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Project info

De missie van Akindo
Akindo staat voor Actie voor KINDeren met Ongelijke kansen.
Vakanties: organiseren van vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen
Diversiteit: aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren in samenwerking met instellingen
Weer Stralen: geven van vorming voor maatschappelijk kwetsbare vrouwen
Werven van en bieden van vorming aan vrijwilligers

Wat doet Akindo?
Vakanties
jaarlijks organiseert de vzw 7 kinderkampen (4 tot 12-jarigen) en 3 jongerenkampen (13 tot en 16-jarigen) tijdens de kerst- en grote
vakantie.
jaarlijks organiseert Akindo 2 vakanties voor kansarme gezinnen met kinderen tot 12 jaar tijdens de krokus- en herfstvakantie
De vzw kan rekenen op de hulp van meer dan 250 vrijwilligers. Voor de pedagogische begeleiding van de vakantiegangers zijn er
animatoren die over een brevet van animator beschikken. Andere vrijwilligers zorgen voor de maaltijden, de poets, de was en de strijk van
de gasten
vaak hebben de kinderen niet veel kleding bij, zij kunnen in de kasten van Akindo hun gading vinden.
vzw Akindo werkt samen met instellingen, OCMW's, Comité Bijzondere Jeugdzorg. Zij zijn de verwijzers.

Diversiteit/ervaringsleer
Akindo biedt kansengroepen werkervaring aan. Het betreft eenvoudige methodieken zoals hulp in de keuken, verzorging van dieren,
onderhoud van de tuin.

'Weer Stralen'
Armoede is meer dan 'niet hebben'. Het 'niet zijn' weegt vaak minstens zo zwaar door op personen die in kansarmoede leven. Vzw Akindo biedt
kansarme vrouwen de mogelijkheid zichzelf eens in het middelpunt te stellen en te 'zijn'. Door middel van vormingssessies, kledingadvies,
verzorging winnen zij hun zelfvertrouwen terug en kunnen ze 'stralen'. In het najaar staan de vrouwen op de catwalk. De vzw wil met dit project
mensen over heel Vlaanderen bereiken.

Vorming, voorbereidingsdag, vrijwilligersdagen:
gratis aanbod van vorming voor vrijwilligers rond pedagogisch verantwoorde vakanties, methodieken en vaardigheden voor het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare kinderen bv.
vertelsel koken, feedback geven en krijgen, communicatie- en improvisatietechnieken, straffen en belonen
animatorcursus tijdens de paasvakantie, georganiseerd door de Jeugddienst Don Bosco. Instructors van de Jeugddienst en Akindo geven de cursus. Er worden telkens 5 plaatsen gereserveerd
voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Zij kunnen gratis deelnemen aan de cursus. Op die manier krijgen zij ook de kans om een brevet van animator te behalen.
de terugkomdag (grote vakantie): dankmoment voor alle vrijwilligers van Akindo
de voorbereidingsdag: voorstelling van de visie van vzw Akindo en start van de voorbereidingen van de vakantiekampen
fondsenwervende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Akindolunch, Akindoquiz,...

Hoe kan jij Akindo helpen?
Financiële steun
Renoveren van 9 kamers (beddengoed, stapelbedden, meubilair, verven,…): 48 000 EUR
Zetten van een tent overkapping: 42 000 EUR
Aankoop cross fietsjes: 3000 EUR
Plaatsen van een kampvuur setting en pizza oven: 3500 EUR
Aankoop 60 zwemvestjes: 2300 EUR
Bouw kippehok/fietsenstalling/bergruimten: 8500 EUR

Vrijwilligers in België
animatie, informatie, sensibilisering: tijdens vakanties heeft de vzw 250 vrijwilligers nodig.
kriebelmama's en kriebelpapa's: om kriebelbeestjes te vermijden in de haren van de bezoekertjes. Kriebelmama’s of -papa’s geven de kindjes een verwenuurtje: behandelen, voetbadje,
nageltjes lakken,...
karweitjes, onderhoud: het hele jaar door. Ook tijdens de zomervakanties zoekt Akindo vrijwilligers die een voormiddag kunnen vrijmaken om de poetsploeg te versterken.
vervoer/mobiliteit: tijdens vakanties heeft de vzw 40 chauffeurs nodig die 1x per week naar een uitstapje willen rijden.

