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Project info

De missie van Platform-K
Platform-K is een danswerkplek in Gent voor personen met een beperking. Platform-K zet projecten op die personen met een beperking en reguliere kunstenaars uitdagen om samen te werken
aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal.

Wat doet Platform-K?
Danswerkplek
In de danswerkplek van Platform-K ontdekken en ontplooien mensen met een beperking hun danstalent onder professionele begeleiding. Telkens
op twee dagen in de week – woensdag en donderdag, wordt er in Gent in de Koning Boudewijnstraat gewerkt met twee groepen van
7 deelnemers. Op het programma staan: hedendaagse danstechniek, yoga, fysieke training en toonmomenten. De danswerkplek is een echte
dansopleiding voor personen met een beperking.
De deelnemers voor de danswerkplek worden geselecteerd tijdens de proeﬂessen die georganiseerd worden aan de start van het schooljaar. De
opleiding bestaat uit drie blokken van telkens drie maanden. Op het einde van elk blok wordt een toonmoment georganiseerd.
Producties
In samenwerking met reguliere kunstenaars en organisaties maakt Platform-K regelmatig producties waar dansers met en zonder beperking
samen aan de slag gaan. Een recent voorbeeld is CEDER. CEDER is een realisatie van de dienst Cultuur Merelbeke i.s.m. de
Christoforusgemeenschap (Munte), De Heide (Merelbeke) en PC Caritas (Melle) met de ondersteuning van Platform-K, KC Vooruit, Gemeente
Merelbeke, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Dit is een artistieke creatie van: Sara Sampelayo, Michiel Soete en Nele
Vereecken. CEDER ging in première in BOZAR op 7 mei 2015 in het kader van het Europees Congres voor mensen met een beperking ‘ Ontmoeten is
leven, Sociale kunst scheppen’.
Inclusieve dansreeks
In samenwerking met WISPER organiseert Platform-K een inclusieve dansreeks voor volwassenen met én zonder lichamelijke of verstandelijke
beperking. De lessen gaan door in Gent (bij Planeet Mars) in groepen van gemiddeld tien personen. De reeks bestaat uit zes lessen en wordt elk jaar
opnieuw georganiseerd.
Kinderatelier
Platform-K organiseert met NTGent een dansatelier voor kinderen met en zonder beperking. Dit is in het kader van het nieuwe kinderaanbod dat
Platform-K samen met NTGent organiseert. Van 24 t.e.m. 28 augustus 2015 vond het eerste dans- en theateratelier in NTGent Arca plaats. Acht
enthousiaste kinderen tussen tien en 12 jaar gaven het beste van zichzelf onder begeleiding van dansdocente Siri Clinckspoor en theaterdocente
Debbie Crommelinck. Op het einde van de week was er een toonmoment voor vrienden en familie.

Hoe kan jij Platform-K helpen?
Financiële steun
Common Ground
Met Common ground maakt Platform-K een nieuwe danscreatie. Na het succes van Monkey Mind en de inspiratie die de voorstelling zowel voor
Platform-K als voor de artistieke ploeg opleverde willen we met een nieuwe choreograaf een interessant artistiek onderzoektraject bekomen. De
voorstelling wordt gemaakt door Benjamin Vandewalle in opdracht van Platform-K. Aangezien vele professionele dansers/choreografen nog geen
ervaring hebben in het werken met mensen met een beperking, is een lang voortraject noodzakelijk. Een voorstellingstraject is voor zowel de
choreograaf als de dansers van Platform-K een onderzoek naar artistieke input, maar die kan pas ontstaan wanneer er een oprecht en gedeeld
vertrouwen is op scène.

Algemene info
Raad van bestuur

Joost Callens (voorzitter), Ann Remerie (penningmeester), Bart Rogé (secretaris), Claudia Claes,
Philip-Carl De Cordier, Jan Depoortere, Brecht De Schepper, Koen Deweer, Philippe De Witte,
Ronny Dierendonck, Els Hemeleers, Filip Morisse, Guy Tegenbos, Luc Van de Poele.

