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Project info

De missie van Onafhankelijk Leven
Onafhankelijk Leven vzw is een sociale beweging die er voor zorgt dat meer en meer personen met een handicap een gewoon leven kunnen leiden, in de samenleving in plaats van in een
voorziening.
Onafhankelijk Leven vzw ondersteunt hierbij het gebruik van persoonlijke assistentie als middel naar een gewoon leven. Personen met een handicap beslissen zelf wie wanneer assisteert. Zo
hoeven zij niet afhankelijk te zijn van de goodwill van familie, vrienden of welzijnsorganisaties, en blijven ze aan het stuur van hun eigen leven.
Toen de vzw 30 jaar geleden een oproep voor persoonlijke assistentie lanceerde, was dat een uniek en innovatief idee. Vandaag is het recht op persoonlijke assistentie wettelijk vastgelegd en
maken 3000 personen met een handicap daarvan gebruik. In de komende jaren zullen duizenden nieuwe mensen gebruik maken van het systeem dat Onafhankelijk Leven vzw ontwikkelde.
Onafhankelijk Leven is een echt onafhankelijke vzw en wil dat ook zo blijven, met één doel: mensen met een handicap dienen, hen informeren, adviseren, bijstaan en coachen zodat ze net zoals
iedereen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat doet Onafhankelijk Leven?
Dienstverlening
Onafhankelijk leven vzw geeft advies bij het gebruik van een assistentie budget, via de advieslijn of de coaches die bij personen met een
assistentiebudget over heel Vlaanderen advies aan huis verstrekken.

Sensibilisering en vrijwilligerswerking
Als sociale beweging doet de vzw Onafhankelijk Leven aan beleidsbeïnvloeding en heeft ze een vrijwilligerswerking. Op deze manier zorgt de
organisatie ervoor dat mensen die dat willen de kans krijgen om onafhankelijk te leven.
De vzw sensibiliseert de maatschappij onder meer via campagnes en acties, gaat op gesprek bij politici en de minister waar problemen worden
aangekaart en samennaar oplossingen wordt gezocht. Dit luik van de werking wordt volledig gedragen door vrijwilligers.
Onafhankelijk Leven biedt vormingen aan om mensen kennis te laten maken met het gedachtengoed van de vzw en personen met een beperking te
versterken.

Hoe kan jij Onafhankelijk Leven helpen?
Financiële steun
De sociale beweging van de vzw wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. Voor de vrijwilligerswerking hangt de vzw grotendeels af van giften.
In de sector personen met een handicap zal er in de periode 2015 tot en met 2020 een grote verandering doorgevoerd worden, de 'Persoonsvolgende
Financiering'. Dit wil zeggen dat het budget dat naar de gehandicaptenzorg gaat tegen 2020 rechtstreeks naar de persoon met de beperking zal
gaan en niet naar voorzieningen zoals dat nu grotendeels is. Om deze omslag te maken dient Onafhankelijk Leven vzw fors te investeren in
dienstverlening en vorming van haar medewerkers.Deze veranderingen vergen een doorgedreven professionele aanpak van de communicatie
strategie waarvoor de vzw op zoek is naar financiële middelen.

Vrijwilligers in België
logistieke hulp (campagnes, evenementen): mee helpen bij de hele campagne, van A-Z. Passie en goesting zijn belangrijker dan opleiding.
animatie, informatie, sensibilisering: als persoon met een beperking getuigen over het gebruik van PAB. Voor mensen die graag praten en niet bang zijn om voor grote groepen te staan.
Vertalingen: FR/EN/NL
andere: meewerken aan het vrijwilligerskrantje 'Onafhankelijk LeZen', redactie, artikels schrijven, layout,...
Meer info: https://www.onafhankelijkleven.be/doe-mee
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Algemene info
Raad van bestuur

Jan Coppejans (voorzitter), Sebastian Dürr, Sonia Van Haute, Viviane Sorée, Koen Lippens,
Cathérine Beele (secretaris), Johan Geerts, Liesbeth Gheldof, Dirk Schockaert.

