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Project info

De missie van Sering vzw
Een werkplaats creëren voor participatieve kunst waar kansengroepen via verschillende artistieke methodieken leren om persoonlijke en maatschappelijke barrières te overwinnen die het
hen moeilijk maken om een volwaardig te functioneren in de samenleving.

Wat doet Sering vzw?
Sering vzw werkt aan inclusie van niet-bevoorrechte, kwetsbare en soms beschadigde mensen die een traject hebben afgelegd binnen de sociale of medische zorg en die nu (opnieuw) hun plaats
moeten vinden in de samenleving. De focus ligt op intergenerationele en interculturele diversiteit. De organisatie is laagdrempelig, open voor diversiteit en heeft een uitgebreid netwerk. Zo
bereikt Sering vzw een divers publiek dat met elkaar in contact wordt gebracht: jongeren en ouderen, studerend, werkend of gepensioneerd, autochtoon en allochtoon, ongeschoolde of
universitair, 'normale' mensen en mensen met een beperking, ...
Sering werkt samen met instanties uit de welzijns- en zorgsector en uit onderwijs.
Worldcarrousel (www.worldcarrousel.org): internationaal coöperatief van gemeenschapstheaters dat internettechnologie inzet om samen te
werken aan artistieke projecten. Uitbouwen van praktische en thematische solidariteit tussen alle deelnemers, met technologie als middel voor
een duurzame glokale samenwerking.
Jongerenwerking: opleiden van getalenteerde kwetsbare jongeren in nieuwe media en speltechnieken. Zo worden ze voorbereid op het
kunstonderwijs of doorstroming naar het reguliere circuit.
Oprichting leerwerkplaats participatieve kunst: zoals veel mensen sollicitatie- en motivatietraining krijgen, zo hebben ex-daklozen, -verslaafden,
-gedetineerden en psychiatrische patiënten behoefte aan een repetitie voor de realiteit. Participatieve kunstmethodieken geven die
mogelijkheid. Deze mensen hebben een 'gat in het CV' dat reïntegratie moeilijk maakt. Vaak gaat dat gepaard met identiteitsproblemen,
schaamte en faalangst. Daarom leidt Sering vzw begeleiders uit de kansengroepen zelf op om een faciliterende en dragende rol op te nemen. De
methodiek geeft mensen die nu als onbemiddelbaar worden beschouwd aanzienlijk betere kansen. Sering wil met het leercentrum aantonen dat
er trajecten kunnen worden samengesteld die ook voor deze mensen uitzicht op betaald werk inhouden. De activiteiten van het leercentrum zijn
nog in volle ontwikkeling.

Hoe kan jij Sering helpen?
Financiële steun
Vzw Sering doet een beroep op giften om haar activiteiten verder te ontwikkelen en haar dagelijkse werking te verzekeren.

Vrijwilligers in België
administratie/secretariaat
hulp bij campagnes en evenementen
fondsenwerving
webmastering ± 10u per maand
Meer info: website van Sering vzw

Materiaal
didactisch materiaal en schoolmateriaal

Algemene info
Raad van bestuur

Ann D'Haese (voorzitter), Sigrid Van Leemput (penningmeester), Frank Buelens (secretaris),
Maryke Comyn, Eric Kerckhofs, Elisabeth Mertens.

Dagelijkse leiding

Mia Grijp

Opgericht in

1995

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

1,9

Aantal vrijwilligers

15

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE52 0012 9802 5809 (geen fiscaal attest) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Nieuwsbrief

e-news Sering, 2 à 4 keer/jaar
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Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Agiver Accountants, erkend accountant IAB-IEC 221.264 3N 83, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 107.233 € (100%)

Totaal = 78.615 € (100%)

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

23.780 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

2.599 €

0€

Legaten73

0€

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

10.370 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

28.112 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

72.782 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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

68 €
0€
178 €

Overheidssubsidies73

47.904 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

55 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke kosten66

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal kosten 2019

107.233 €

Totaal opbrengsten 2019

78.615 €

Saldo van het boekjaar : -28.618 €

Activa 2019

Passiva 2019

Vaste activa 20/28

1.800 €

Eigen vermogen10/15

28.638 €

Vlottende activa 29/58

38.617 €

Schulden en voorzieningen16/49

11.780 €

Totaal activa 2019

40.417 €

Totaal passiva 2019

40.417 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 26.838 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Agiver Accountants, erkend accountant IAB-IEC 221.264 3N 83, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 89.059 € (100%)