Materiaal
niet-bederfelijke eetwaren
informatica/burotica
speelgoed/knutselmateriaal
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Algemene info
Raad van bestuur

Monique Van Erum (voorzitter), Wilfried Hendriks (vicevoorzitter), Ahmad Rawaha, Ingrid
Deferme, Pieter Deprez, Anke Dewel, Annick Mertens, Myriam Tielens, Raf Tips, Diane
Vandekerkhof, Ann Vermassen

Dagelijkse leiding

Kristien Van Camp

Opgericht in

1966

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

1,6

Aantal vrijwilligers

273

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE18 7785 9456 2565 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

website
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Financiële info

2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door BVBA B&A Accountants, erkend accountant IAB-IEC [agreement-number], werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 203.587 € (100%)

Totaal = 205.204 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

90.779 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

40.376 €
0€

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

1.653 €

Lidmaatschapsbijdragen

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

6.030 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

27.960 €

100.004 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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 2017

1.636 €
0€
3.316 €
169 €
0€

203.587 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

0€

130.552 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

5.244 €

Financiële opbrengsten75

1.072 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

0€

205.204 €

Saldo van het boekjaar : 1.617 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2017

Passiva 2017
0€
72.505 €

72.505 €

Eigen vermogen10/15

48.646 €

Schulden en voorzieningen16/49

23.859 €

Totaal passiva 2017

72.505 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 48.646 €. 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 Patrick Vandervelden bvba, erkend accountant IAB-IEC 223679 4 N 02, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 211.321 € (100%)

Totaal = 203.646 € (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

79.042 €
2.326 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

27.921 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

8.419 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

28.788 €

104.350 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

1.566 €

Overheidssubsidies73

129.178 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

6.677 €

Financiële opbrengsten75

1.078 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

172 €
15.447 €

211.321 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

10.004 €

203.646 €

Saldo van het boekjaar : -7.675 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

11.617 €

Eigen vermogen10/15

48.101 €

Vlottende activa 29/58

63.450 €

Schulden en voorzieningen16/49

26.966 €

Totaal passiva 2016

75.067 €

Totaal activa 2016

75.067 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 36.484 €. 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 Royakkers Accountantskantoor, erkend accountant IAB-IEC 2234984ABN09, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 169.998 € (100%)

Totaal = 176.247 € (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

69.243 €
2.240 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

2.042 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

28.510 €

96.305 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

16.728 €

169 €
0€

169.998 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

128.949 €
0€
2.031 €
29 €
0€

176.247 €

Saldo van het boekjaar : 6.249 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
0€
65.003 €

65.003 €

Eigen vermogen10/15

46.194 €

Schulden en voorzieningen16/49

18.809 €

Totaal passiva 2015

65.003 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 46.194 €. 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 : 21/03/2019

Akindo vzw
Werkplaatsen 65
3920 Lommel
Tel.: 011/54 48 87
E-mail: info@akindo.be
Web: http://www.akindo.be

2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Royakkers Accountantskantoor, erkend accountant IAB-IEC 2234984ABN09, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 137.920 € (100%)

Totaal = 144.060 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

59.382 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

12.675 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

12.634 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

65.407 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

30.995 €

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
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

497 €
0€

137.920 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

100.362 €

29 €
0€

144.060 €

Saldo van het boekjaar : 6.140 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
0€

Eigen vermogen10/15

39.891 €

Vlottende activa 29/58

54.198 €

Schulden en voorzieningen16/49

14.307 €

Totaal activa 2014

54.198 €

Totaal passiva 2014

54.198 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 39.891 €. 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 = 97.397 € (100%)

Totaal = 93.656 € (100%)

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

54.041 €
258 €
0€
11.021 €

62

23.381 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

612 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

26.290 €

0€

Overheidssubsidies73

43.329 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Financiële kosten65

30.294 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

183 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2013

Financiële opbrengsten75

44 €
76

1.600 €

Uitzonderlijke opbrengsten

97.397 €

Totaal opbrengsten 2013

0€

93.656 €

Saldo van het boekjaar : -3.741 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
0€

Eigen vermogen10/15

33.751 €
7.740 €

Vlottende activa 29/58

41.491 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

41.491 €

Totaal passiva 2013

41.491 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 33.751 €. 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 = 82.633 € (100%)

Totaal = 93.285 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

55.317 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.397 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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

0€
5.684 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

529 €

20.044 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

26.120 €

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
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

20.904 €

190 €
0€

82.633 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

30.992 €
0€
14.637 €
103 €
0€

93.285 €

Saldo van het boekjaar : 10.652 €

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

Totaal activa 2012

Passiva 2012
0€
45.255 €

45.255 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

37.493 €
7.762 €

45.255 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 37.493 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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