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Project info

De missie van Child Focus
Child Focus is een stichting van openbaar nut. 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 stelt Child Focus alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, ofﬂine
en online.

Wat doet Child Focus?
Gratis noodnummer: bel naar 116 000 om een verdwijning of seksuele uitbuiting te melden. De noodlijn is gratis en dag en nacht bereikbaar. Jaarlijks verwerkt het noodnummer tienduizenden
oproepen. Om de verdwijnings- en seksuele uitbuitingsdossieren te behandelen, kan Child Focus rekenen op een ploeg van 9 gespecialiseerde raadgevers.
Stopchildporno.be: burgerlijk meldpunt voor de melding van seksueel misbruik van minderjarigen op het internet. Meldingen mogen anoniem worden doorgegeven. In 2016 werden 49
gevallen van kinderprostitutie aan Child Focus gemeld: een verdubbeling van het voorgaande jaar. Sinds 6 Juli 2017 mag Child Focus zelf de handen uit de mouwen steken: de medewerkers
mogen de foto's analyseren en krijgen een speciale training bij Interpol met speciale psychologische ondersteuning. Veranderende kleding en tetris of candy crush na analyse zijn nodig om
traumatische ervaringen te verminderen. Het doel is om de daders voor de rechter te brengen.
Surf Safe: jaarlijkse driedaagse zomercampagne die kinderen aanmoedigt om een vertrouwenspersoon of het
noodnummer (116000) aan te spreken in geval van probleem op het internet. Om kinderen en jongeren te helpen
om zo goed mogelijk om te gaan met deze risico's, ontwikkelt Child Focus preventie-, en sensibiliseringsmateriaal
rond dit thema. Posters, ﬁlmpjes, websites, games en spelletjes, maar ook vormingen en informatie-avonden....
Een van deze preventie-tools is de Surf Safe animatie waar jongeren op een surfplank mogen stappen.
Tienerpooiers: in 2014 ontving Child Focus in stijgende lijn meldingen van het fenomeen dat destijds de naam
'loverboys' kreeg. De term' loverboys' heeft een romantische connotatie, nochtans gaat het over pooiers die aan
mensenhandel doen en jongeren amoureus benaderen om hen nadien door middel van prostitutie uit te buiten.
Child Focus deed in 2015 een pioniersstudie naar het onderwerp. Het fenomeen blijft in opmars en Child Focus dringt
aan op een oplossing.
Child Focus Academy: Child Focus wil haar verschillende doelgroepen zo proactief en doeltreffend mogelijk
bereiken door hen op te leiden, te sensibiliseren en te mobiliseren. Het kind, en zijn/haar welzijn, bescherming,
opvoeding, maar zeker ook zijn/haar rechten staan steeds centraal. Sinds haar oprichting ontwikkelt Child Focus
verschillende vormings- en opleidingsprogramma's over diverse onderwerpen die gelinkt zijn aan haar missies.
Afhankelijk van het thema, richt de vzw zich zowel naar kinderen, adolescenten en ouders als naar politiemensen,
magistraten en anderen die professioneel met kinderen of jongeren bezig zijn.
Safer Internet Day: elk jaar coördineert Child Focus de campagne Safer Internet Day, de internationale dag voor
een veiliger internet. De dertiende editie vond op 07 februari 2017 plaats.
Internationale Dag van de Vermiste Kinderen (elk jaar op 25 mei): op deze dag worden alle verdwenen kinderen in
gedachte genomen. Dat zijn kinderen die weggelopen zijn van huis, ontvoerd zijn of meegenomen zijn naar het
buitenland. Voor deze kinderen worden er die dag extra veel acties gedaan, met het doel families, jongeren en
kinderen voor het thema te sensibiliseren.

Hoe kan jij Child Focus helpen?
Financiële steun voor:
De site stopchildporno.be: verwerken van de meldingen en onderzoek naar de bron van de beelden en of het zich om kinderpornofgrafie handelt.
De campagne Surf Safe
De strijd tegen tienerpooiers: om dringend oplossingen te eisen
Safer Internet Day: analyseren, sensibiliseren en voorkomen van “sextortion”, een opkomend fenomeen dat Child Focus al langer observeert.
Internationale Dag van de Vermiste Kinderen: organisatie en uitvoeren van acties in België

Vrijwilligers in België
De stichting bestaat dankzij de solidariteit van iedereen. Dankzij de steun van meer dan 800 vrijwilligers en 30 afﬁchagepartners, kan iedereen gratis gebruik maken van de diensten van Child
Focus
administratie/secretariaat
logistieke hulp (campagnes, evenementen)
animatie, informatie, sensibilisering
andere: plakken van posters,...

Materiaal
informatica/burotica
meubilair/huishoudelektro
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Algemene info
Raad van bestuur

Heidi De Pauw, Dirk Vanden Branden, Isabelle Mazzara, Françoise Pissart, François Cornélis
(voorzitter), Cédric Visart de Bocarmé, Jeroen Wils, Cathy Clerinx (ondervoorzitter), Kristof
Desair, Gwendoline Loosveld, Guido Van Wymersch and Maria Maes.