Dagelijkse leiding

Dave Ceule

Opgericht in

1987

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

22,2

Aantal vrijwilligers

53

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

Behalve de voorzitter worden de bestuurders niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE68 5230 8055 4434 - BIC TRIOBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

e-news Onafhankelijk Leven wekelijks, e-news voor vrijwilligers tweemaandelijks Onafhankelijk
LeZen
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Financiële info

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 = 1.874.316 € (100%)

Totaal = 1.831.545 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

197.945 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

155.726 €
0€

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

83.118 €

Lidmaatschapsbijdragen

382.441 €

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

69.384 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

832.283 €

1.441.516 €

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

36.549 €
0€
42.010 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

1.478 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

2.316 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2018

1.874.316 €

Totaal opbrengsten 2018

387.677 €
0€
57.003 €
11 €
16.405 €

1.831.545 €

Saldo van het boekjaar : -42.771 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
73.316 €

Eigen vermogen10/15

22.053 €
477.511 €

Vlottende activa 29/58

426.248 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

499.563 €

Totaal passiva 2018

499.563 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -51.263 €. 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 = 1.771.930 € (100%)

Totaal = 1.744.141 € (100%)

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

199.462 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

199.192 €
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

95.855 €

Lidmaatschapsbijdragen73

369.785 €

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

44.583 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

748.537 €

1.362.285 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

60.506 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

2.518 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

1.433 €

Financiële opbrengsten75

5.288 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

1.771.930 €

Totaal opbrengsten 2017

375.649 €
0€
25.583 €
37 €
25.358 €

1.744.141 €

Saldo van het boekjaar : -27.789 €

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

Totaal activa 2017

Passiva 2017
91.590 €
352.463 €

444.052 €

Eigen vermogen10/15

64.824 €

Schulden en voorzieningen16/49

379.229 €

Totaal passiva 2017

444.052 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt -26.766 €. 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 = 1.440.216 € (100%)

Totaal = 1.449.149 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

170.078 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

48.295 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

42.385 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

86.646 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

556.405 €

1.047.785 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

61.950 €

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

34.636 €
0€
547 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

5.795 €

Financiële opbrengsten75

4.050 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

1.440.216 €

Totaal opbrengsten 2016

144.667 €

666.035 €
0€
9.588 €
42 €
10.461 €

1.449.149 €

Saldo van het boekjaar : 8.933 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
63.210 €

Eigen vermogen10/15

92.875 €

Vlottende activa 29/58

273.906 €

Schulden en voorzieningen16/49

244.241 €

Totaal activa 2016

337.116 €

Totaal passiva 2016

337.116 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 29.665 €. 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 = 1.329.021 € (100%)

Totaal = 1.344.065 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

173.584 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

40.865 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

35.336 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

18.834 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

51.248 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

670.279 €

1.013.156 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

61.300 €

Overheidssubsidies73

557.742 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

27.278 €
0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

6.640 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

2.921 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

25 €

1.329.021 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

0€
7.400 €
92 €
6.388 €

1.344.065 €

Saldo van het boekjaar : 15.044 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

48.637 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

357.332 €

Schulden en voorzieningen16/49

322.026 €

Totaal passiva 2015

405.969 €

Totaal activa 2015

405.969 €

83.943 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 35.305 €. 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 = 1.340.609 € (100%)

Totaal = 1.304.923 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

156.675 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

12.208 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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

55.121 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

102.449 €

977.960 €
27.410 €
0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

1.298 €

Financiële opbrengsten75

Totaal kosten 2014

0€

1.340.609 €

59.550 €

0€

7.487 €

Uitzonderlijke kosten

600.373 €

569.662 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

66

42.999 €

32.281 €
58 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

1.304.923 €

Saldo van het boekjaar : -35.686 €

Activa 2014

Passiva 2014

Vaste activa 20/28

69.136 €

Eigen vermogen10/15

68.899 €

Vlottende activa 29/58

314.257 €

Schulden en voorzieningen16/49

314.494 €

Totaal passiva 2014

383.393 €

Totaal activa 2014

383.393 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt -238 €. 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 VGD bedrijfsrevisoren CVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 1.236.303 € (100%)

Totaal = 1.232.380 € (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

136.370 €
19.733 €
62.520 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

37.240 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

57.147 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

550.280 €

948.586 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

53.150 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen

33.246 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-26.000 €

Overheidssubsidies

73

Tombola 70

559.130 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

2.808 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

1.892 €

Financiële opbrengsten75

556 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

320 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

0€

1.236.303 €

Totaal opbrengsten 2013

31.703 €

1.232.380 €

Saldo van het boekjaar : -3.923 €

Activa 2013

Passiva 2013

Vaste activa 20/28

62.623 €

Eigen vermogen10/15

104.584 €

Vlottende activa 29/58

284.753 €

Schulden en voorzieningen16/49

242.791 €

Totaal passiva 2013

347.376 €

Totaal activa 2013

347.376 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 41.961 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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