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Project info

De missie van De Touter
Ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen zich goed voelen in de thuis en/of leefsituatie. Samen met de betrokkenen wordt bekeken welke hulp nodig is en wordt er op zoek
gegaan naar een aanpak waarbij de betrokkenen zich beter voelen.De vzw organiseert ook hulpverlening op maat in dialoog binnen de dagcentra, de thuisbegeleidingsdienst en de dienst
begeleid zelfstandig wonen.

Wat doet De Touter?
Dagcentra
Er zijn 4 verschillende dagcentra: DC Trapeze (6-12j), DC Taimoem (6-12j) en DC De Tandem (12-18j) in Berchem en DC De Tichel (6-12j) in Boom. Per dagcentrum kan de vzw 10 kinderen/gezinnen
begeleiden. De dagcentrumwerking is een combinatie van een kind- en gezinsgericht activiteitenaanbod:
groepsbegeleiding na de schooluren, eventueel uitgebreid met individuele begeleiding
gezinsgesprekken aan huis om de 14 dagen: het doel van de begeleiding wordt in samenwspraak met het gezin bepaald
ondersteuning op vlak van school, vrije tijd, administratie, wonen en werken
ouderwerking

Contextbegeleiding
De Dienst voor contextbegeleiding Terra (0-18j, Berchem) kan 72 gezinnen begeleiden. Contextbegeleiding is een intensief hulpaanbod voor gezinnen met een problematische
opvoedingssituatie of voor kinderen/jongeren die een misdrijf hebben gepleegd. Om in aanmerking te komen voor contextbegeleiding, is het belangrijk dat de ouders over voldoende
draagkracht beschikken om hun kinderen thuis op te voeden. Doel is de relatie tussen ouders en kinderen te versterken en een steunend netwerk te creëren in functie van het welzijn van het
kind:
een vaste begeleider komt wekelijks aan huis voor gesprekken met de gezinsleden en andere betrokken personen en diensten
het gezin aanzetten tot een proces van samenwerking: wat maakt hen sterk en wat verbindt hen
op basis van de bezorgdheden van het gezin en hun doelstellingen wordt een plan opgesteld, dat samen met de betrokkenen om de 6 maanden geëvalueerd wordt

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Tangram (Antwerpen) begeleidt tot 48 jongeren van 17-21j die zelfstandig gaan wonen, op vraag van de Integrale Toegangspoort of de jeugdrechtbank. De begeleiding richt zich op alle
belangrijke levensdomeinen: familie, relaties, school, vrije tijd, emotioneel welzijn, administratie, ﬁnanciën en het praktisch huishouden. De aangeboden hulp is afhankelijk van de vraag van de
jongere en zijn context en van de opdracht van de consulent van de Integrale Toegangspoort of de jeugdrechter.

Hoe kan jij De Touter helpen?
Financiële steun
voor de aankoop van speelmateriaal voor de leefgroep
voor de aankoop van fietsen
voor het Sinterklaasfeest
voor het organiseren van jongeren- en gezinskampen
voor het onderhoud van de gebouwen

Vrijwilligers
fondsenwerving
vertaling: tolken Arabisch/Berbers

Materiaal
informatica/burotica
speelgoed/knutselmateriaal
werkgereedschap
didactisch- en schoolmateriaal
meubilair/elektro-huishoudtoestellen
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Algemene info
Raad van bestuur

Jean-Pierre Detrez, Herman Beersmans, Koenraad Clottens, Robie Van Mieghem, Bart Billion,
Nourdine Elkaouakibi, Veerle Moermans.

Dagelijkse leiding

Luc D'Affnay

Opgericht in

1985

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

77,8

Aantal vrijwilligers

4

Rekeningnummer(s)

BE55 4082 0666 6144 - 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

Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VGD Audit BV CVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 4.999.966 € (100%)

Totaal = 4.836.123 € (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 2019

396.398 €
2.538 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

8.553 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

88.932 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

4.998 €

4.350.856 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

117.967 €
0€
4.430 €
30.932 €
7.914 €

4.999.966 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

4.780.261 €
0€
34.714 €
51 €
7.546 €

4.836.123 €

Saldo van het boekjaar : -163.843 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2019

Passiva 2019
2.044.104 €
554.925 €

2.599.029 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2019

797.913 €
1.801.116 €

2.599.029 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt -1.246.191 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VGD Audit BV CVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 4.509.337 € (100%)

Totaal = 4.492.259 € (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

250.056 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

102.521 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

4.018.547 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

2.683 €
0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

92.418 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-34.581 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

45.576 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

28.412 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

6.568 €

3.704 €

4.509.337 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

4.449.452 €
0€
32.021 €
252 €
3.966 €

4.492.259 €

Saldo van het boekjaar : -17.078 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2018

Passiva 2018
1.468.088 €
864.436 €

2.332.524 €

Eigen vermogen10/15

969.644 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.362.880 €

Totaal passiva 2018

2.332.524 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -498.444 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VGD Audit BV CVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 4.581.163 € (100%)

