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Project info

De missie van het Clownshuis
Het Clownshuis vzw biedt langdurig zieke kinderen zorgeloos plezier, humor en magie via een volledig gratis website. Ze kunnen er terecht voor ontspanning met een webcamclown, ﬁlmpjes en
een clownsblog.

Wat doet het Clownshuis?
www.hetclownshuis.be
De website is het virtueel huis waar de clowns wonen. Langdurig en/of ernstig zieke kinderen kunnen de clowns gratis
contacteren voor een persoonlijke interactieve sessie:
de kinderen kunnen in de agenda van de clown een moment prikken waarop ze willen webcammen met de clown.
Momenteel heeft het Clownshuis een 20-tal 'vaste klanten' in de leeftijdscategorie van 4-12 jaar.
elk kind is anders en zo ook het “spel” dat ontstaat tussen kind en clown. De clown speelt in op de situatie en op de reacties
van het kind en zo wordt ieder spel persoonlijk.
de “webclowns” zijn professionals; ze zijn degelijk opgeleid en hebben ervaring in het werken met langdurig zieke kinderen.
“Het clownshuis vzw” is ervan overtuigd dat de kracht van humor in het herstel en/of acceptatie van ziekte van niet te
onderschatten belang is. Humor brengt relativering, rust, positieve energie, …
De vzw doet haar best om alle langdurig zieke kinderen te bereiken. Op de website staan ook filmpjes (die de vzw zelf maakt) en een clownblog.

Huisbezoek
De ouders van langdurig zieke (en ook palliatieve) kinderen kunnen een aanvraag doen om de clowns bij hun kind thuis te laten langskomen. Voorwaarde is dat er reeds contact geweest is tussen
de clowns en het kind via de webcam en dat er een overleg plaatsvind vooraf om de verwachtingen, het aanbod, de context, ... door te spreken. Ook dit aanbod is gratis.

Het Clownshuis Op Wielen
Clown Loesje gaat met haar caravan naar de klas van het langdurig zieke kind. De klas wordt getrakteerd op een stukje clownesk poppentheater in de caravan. In ruil maken de kinderen van de
klas cadeautjes voor het zieke kind. Loesje neemt de cadeautjes daarna mee naar het kind thuis en geeft ze af op haar eigen magische stuntelige manier. Deze actie is volledig gratis zowel voor
het kind als voor de school.
Het doel is het sociale contact tussen het kind en de klas terug een beetje te herstellen.

Hoe kan jij het Clownshuis helpen?
Financiële steun
voor de uitbouw van de site met een community. Momenteel kunnen kinderen een afspraak met een clown maken, ﬁlmpjes kijken en de blog lezen. Maar de
vzw zou de kinderen graag de mogelijkheid bieden om een eigen pagina te kunnen maken en zo in contact te komen met lotgenootjes.
voor de uitbreiding van live-activiteiten met zieke kinderen: groepsactiviteiten, maar ook individuele bezoeken bij palliatieve kinderen,...
voor de aankoop van materiaal zoals computers, webcams,...
voor het financieren van een loon voor de clowns zodat ze nog meer tijd met de kinderen kunnen doorbrengen
voor de promotie van de website
voor Het Clownshuis Op Wielen

Vrijwilligers in België
administratie/secretariaat
logistieke hulp (campagnes, evenementen)
karweitjes, onderhoud
boekhouding
fondsenwerving
andere: promotie - mee voor naambekendheid van de vzw zorgen

Materiaal
informatica/burotica
Update 2017
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Algemene info
Raad van bestuur

Line Van Wassenhoven (voorzitter), Griet Spanhove, Vicky Rodway

Dagelijkse leiding

Line Van Wassenhoven

Opgericht in

2010

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

4

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE84 7310 1431 5959 - 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 '' van '' met vermelding ''

Nieuwsbrief

geen
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Financiële info

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

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 7.963 € (100%)

Totaal = 5.505 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.163 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

5.505 €
0€

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

0€

Lidmaatschapsbijdragen

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

800 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

Overheidssubsidies73

0€
0€

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

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke kosten66

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal kosten 2017

7.963 €

Totaal opbrengsten 2017

5.505 €

Saldo van het boekjaar : -2.458 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

3.024 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

3.024 €

Totaal passiva 2017

3.024 €
0€

3.024 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 3.024 €. 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 = 5.244 € (100%)

Totaal = 6.276 € (100%)

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

5.125 €
87 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

6.276 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€
0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

32 €
0€

5.244 €

Totaal opbrengsten 2016

6.276 €

Saldo van het boekjaar : 1.032 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

5.259 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.558 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

6.817 €

Totaal passiva 2016

6.817 €
0€

6.817 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 1.558 €. 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 = 5.747 € (100%)

Totaal = 4.917 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

5.495 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.917 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

229 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€
0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

24 €
0€

5.747 €

Totaal opbrengsten 2015

4.917 €

Saldo van het boekjaar : -830 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

4.652 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.558 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

6.210 €

Totaal passiva 2015

6.210 €
0€

6.210 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 1.558 €. 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 Konsilanto cvba, erkend accountant IAB-IEC 220178 3 N 63, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 10.406 € (100%)

Totaal = 11.986 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

8.045 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

11.836 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

698 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€
0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

1.552 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

111 €
0€

10.406 €

150 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2014

11.986 €

Saldo van het boekjaar : 1.580 €

Activa 2014

Passiva 2014

Vaste activa 20/28

6.210 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.420 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

8.630 €

Totaal passiva 2014

8.630 €
0€

8.630 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 2.420 €. 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 Konsilanto cvba accountants, lid van het IAB nr. 220178 3 N 63, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 11.817 € (100%)

Totaal = 10.960 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
60/61

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

10.125 €
0€
0€
486 €
0€
1.163 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

43 €
0€

11.817 €

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

Totaal activa 2013

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.260 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

9.700 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

0€
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2013

0€

10.960 €

Saldo van het boekjaar : -857 €

Passiva 2013
2.758 €
846 €

3.604 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

3.604 €
0€

3.604 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 846 €. 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 = 24.523 € (100%)

Totaal = 31.242 € (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
630/634

20.723 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

30.843 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

3.382 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

405 €
0€

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

0€

Overheidssubsidies

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

13 €

Financiële opbrengsten75

1€

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

24.523 €

Totaal opbrengsten 2012

0€
0€
398 €

31.242 €

Saldo van het boekjaar : 6.719 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
2.924 €
6.715 €

9.639 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

9.639 €
0€

9.639 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 6.715 €. 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 : 02/04/2019

vzw Het Clownshuis
serg de bruynestraat 50
8370 Blankenberge
Tel.: (+32) 0498/722512
E-mail: info@hetclownshuis.be
Web: http://www.hetclownshuis.be

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 = 16.063 € (100%)

Totaal = 12.227 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

7.262 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.050 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

2€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
60/61

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

0€
6.734 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2011

18 €
0€

16.063 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Totaal opbrengsten 2011

12.225 €

12.227 €

Saldo van het boekjaar : -3.836 €

Passiva 2011
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

979 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

979 €

Totaal passiva 2011

979 €
0€

979 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 979 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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