Totaal = 57.077 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

15.596 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

5.535 €

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

10.293 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

15.575 €

63.056 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

68 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

45 €
0€

89.059 €

35.900 €
0€
66 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2018

57.077 €

Saldo van het boekjaar : -31.982 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
1.868 €

Eigen vermogen10/15

57.256 €

Vlottende activa 29/58

84.419 €

Schulden en voorzieningen16/49

29.032 €

Totaal activa 2018

86.288 €

Totaal passiva 2018

86.288 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 55.387 €. 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 Agiver Accountants, erkend accountant IAB-IEC 221.264 3N 83, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 49.972 € (100%)

Totaal = 65.900 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

24.553 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

2.592 €

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

8.000 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

28.524 €

16.924 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

458 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

36 €
0€

49.972 €

34.560 €
0€
194 €

Financiële opbrengsten75

31 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2017

65.900 €

Saldo van het boekjaar : 15.928 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
1.936 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

87.996 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

89.933 €

Totaal passiva 2017

89.238 €
694 €

89.933 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 87.302 €. 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 AGIVER bvba, erkend accountant IAB-IEC 221.264 3N 83, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 75.038 € (100%)

Totaal = 76.074 € (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

18.510 €
4.127 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

20.601 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

8.949 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

13.281 €

42.557 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

735 €
0€
125 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

37 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

75.038 €

Totaal opbrengsten 2016

41.980 €
0€
189 €
24 €
0€

76.074 €

Saldo van het boekjaar : 1.036 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
2.395 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

72.922 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

75.317 €

Totaal passiva 2016

73.919 €
1.398 €

75.317 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 71.524 €. 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 : 24/09/2020

Sering vzw
Groeningerplein 2
2140 Borgerhout
Tel.: +32 03 272 03 30
E-mail: info@sering.be
Web: http://www.sering.be

2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door AGIVER bvba, erkend accountant IAB-IEC 221.264 3N 83, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 62.681 € (100%)

Totaal = 32.703 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

17.087 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.479 €

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

9.954 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

11.962 €

34.138 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

1.456 €

Overheidssubsidies73

15.800 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

247 €

Financiële opbrengsten75

215 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

46 €
0€

62.681 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

0€

0€

32.703 €

Saldo van het boekjaar : -29.978 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
3.130 €
71.636 €

74.765 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

72.881 €
1.884 €

74.765 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 69.752 €. 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 Agiver Accountants, erkend accountant IAB-IEC 221.264 3N 83, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 118.021 € (100%)

Totaal = 89.300 € (100%)

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

21.053 €
644 €
0€
14.469 €

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

78.497 €
3.290 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

2.679 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

24.924 €
0€
60.355 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

735 €

Financiële opbrengsten75

607 €

Financiële kosten65

69 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

118.021 €

0€

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

89.300 €

Saldo van het boekjaar : -28.721 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
4.586 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

103.602 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

108.188 €

Totaal passiva 2014

102.860 €
5.327 €

108.188 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 98.275 €. 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 AGIVER bvba, accountant IAB met nr 21264 3N 83, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 160.307 € (100%)

Totaal = 121.507 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

25.961 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

10.001 €

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
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

16.341 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

52.452 €

111.831 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

6.115 €

Overheidssubsidies

73

57.405 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

771 €

Financiële opbrengsten75

878 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

58 €
0€

160.307 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

0€

0€

121.507 €

Saldo van het boekjaar : -38.800 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
7.875 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

131.300 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

139.175 €

Totaal passiva 2013

131.581 €
7.594 €

139.175 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 123.706 €. 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 AGIVER bvba, accountant IAB, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 385.954 € (100%)

Totaal = 354.391 € (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

34.258 €
8.613 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

100 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

20.329 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

21.743 €

315.585 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

7.084 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

326.177 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

43 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

4.780 €

Financiële kosten65

42 €

Financiële opbrengsten75

1.591 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

0€

385.954 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

0€

354.391 €

Saldo van het boekjaar : -31.563 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
12.039 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

179.687 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2012

191.726 €

Totaal passiva 2012

170.380 €
21.346 €

191.726 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 158.341 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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