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Project info

De missie van Mobilant
Mobilant vzw is een mobiele en ambulante dienst die professionele begeleiding biedt aan volwassen personen met een beperking. De vzw helpt hen in het dagdagelijkse leven problemen
overwinnen en vertrekt vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de betrokken personen. Mobilant wil op deze manier de levenskwaliteit van deze mensen helpen verbeteren.

Wat doet Mobilant?
Mobilant ondersteunt mensen met een beperking en werkt samen met hun netwerk. Zij zet in op zorg en kwaliteit van bestaan. Steeds vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt, verleent
mobilant advies, informatie, bijstand, ondersteuning, communicatie op maat, bemiddeling, planning, coördinatie, assistentie, leerkansen, etc.
Mobilant zet in op samenwerking met diensten in de reguliere sector om zo een lage instap te creëren voor mensen met een vraag naar ondersteuning.
Mobilant is voortdurend in ontwikkeling en verdiept haarervaring om zo de cliënt en zijn omgeving optimaal bij te staan.
De opgebouwde kennis en expertise worden door Mobilant ook uitgedragen naar andere organisaties (outreach): de opvoedingsondersteuning voor ouders met een mentale beperking én,
uniek in Vlaanderen, voor dove en slechthorende ouders’; de beschikbaarheid van een team begeleiders die ook de Vlaamse Gebarentaal beheersen; en tot slot, het verbinden van mensen
met een beperking met hun omgeving door de omgeving inzicht te verwerven in de beperking van een handicap.
Mobilant onderzoekt actueel ook voorstellen om inclusief wonen en betaalbare huisvesting voor mensen met een handicap te realiseren.

Hoe kan jij Mobilant helpen?
Financiële steun
De vzw komt spreekruimte te kort waar ze in alle rust en privacy een cliënt kan ontvangen. De totale oppervlakte van het kantoor volstaat, maar vraagt herindeling, m.a.w. verbouwing.
De vzw wil haar website graag vertalen voor Doven en Slechthorenden (omzetten naar Vlaamse Gebarentaal).
De vzw ontwikkelde een handboek om opvoedingsondersteuning toegankelijk te maken voor hulpverleners en ouders met een beperking, en is op zoek naar de middelen om dit handboek uit
te geven.

Vrijwilligers in België
onthaal/luisterend oor/begeleiding van personen in nood
logistieke hulp (campagnes, evenementen)
karweitjes, onderhoud bij de cliënt thuis
transport/mobiliteit van personen in nood
andere: boodschappen doen met de cliënt; studiebegeleiding; vrijetijd bv. samen naar een museum, wandelen, samen boodschappen doen, …
Interesse als vrijwilliger? Meer info op de website van de organisatie

Algemene info
Raad van bestuur

Guido Beckers (voorzitter), Eric Offeciers (penningmeester), Koen Van Puyenbroeck (secretaris)

Dagelijkse leiding

Bert Blancke (directeur)

Opgericht in

1984

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

33,41

Aantal vrijwilligers

40

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE50 0011 5528 1518 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

e-news (1 à 2 keer/jaar)
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Financiële info

2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door D&M Partners, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 2.597.646 € (100%)

Totaal = 2.868.473 € (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

29.773 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

0€

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

71.600 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

30.780 €

2.351.003 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

80.259 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

10.339 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

17.290 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

37.382 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2017

740 €

Legaten73

2.597.646 €

Totaal opbrengsten 2017

2.724.046 €
0€
20.987 €
1.065 €
90.855 €

2.868.473 €

Saldo van het boekjaar : 270.827 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

1.365.287 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.278.739 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

2.644.026 €

Totaal passiva 2017

1.779.459 €
864.567 €

2.644.026 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 414.172 €. 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 D&M Partners, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 2.727.623 € (100%)

Totaal = 2.890.293 € (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 2016

70.804 €
0€
13.711 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

12.527 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

86.410 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

8.172 €

2.375.538 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

30.154 €

80.811 €
0€
4.328 €
92.900 €
3.121 €

2.727.623 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

2.737.937 €
0€
39.905 €

Financiële opbrengsten75

2.083 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

59.515 €

Totaal opbrengsten 2016

2.890.293 €

Saldo van het boekjaar : 162.670 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

1.393.602 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.091.383 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

2.484.985 €

Totaal passiva 2016

1.508.632 €
976.353 €

2.484.985 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 115.030 €. 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 D & M Partners, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 2.474.272 € (100%)

Totaal = 2.933.426 € (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 2015

48.547 €
0€
17.166 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

10.845 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

111.129 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

41.661 €

2.183.391 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

28.148 €

70.796 €
0€
5.564 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

20.137 €

Financiële opbrengsten75

17.542 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

2.474.272 €

Totaal opbrengsten 2015

2.499.894 €
0€
25.845 €
5.283 €
321.750 €

2.933.426 €

Saldo van het boekjaar : 459.154 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
1.382.992 €
954.157 €

2.337.149 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

1.345.962 €
991.187 €

2.337.149 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -37.030 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

De uitzonderlijke opbrengsten omvatten in 2015 de verkoop van vaste activa ten belope van 304.130 €
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door De Mol & Meuldermans en Partners, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 2.339.933 € (100%)

Totaal = 2.367.854 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

41.235 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.424 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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

0€

12.055 €

96.579 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

100 €

2.036.200 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

24.119 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

69.696 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

12.900 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

20.987 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

21.446 €

Financiële opbrengsten75

5.434 €

38.466 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

9.241 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

2.339.933 €

Totaal opbrengsten 2014

2.290.385 €
0€
26.520 €

2.367.854 €

Saldo van het boekjaar : 27.921 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
1.724.095 €
774.465 €

2.498.560 €

Eigen vermogen10/15

1.196.700 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.301.860 €

Totaal passiva 2014

2.498.560 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -527.395 €. 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 BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 2.248.214 € (100%)

Totaal = 2.293.974 € (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

64.022 €
2.218 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

106.178 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

6.756 €

2.001.531 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

25.285 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

26.263 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

14.290 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

20.619 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

7.290 €

2.210.788 €
0€
28.810 €

4.147 €

Financiële opbrengsten75

9.545 €

8.946 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

5.500 €

2.248.214 €

Totaal opbrengsten 2013

2.293.974 €

Saldo van het boekjaar : 45.760 €

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

Totaal activa 2013

Passiva 2013
1.769.599 €
797.978 €

2.567.577 €

Eigen vermogen10/15

1.243.780 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.323.797 €

Totaal passiva 2013

2.567.577 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt -525.819 €. 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 BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 2.141.386 € (100%)

Totaal = 2.287.039 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

77.314 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.788 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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

112.051 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

0€

1.891.518 €
26.293 €
2.475 €
17.405 €
428 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

11.114 €

2.141.386 €

2.830 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

6.996 €
43.395 €
2.009.049 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

202.032 €
12.047 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

10.689 €

2.287.039 €

Saldo van het boekjaar : 145.653 €

Activa 2012

Passiva 2012

Vaste activa 20/28

463.208 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

939.727 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2012

1.402.935 €

Totaal passiva 2012

1.198.020 €
204.915 €

1.402.935 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 734.812 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

1. Bezoldigingen: van de 33.40 VTE die in de vzw worden tewerkgesteld, zijn er 28.45 begeleiders en coaches voor de cliënten.
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