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Project info

De missie van S&Z Brussel-Vlaams Brabant
S&Z organiseert gratis, individuele studiebegeleiding aan zieke leerlingen. Het doel is om leerachterstand te beperken, zodat kinderen en jongeren vlot weer bij hun klas kunnen aansluiten
zodra de gezondheidstoestand het opnieuw toelaat, en zodoende te vermijden dat de jongere zijn jaar moet overdoen. De vrijwillige leerkracht vormt de link met de school, waardoor het sociale
isolement van de zieke leerling wordt doorbroken.

Wat doet en S&Z Brussel-Vlaams Brabant?
De vzw heeft in Brussel en Vlaams Brabant een geograﬁsch goed verspreid netwerk opgericht, waarbinnen een 90-tal vrijwillige leerkrachten
actief zijn. Om de verplaatsingen zo gering mogelijk te houden beschikt de vzw in elke uithoek van de provincie over lesgevers die alle vakken
aankunnen. Deze leerkrachten gaan bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis les geven, in samenspraak met de school van de leerling. Zo
blijft de band met de school behouden of wordt hij terug aangehaald.
In 2017 bereikte de vzw 56 leerlingen: 12 uit het basisonderwijs en 44 uit het secundair onderwijs.
De vrijwilligers van de vzw presteerden allen samen 882 uren en reden hiervoor 8637 km.
De vzw beschikt over leerkrachten die basisionderwijs en de meeste vakken van het secundair aankunnen.
De leerlingen die door de vzw geholpen worden, hebben allen een medisch attest waardoor zij voor langere tijd niet naar school kunnen.
De vzw werkt nauw samen met Bednet vzw. Niet elk kind is, omwille van zijn of haar ziekteproﬁel, in staat om de hele dag lang via een
computerscherm les volgen. Ook bij kinderen die herstellend zijn is de achterstand vaak al te groot om 'live' aan te sluiten bij de lessen via
computer. School & Ziekzijn kan onmiddellijk worden ingeschakeld, om te overbruggen, of ingezet te worden daar waar Bednet te moeilijk is
voor de patiënt. School & Ziekzijn maakt deeluit van het Platform POZILIV (Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen).

Hoe kan jij hen helpen?
Financiële steun voor
de vergoeding voor de verplaatsingen van vrijwilligers. Deze kost bedraagt zo'n 85 % van het totaal van de uitgaven en is dus de grootste kostenpost.
kosten voor communicatie, telefoon, internet: 300-350€
de verzekering van de vrijwilligers: +/- 150€ per jaar per vrijwilliger

Vrijwilligers in België
lesgevers, leerkrachten of anders gediplomeerden met didactische en pedagogische vaardigheden, beschikbaarheid 1 à 2 keer/week
administratie/secretariaat: de vzw is op zoek naar een vrijwilliger met ICT-vaardigheden, en eigen vervoer heeft om de voorzitster in het
uitvoeren van haar taken te ondersteunen.
logistieke hulp (campagnes, evenementen)
boekhouding
fondsenwerving
website

Materiaal
informatica/burotica (computer, printer, scanner, inktpatronen)
didactisch- en schoolmateriaal
communicatie (tel, internet) en publiciteit (folders, affiches)

Algemene info
Raad van bestuur

Catheline Luyten-De Jonge (voorzitter en secretaris), Carla Luyten (vicevoorzitter), Kristien Van
Rafelghem

Dagelijkse leiding

Catheline Luyten-De Jonge

Opgericht in

2010

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

106

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE13 9730 0514 1539 - ARSP BE22 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

S&Z nieuwsbrief, twee keer/jaar
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Financiële info

2019
Audit info : Mevr. Cathelyne Luyten-Defonge, belast met het dagelijks bestuur, heeft op eer verklaard dat de rekeningen (balans en resultatenrekening) die aan Donorinfo
werden overgemaakt voor het boekhoudkundig jaar 2019 correct en waarachtig zijn.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 6.821 € (100%)

Totaal = 8.567 € (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

3.445 €
0€
2.693 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.882 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

684 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

3.658 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

6.821 €

Totaal opbrengsten 2019

26 €
0€

8.567 €

Saldo van het boekjaar : 1.746 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28

Passiva 2019
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

29.899 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2019

29.899 €

Totaal passiva 2019

29.899 €
0€

29.899 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 29.899 €. 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
Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 3.917 € (100%)

Totaal = 8.119 € (100%)

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

3.077 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

7.925 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

466 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

374 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

176 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€
0€
0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2018

3.917 €

Totaal opbrengsten 2018

18 €
0€

8.119 €

Saldo van het boekjaar : 4.202 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

28.151 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

28.151 €

Totaal passiva 2018

28.151 €
0€

28.151 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 28.151 €. 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 Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF [agreement-number], werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 2.945 € (100%)

Totaal = 9.332 € (100%)

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

2.163 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.815 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

419 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

363 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

4.500 €
0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

17 €

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

2.945 €

Totaal opbrengsten 2017

9.332 €

Saldo van het boekjaar : 6.387 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

23.949 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

23.949 €

Totaal passiva 2017

23.949 €
0€

23.949 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 23.949 €. 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 sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 3.176 € (100%)

Totaal = 173 € (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

3.008 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

150 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

141 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€
0€

27 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

3.176 €

Totaal opbrengsten 2016

23 €
0€

173 €

Saldo van het boekjaar : -3.003 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

17.562 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

17.562 €

Totaal passiva 2016

17.562 €
0€

17.562 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 17.562 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 3.338 € (100%)

Totaal = 17.607 € (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

3.134 €
59 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

14.600 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

145 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

3.000 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

7€

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

3.338 €

Totaal opbrengsten 2015

17.607 €

Saldo van het boekjaar : 14.269 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
0€
20.565 €

20.565 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

20.565 €
0€

20.565 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 20.565 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 1.990 € (100%)

Totaal = 160 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.776 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

156 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

214 €
62

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

4€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

1.990 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

160 €

Saldo van het boekjaar : -1.830 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

6.297 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

6.297 €

Totaal passiva 2014

6.297 €
0€

6.297 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 6.297 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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