Totaal = 4.549.758 € (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

245.047 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

92.974 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

4.153.903 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

3.656 €
0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

80.960 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-62.606 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

38.191 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

26.702 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

35.480 €

2.336 €

4.581.163 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

4.464.127 €
0€
34.328 €
776 €
15.048 €

4.549.758 €

Saldo van het boekjaar : -31.405 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

1.303.690 €

Eigen vermogen10/15

994.609 €

Vlottende activa 29/58

1.269.166 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.578.247 €

Totaal activa 2017

2.572.856 €

Totaal passiva 2017

2.572.856 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt -309.081 €. 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 VGD Audit BV CVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 4.316.420 € (100%)

Totaal = 4.387.408 € (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

232.024 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

53.744 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

3.844.825 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

2.602 €
0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

80.423 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

64.131 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

8.672 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

4.951 €

27.056 €
2.943 €

4.316.420 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

4.300.873 €
0€
73.473 €
827 €
7.284 €

4.387.408 €

Saldo van het boekjaar : 70.988 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

1.132.990 €

Eigen vermogen10/15

1.035.567 €

Vlottende activa 29/58

1.393.143 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.490.567 €

Totaal passiva 2016

2.526.134 €

Totaal activa 2016

2.526.133 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -97.424 €. 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 VGD bedrijfsrevisoren CVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 4.124.669 € (100%)

Totaal = 4.192.369 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

206.473 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.759 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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 2015

65.387 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

2.124 €

3.708.260 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

80.040 €
0€
9.010 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

28.229 €

Financiële opbrengsten75

27.270 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

4.124.669 €

Totaal opbrengsten 2015

4.091.346 €
0€
59.445 €
1.455 €
34.240 €

4.192.369 €

Saldo van het boekjaar : 67.700 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

1.181.883 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.122.186 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

2.304.069 €

Totaal passiva 2015

974.134 €
1.329.936 €

2.304.070 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -207.750 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VGD bedrijfsrevisoren CVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 3.960.588 € (100%)

Totaal = 4.121.561 € (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 pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

4.418 €
0€
73.937 €

62

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

178.847 €

3.580.736 €
79.924 €
0€
7.878 €
29.540 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

5.308 €

3.960.588 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

10.364 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

0€
0€
4.005.187 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

51.449 €
1.310 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

53.252 €

4.121.561 €

Saldo van het boekjaar : 160.973 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
1.221.608 €
976.888 €

2.198.496 €

Eigen vermogen10/15

915.986 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.282.510 €

Totaal passiva 2014

2.198.496 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -305.622 €. 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 VGD Antwerpen - De Deken, Scheffer, Van Reusel & Co, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 4.018.064 € (100%)

Totaal = 4.077.784 € (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

222.930 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

58.742 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

3.564.129 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

2.216 €
0€

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

71.463 €

Overheidssubsidies

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-9.529 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

7.499 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

17.564 €

30.919 €

Financiële opbrengsten75

69.695 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

4.018.064 €

Totaal opbrengsten 2013

3.945.875 €
0€
70.241 €
884 €
43.220 €

4.077.784 €

Saldo van het boekjaar : 59.720 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
1.241.911 €
856.020 €

2.097.931 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

754.145 €
1.343.785 €

2.097.931 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -487.766 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Bezoldigingen: De Touter vzw stelt 61.4 VTE (werknemers in voltijds equivalenten) tewerk, waarvan er 50 rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding van het doelpubliek.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Burg. CVBA De Deken, Scheffer en Van Reusel, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 3.848.446 € (100%)

Totaal = 3.876.931 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

211.841 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

22.042 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

80.676 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

3.381.527 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

75.366 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

10.000 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

44.111 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

34.348 €

Financiële opbrengsten75

10.577 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

3.848.446 €

Totaal opbrengsten 2012

3.518.425 €
0€
277.844 €
602 €
58.018 €

3.876.931 €

Saldo van het boekjaar : 28.485 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
1.268.165 €
813.346 €

2.081.511 €

Eigen vermogen10/15

700.039 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.381.472 €

Totaal passiva 2012

2.081.511 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt -568.126 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

1. Bezoldigingen: De Touter vzw stelt 61.4 VTE (voltijds equivalenten) tewerk, waarvan er 50 rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding van het doelpubliek.
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2011
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Burg. CVBA De Deken, Scheffer en Van Reusel, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 3.671.915 € (100%)

Totaal = 3.703.139 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

196.098 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

23.431 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

98.660 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3.219.779 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

88.974 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

10.000 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

6.333 €
35.052 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

17.019 €

3.671.915 €

0€
0€
3.541.414 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

70.395 €
1.158 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

66.741 €

3.703.139 €

Saldo van het boekjaar : 31.224 €

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

Totaal activa 2011

Passiva 2011
1.314.163 €
741.978 €

2.056.141 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2011

684.343 €
1.371.798 €

2.056.141 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt -629.820 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

1. Bezoldigingen: De Touter vzw stelt 61.4 VTE (voltijds equivalenten) tewerk, waarvan er 50 rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding van het doelpubliek.
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