosten voor de bouw van een multifunctioneel lokaal met kantoortje en een kamer voor baby opvang bedraagt 50.000,00 €.

Vrijwilligers in België
logistieke hulp: vrijwilligers om een handje toe te steken tijdens de jaarlijkse evenementen, zoals een quiz, muziekfestival, tennistornooi,...
sensibilisering: promoten van de vzw in scholen, bij verenigingen,...
fondsenwerving: mensen met ideeën of concrete voorstellen
andere: de vzw wil haar werkgebied in Vlaanderen graag uitbreiden. Mensen die zich kunnen vinden in de doelstelling en bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, of die in hun streek
een cluster van Imani Belgium willen oprichten kunnen contact opnemem met de vzw.
Update 2017

Algemene info
Raad van bestuur

Michel Van Riel (voorzitter), Frans Van Miert (penningmeester), Leopold Versteynen (secretaris),
Lea Vanherck

Dagelijkse leiding

Frans Van Miert

Opgericht in

2007

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

8

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

8 permanente vrijwilligers, 30 tot 40 bij evenementen

Rekeningnummer(s)

BE 0015 2732 2792 - BIC GEBABEBB (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 'BE26 7370 2912 7729' van 'O.S.J. Steunfonds vzw'
met vermelding 'Imani Belgium vzw'

Nieuwsbrief

verschijnt 4 keer per jaar

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 06/03/2019

Imani Belgium vzw
Heieinde 120
2360 Oud-Turnhout
Tel.: 014/41 72 05
E-mail: info@imanibelgium.org
Web: http://www.imanibelgium.org

Financiële info

2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, zal worden gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 114.791 € (100%)

Totaal = 107.321 € (100%)

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

104.439 €
8.758 €
360 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

70.917 €
0€
150 €

1.198 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

15.908 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

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

Totaal kosten 2017

36 €
0€

114.791 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

20.336 €

10 €
0€

107.321 €

Saldo van het boekjaar : -7.470 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

34.991 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

34.991 €

Totaal passiva 2017

34.991 €
0€

34.991 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 34.991 €. 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 bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, zal worden gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 74.196 € (100%)

Totaal = 97.129 € (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

66.706 €
6.050 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

55.975 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

1.321 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

10.653 €
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 kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

119 €
0€

74.196 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

30.434 €

67 €
0€

97.129 €

Saldo van het boekjaar : 22.933 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
359 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

42.102 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

42.461 €

Totaal passiva 2016

42.461 €
0€

42.461 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 42.102 €. 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 = 100.236 € (100%)

Totaal = 76.567 € (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

92.867 €
6.184 €
17 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

50.971 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

801 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

9.543 €
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 kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

368 €
0€

100.236 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

15.854 €

200 €
0€

76.567 €

Saldo van het boekjaar : -23.669 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
359 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

19.169 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

19.528 €

Totaal passiva 2015

19.528 €
0€

19.528 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 19.169 €. 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 = 72.964 € (100%)

Totaal = 79.456 € (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

61.062 €
9.303 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

50.916 €
0€
70 €

2.336 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

19.431 €
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 kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

262 €
0€

72.964 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

8.688 €

351 €
0€

79.456 €

Saldo van het boekjaar : 6.492 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
359 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

42.838 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

43.197 €

Totaal passiva 2014

43.197 €
0€

43.197 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 42.838 €. 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 = 54.507 € (100%)

Totaal = 58.226 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

40.654 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

11.684 €

Legaten73

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

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

30.489 €
0€
271 €

1.853 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

21.276 €
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 kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

317 €
0€

54.507 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

5.937 €

253 €
0€

58.226 €

Saldo van het boekjaar : 3.719 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
359 €
36.346 €

36.705 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

36.705 €
0€

36.705 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 36.346 €. 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 = 72.488 € (100%)

Totaal = 79.438 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

54.979 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

15.501 €

Legaten73

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

0€
1.751 €

62

34.853 €
0€

Lidmaatschapsbijdragen73

165 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

38.357 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

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€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Financiële kosten65

257 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

0€

72.488 €

0€
5.918 €

Financiële opbrengsten75

145 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

0€

79.438 €

Saldo van het boekjaar : 6.950 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
359 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

32.627 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2012

32.986 €

Totaal passiva 2012

32.986 €
0€

32.986 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 32.627 €. 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 = 76.310 € (100%)

Totaal = 77.273 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

53.560 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

21.187 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

0€

34.508 €
0€

Lidmaatschapsbijdragen73

175 €

1.188 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

36.872 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

0€

Overheidssubsidies

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 2011

376 €
0€

76.310 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2011

5.635 €

82 €
0€

77.273 €

Saldo van het boekjaar : 963 €

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

Totaal activa 2011

Passiva 2011
359 €
25.677 €

26.036 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2011

26.036 €
0€

26.036 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 25.677 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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