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Project info

De missie van ArmenTeKort
Vele tienduizenden kansarmen staan aan de kant zonder dat zij de mogelijkheden zien die er zijn. Door armoede en uitsluiting hebben zij vaak een erg laag gevoel van eigenwaarde en niet
zelden is hun veerkracht gebroken. ArmenTeKort (ATK) wil een einde maken aan kansarmoede in België. De vzw creëert hiervoor nieuwe, opbouwende maatschappelijke verbindingen die tot
doel hebben extreme armoede uit de wereld te helpen. ATK pakt dit probleem aan vanuit het perspectief van de betrokkenen zelf, en organiseert leerrijke buddy-relaties.
ATK wil
tegen 2023 5 000 kansrijke vrijwilligers gekoppeld hebben aan 5 000 kansarmen
een expertise en aanpak ontwikkelen die vlot door andere organisaties in alle steden van België kan worden geïmplementeerd.

Wat doet ArmenTeKort?
Buddyverbindingen
ATK verbindt een kansarme en kansrijke persoon met elkaar in een buddyrelatie. De ontdekkingstocht duurt ongeveer twee jaar. Het traject biedt de persoon in kansarmoede de mogelijkheid
om eigenwaarde en bewustwording van zijn/haar keuzemogelijkheden te ontwikkelen. De ontdekking en de ontwikkeling van de verborgen kracht in zichzelf vormen de basis van
empowerment. Een persoon in kansarmoede die zegt dat hij/zij het heft in eigen handen wilt en kan nemen, is een stap ‘rijker’ geworden.

Intensieve opleidingen
ATK voorziet een professionele, intensieve opleiding voor de kansrijke vrijwilliger. Deskundige trainers en innovatieve leermethodes bieden hem/haar de inzichten en de basishouding nodig
voor een buddy-traject. Tijdens het traject zijn er kansen om zich op bepaalde thema’s bij te scholen en zich te laten coachen door begeleiders en ervaringsdeskundigen.

Innovatieve leermethodes:
Blended learning met Flipping the class room
Massive Online Open Courses (reeds een 100 tal opleidingsfilms beschikbaar)
Het online Wiki kennisplatform, het buddyforum en een tweedelijns helpdesk.
ATK leidde reeds zo'n 200 kansrijke buddies op.

Hoe kan jij ArmenTeKort helpen?
Financiële steun
Een volledig leertraject van een vrijwilliger, de vooropleiding en de bijscholing tijdens het traject, kost vandaag €2000 (over 2 jaar).

Vrijwilligers in België
Experten instructional design voor de leerpaden
Filmmonteurs en ondertitelaars
Administratie: interne vrijwilligers HR (80 mensen)

Materiaal
Kantoorruimte op wandelafstand van Centraal Station Antwerpen (3-500m²)
ICT netwerk ondersteuning

Algemene info
Raad van bestuur

Kris Debisschop (voorzitter), Tom Verlinden (penningmeester), Kathelijne Winderickx
(secretaris)

Dagelijkse leiding

Theo Vaes

Opgericht in

2014

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

7,55

Aantal vrijwilligers

1357

Rekeningnummer(s)

BE20 3631 3131 0556 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Accountantskantoor J&J NV, accountant IAB-IEC 225596-3ABN-18, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 703.891 € (100%)

Totaal = 711.375 € (100%)

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

183.670 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

199.653 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

36.091 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

101.217 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

227.878 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

359.698 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

22.533 €
0€
76 €
605 €
0€

703.891 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

262.811 €
0€
20.531 €
2€
500 €

711.375 €

Saldo van het boekjaar : 7.484 €

Activa 2019

Passiva 2019

Vaste activa 20/28

79.291 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

90.104 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2019

169.395 €

Totaal passiva 2019

35.338 €
134.057 €

169.395 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt -43.953 €. 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 Accountantskantoor J&J NV, accountant IAB-IEC 225596-3ABN-18, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 541.963 € (100%)

Totaal = 472.313 € (100%)

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

77.192 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

61.728 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

16.798 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

98.625 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

30.500 €

324.414 €

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 2018

19.427 €
0€
5.279 €
228 €
0€

541.963 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

353.296 €
0€
26.789 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2018

472.313 €

Saldo van het boekjaar : -69.650 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

86.222 €

Eigen vermogen10/15

27.854 €

Vlottende activa 29/58

117.073 €

Schulden en voorzieningen16/49

175.441 €

Totaal activa 2018

203.295 €

Totaal passiva 2018

203.295 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -58.368 €. 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
Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 399.401 € (100%)

Totaal = 446.205 € (100%)

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

143.606 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

59.729 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

17.414 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

60.055 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

79.000 €

164.543 €

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

7.665 €
0€
4.979 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

475 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

664 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2017

399.401 €

Totaal opbrengsten 2017

299.533 €
0€
7.918 €
25 €
0€

446.205 €

Saldo van het boekjaar : 46.804 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
56.100 €

Eigen vermogen10/15

97.504 €
119.179 €

Vlottende activa 29/58

160.583 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

216.683 €

Totaal passiva 2017

216.683 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 41.404 €. 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, werden gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 523.625 € (100%)

Totaal = 472.292 € (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

260.920 €
2.457 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

104.714 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

13.190 €

146.310 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

9.062 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

203.810 €

162 €
0€

523.625 €

253.358 €
0€
1.933 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2016

472.292 €

Saldo van het boekjaar : -51.333 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
17.615 €

Eigen vermogen10/15

50.700 €
135.433 €

Vlottende activa 29/58

168.528 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

186.143 €

Totaal passiva 2016

186.133 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 33.095 €. 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 : 20/11/2020

ArmenTeKort vzw
De Keyserlei 58 bus 2
2018 Antwerpen
Tel.: 03/233 33 36
E-mail: info@armentekort.be
Web: http://www.armentekort.be

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 = 447.284 € (100%)

Totaal = 460.943 € (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

161.479 €
6.421 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

150.098 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

38.082 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.585 €

236.334 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

4.827 €
0€
141 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

305.700 €
0€
3.561 €

0€

Financiële opbrengsten75

0€

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

447.284 €

Totaal opbrengsten 2015

460.943 €

Saldo van het boekjaar : 13.659 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
24.592 €

Eigen vermogen10/15

102.033 €
128.058 €

Vlottende activa 29/58

205.499 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

230.091 €

Totaal passiva 2015

230.091 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 77.441 €. 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 = 217.727 € (100%)

Totaal = 306.101 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

17.653 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.881 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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

81.249 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

0€

111.589 €
879 €
0€
3.124 €
352 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

217.727 €

23.498 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

42.480 €
59.500 €
179.700 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

923 €
0€

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

306.101 €

Saldo van het boekjaar : 88.374 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
9.203 €
177.547 €

186.750 €

Eigen vermogen10/15

88.374 €

Schulden en voorzieningen16/49

98.375 €

Totaal passiva 2014

186.750 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 79.172 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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