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Project info

De missie van Foyer
Foyer vzw zet zich in voor een samenleving die op een positieve manier omgaat met diversiteit en waaraan iedereen, ongeacht afkomst, op een gelijkwaardige manier kan participeren.

Wat doet Foyer?
Foyer heeft talloze werkingen. Een greep uit het aanbod:
BIS Foyer - Brussel Integratie door Sport, de sportwerking van Foyer vzw die via diverse activiteiten (3 sportclubs, happenings, kampen…)
kansarme jongeren met diverse achtergronden wil aanzetten tot en begeleiden bij een duurzame en gestructureerde sportbeoefening.
Wekelijkse activiteiten: BC Foyer Molenbeek (een basketbalclub voor meisjes), Atlemo (een atletiekvereniging voor jongeren), Indoor Cricket
Molenbeek.
Jongerenwerking Foyer: deze werking is gelegen in de Kanaalzone van Molenbeek en biedt activiteiten en projecten aan (cultureel, recreatief,
sportief, taalondersteunend, huistaakklas & coaching…) die inspelen op de noden van maatschappelijk kwetsbare Brusselse jongeren en
waarbij uitgegaan wordt van hun competenties. Er zijn ateliers (Studiebox, circus, muziek , leren studeren); projecten (FoyerFuture, Earn a
Bike, theater, wetenschapsateliers) en kampen (sport-en natuurkampen, chiro-uitwisseling, Boring Brussels,...).
Interculturele Bemiddeling (ICB) in de gezondheidszorg: een andere ziektebeleving en uiting van klachten en verschillende wederzijdse
verwachtingen maken dat zorgvraag en zorgaanbod vaak slecht op elkaar zijn afgestemd. ICB staat in voor zowel de bemiddeling, vaak
inclusief tolken, tussen allochtone hulpvrager en dienstverlener (bv. medisch, op school…) als voor vorming/voorlichting rond interculturele
communicatie.
Adviescentrum Meertalig Kind: voert taalanalyses uit in het kader van diagnostiek van meertalige taalontwikkeling onder toezicht van een
logopedist.
Dienst Roma & Woonwagenbewoners: een steunpunt voor Roma en Woonwagenbewoners dat speciﬁek met Roma-bemiddelaars werkt. De
hoofddoelstelling is het bevorderen van emancipatie en zelfredzaamheid van Roma en woonwagenbewoners door begeleiding,
responsabilisatie en oriëntatie naar een realistisch toekomstperspectief, met nadruk op integratie via onderwijs en opleiding.

Wijkatelier: in de Werkhuizenstraat beschikt Foyer over een eigen wijkatelier. Het is bedoeld voor mensen uit de buurt die voor zichzelf allerlei karweien in hout willen uitvoeren. De
ateliergebruikers komen er vrijblijvend en onbezoldigd werken. Ze maken er kasten, kaders of houten speelgoed. De reden waarom de mensen in het atelier komen klussen is meestal omdat
ze niet de middelen hebben om een nieuw afgewerkt product te kopen.
Mannenwerking (binnen Atelier M) en vrouwenwerking (binnen Dar al Amal).
het Gewoon Vreemd Paleis, een interactieve introductie in burgerschapspraktijk waarbij jongeren geconfronteerd worden met het feit dat het gewone minder gewoon en het zogenaamd
abnormale vaak meer normaal is dan het lijkt. Foyer vzw organiseert ook wijkwandelingen rond de sociale geschiedenis van de buurt.
het Foyer deradicaliseringsproject dat op verschillende sporen tegelijk inzet om radicalisering te voorkomen staat in de steigers.
Alles samen bereikt Foyer vzw zo'n 4.000 Brusselaars.

Hoe kan jij Foyer helpen?
Financiële steun
voor de sportwerking: € 15.000 voor de opleiding van kansarme jongeren met sportief talent tot hulptrainer.
Atelier M is een nieuw project waarvoor de vzw op zoek gaat naar financiële steun. Atelier M bestaat uit 2 luiken, een mannenwerking (op het
gelijkvloers), en een atelier-museum (op de eerste en tweede verdieping van een grote werkplaats). De mannenwerking moet een open
ontmoetingsruimte worden rond positieve waarden, activering en nieuwe initiatieven. Het atelier-museum zal Brussel laten zien als een
multiculturele stad die een historiek en een interculturele toekomst heeft. De M in de naam staat voor Mannen, Migratie, Museum, Molenbeek en
Meer. Foyer vzw zoekt nog € 50.000 om de installatiekosten van het geheel te dekken.
voor de jongerenwerking (creatieve ateliers, kampen e.d.): € 5.000

Vrijwilligers in België
vertalingen (van Nederlands naar Frans en Engels)
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Algemene info
Raad van bestuur

Johan Leman (voorzitter), Annemarie Haverkorn-Van Beuningen (penningmeester), Ann
Bogman, Hamida Chikhi, Loredana Marchi, Geert Roukaerts

Dagelijkse leiding

Loredana Marchi

Opgericht in

1986

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

33

Aantal vrijwilligers

20

Rekeningnummer(s)

BE63 4370 0574 9108 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Financiële info

2018
Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 1.696.303 € (100%)

Totaal = 1.741.587 € (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 2018

260.752 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

51.028 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

42.663 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

1.366.790 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€
2.472 €

12.901 €
0€
2.305 €
134 €
8.286 €

1.696.303 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

1.556.719 €
0€
123.240 €
2€
10.598 €

1.741.587 €

Saldo van het boekjaar : 45.284 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2018

Passiva 2018
35.225 €
387.136 €

422.361 €

Eigen vermogen10/15

30.444 €

Schulden en voorzieningen16/49

391.917 €

Totaal passiva 2018

422.361 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -4.781 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 1.673.705 € (100%)

Totaal = 1.656.003 € (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

221.278 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

57.999 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

1.384.469 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€
239 €

7.826 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

604 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

120 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

52.469 €

1.170 €

1.673.705 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

1.499.792 €
0€
97.025 €
0€
6.717 €

1.656.003 €

Saldo van het boekjaar : -17.702 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

21.004 €

Eigen vermogen10/15

-14.840 €

Vlottende activa 29/58

354.537 €

Schulden en voorzieningen16/49

390.381 €

Totaal passiva 2017

375.541 €

Totaal activa 2017

375.541 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt -35.844 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 1.640.982 € (100%)

Totaal = 1.642.008 € (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

229.959 €
10.699 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

47.037 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

175 €

1.334.431 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

18.084 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

591 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

120 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

47.757 €

62 €

1.640.982 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

1.528.637 €
0€
64.429 €
1€
1.010 €

1.642.008 €

Saldo van het boekjaar : 1.026 €

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

Totaal activa 2016

Passiva 2016
27.666 €
474.234 €

501.900 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2016

2.861 €
499.039 €

501.900 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -24.805 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 1.418.963 € (100%)

Totaal = 1.421.928 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
60/61

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

153.661 €
3.656 €
0€
31.741 €
1.214.429 €
5.658 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

8€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

165 €
9.646 €

1.418.963 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

77.848 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

54.902 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

1.280.602 €
0€
3.553 €
32 €
4.991 €

1.421.928 €

Saldo van het boekjaar : 2.965 €

Passiva 2015
2.570 €

Eigen vermogen10/15

1.836 €

Vlottende activa 29/58

389.026 €

Schulden en voorzieningen16/49

389.760 €

Totaal activa 2015

391.596 €

Totaal passiva 2015

391.596 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt -734 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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