Dagelijkse leiding

Heidi De Pauw

Opgericht in

1997

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

52,3

Aantal vrijwilligers

800

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.
.

Rekeningnummer(s)

BE60 0962 2222 2270 - GKCCBEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Child Focus News
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Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VRC, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 5.645.079 € (100%)

Totaal = 5.682.566 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

283.185 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.151.871 €
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

3.851.531 €
0€

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

607.679 €

Lidmaatschapsbijdragen

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

284.212 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

3.190.812 €

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 2019

137.625 €

Overheidssubsidies73

-76.700 €

Tombola 70

1.654.415 €
0€

55.584 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

98.252 €

10.811 €

Financiële opbrengsten75

78.369 €

0€

5.645.079 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

0€

5.682.566 €

Saldo van het boekjaar : 37.487 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28

Passiva 2019
324.559 €

Eigen vermogen10/15

5.171.395 €
1.623.775 €

Vlottende activa 29/58

6.470.611 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2019

6.795.169 €

Totaal passiva 2019

6.795.169 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 4.846.836 €. 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 VRC, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 5.735.094 € (100%)

Totaal = 5.430.583 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

375.562 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

843.508 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

631.441 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

409.325 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

13.597 €

3.127.794 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

3.781.424 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

160.511 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

98.139 €

Tombola 70

40.943 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

47.423 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

119.593 €

Financiële kosten65

41.385 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

5€

5.735.094 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

1.457.603 €

5.213 €
12.211 €

5.430.583 €

Saldo van het boekjaar : -304.511 €

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

Totaal activa 2018

Passiva 2018
414.805 €
5.837.776 €

6.252.581 €

Eigen vermogen10/15

5.137.562 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.115.019 €

Totaal passiva 2018

6.252.581 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 4.722.757 €. 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 VRC, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 5.107.631 € (100%)

Totaal = 5.075.633 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

386.589 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

913.235 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

450.476 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

332.405 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

12.030 €

2.844.108 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

144.470 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-5.596 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

33.115 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

8.724 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

105 €

5.107.631 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

3.526.183 €

1.451.830 €
3.750 €
74.940 €
6.900 €
0€

5.075.633 €

Saldo van het boekjaar : -31.998 €

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

Totaal activa 2017

Passiva 2017
491.475 €
5.886.312 €

6.377.787 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2017

5.466.367 €
911.420 €

6.377.787 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 4.974.892 €. 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 : 30/01/2021

Child Focus, stichting van openbaar nut
Avenue Houba de Strooperlaan 292
1020 Brussel
Tel.: (+32) 02 475 44 11
E-mail: service@childfocus.org
Web: http://www.childfocus.be

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VRC, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 4.411.435 € (100%)

Totaal = 4.667.076 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

265.463 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

807.118 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

336.246 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

243.091 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

2.695.276 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

53.131 €

Overheidssubsidies73

2.789.986 €

1.790.079 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-35.196 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

35.610 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

74.630 €

Financiële kosten65

10.692 €

Financiële opbrengsten75

12.378 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

5€

4.411.435 €

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

3€

4.667.076 €

Saldo van het boekjaar : 255.641 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
122.264 €

Eigen vermogen10/15

5.474.427 €
1.068.159 €

Vlottende activa 29/58

6.420.323 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

6.542.587 €

Totaal passiva 2016

6.542.586 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 5.352.164 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Fondsenwervingskosten: een deel van de fondsenwerving gebeurt via een extern bedrijf. Wilt u liever niet dat uw gegevens worden gedeeld met andere verenigingen? Informeer je bij de
organisatie over de manier waar ze met persoonsgegevens omgaat. Laat indien nodig schriftelijk weten dat je niet wilt dat je gegevens worden gedeeld met derden.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VRC, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 4.133.554 € (100%)

Totaal = 4.280.848 € (100%)

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

270.752 €
486.222 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

2.393.974 €

Legaten73

167.924 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

141.914 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

501.293 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

2.599.806 €
75.361 €
5.251 €

0€
0€

70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

1.594.318 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

37.419 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

94.622 €

Financiële kosten65

14.246 €

Financiële opbrengsten75

29.981 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2015

1.291 €

4.133.554 €

76

29 €

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2015

4.280.848 €

Saldo van het boekjaar : 147.294 €

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

Totaal activa 2015

Passiva 2015
53.332 €
6.116.761 €

6.170.093 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

5.225.316 €
944.777 €

6.170.093 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 5.171.984 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Fondsenwervingskosten: een deel van de fondsenwerving gebeurt via een extern bedrijf. Wilt u liever niet dat uw gegevens worden gedeeld met andere verenigingen? Informeer je bij de
organisatie over de manier waar ze met persoonsgegevens omgaat. Laat indien nodig schriftelijk weten dat je niet wilt dat je gegevens worden gedeeld met derden.
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