Dagelijkse leiding

Inge Lattré

Opgericht in

2008

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

1,6

Aantal vrijwilligers

20

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE17 7380 4119 5821 - KREDBEBB (geen fiscaal attest)

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Platform-K (driemaandelijks)
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Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Ernst & Young, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 310.936 € (100%)

Totaal = 287.624 € (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

148.402 €
3.230 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

23.363 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

43.464 €

134.889 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

3.051 €
-2.568 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

427 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

142 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

14.888 €

Legaten73

0€

310.936 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

186.336 €
0€
42.904 €
32 €
0€

287.624 €

Saldo van het boekjaar : -23.312 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2019

Passiva 2019
7.131 €
372.325 €

379.456 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2019

33.977 €
345.479 €

379.456 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 26.846 €. 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 Ernst & Young, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 330.226 € (100%)

Totaal = 321.619 € (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

162.310 €
5.089 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

18.674 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

91.679 €

142.360 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

4.172 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-3.524 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

1.060 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

14.748 €

84 €
0€

330.226 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

156.081 €
0€
59.090 €
21 €
0€

321.619 €

Saldo van het boekjaar : -8.607 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
10.273 €

Eigen vermogen10/15

59.880 €

Vlottende activa 29/58

302.078 €

Schulden en voorzieningen16/49

252.470 €

Totaal activa 2018

312.350 €

Totaal passiva 2018

312.350 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 49.608 €. 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 Ernst & Young, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 191.973 € (100%)

Totaal = 198.630 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

74.306 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.800 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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 2017

0€

14.624 €

8.926 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

22.636 €

104.041 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

891 €
0€
938 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

71 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

191.973 €

Totaal opbrengsten 2017

135.696 €
0€
25.593 €
80 €
0€

198.630 €

Saldo van het boekjaar : 6.657 €

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

Totaal activa 2017

Passiva 2017
2.895 €
157.618 €

160.513 €

Eigen vermogen10/15

63.022 €

Schulden en voorzieningen16/49

97.491 €

Totaal passiva 2017

160.513 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 60.127 €. 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 Ernst & Young, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 204.832 € (100%)

Totaal = 225.652 € (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

98.380 €
3.008 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

13.607 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

41.515 €

98.212 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

1.884 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-54.032 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

43.276 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

40.551 €

498 €
0€

204.832 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

176.156 €
0€
-32.675 €
105 €
0€

225.652 €

Saldo van het boekjaar : 20.820 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2016

Passiva 2016
2.458 €
174.337 €

176.795 €

Eigen vermogen10/15

57.319 €

Schulden en voorzieningen16/49

119.476 €

Totaal passiva 2016

176.795 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 54.861 €. 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 Ernst & Young, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 214.401 € (100%)

Totaal = 226.364 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

81.440 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

941 €

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

20.922 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

27.823 €

83.456 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

2.561 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

3.959 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

21.894 €
149 €
20 €

214.401 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

191.192 €
0€
6.161 €
248 €
0€

226.364 €

Saldo van het boekjaar : 11.963 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
2.960 €

Eigen vermogen10/15

37.341 €

Vlottende activa 29/58

193.185 €

Schulden en voorzieningen16/49

158.804 €

Totaal activa 2015

196.144 €

Totaal passiva 2015

196.144 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 34.381 €. 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 Ernst & Young, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 217.233 € (100%)

Totaal = 222.194 € (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 pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

1.166 €
0€
17.818 €

62

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

70.073 €

104.688 €
2.561 €
20.568 €
0€
323 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

38 €

217.233 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

50 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

13.894 €
0€
206.484 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

809 €

Financiële opbrengsten75

957 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

222.194 €

Saldo van het boekjaar : 4.961 €

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

Totaal activa 2014

Passiva 2014
5.521 €
131.099 €

136.620 €

Eigen vermogen10/15

28.235 €

Schulden en voorzieningen16/49

108.384 €

Totaal passiva 2014

136.620 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 22.715 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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