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Project info

De missie van CAW Oost-Brabant
Het CAW is een eerste contactpunt voor mensen met problemen en vragen over welzijn. Iedereen kan er terecht voor info, advies, ondersteuning, begeleiding en opvang. Je kan er langslopen,
bellen, mailen of chatten met een hulpverlener. De hulp is gratis, vertrouwelijk en professioneel. Het CAW ontwikkelt ook nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen en
sensibiliseert het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.

Wat doet het CAW Oost-Brabant?
Algemeen aanbod
Algemeen aanbod
Een luisterend oor en advies via telefoon, mail of chat of via het onthaal in Leuven, Tienen, Diest of Aarschot. Voor jongeren is er een apart aanbod.
Inloopcentra waar je mensen kan ontmoeten en praktische hulp krijgt bij dagelijkse problemen.
Het CAW zoekt ook actief mensen op die hulp nodig hebben (outreachend werken).
Expertise in thema’s als familiaal geweld, hulp aan slachtoffers, thuisloosheid, (kans-armoede), persoonlijk of relationele problemen …
Begeleiding in verband met deze thema’s voor wie het nodig heeft. Het CAW biedt ook crisishulp en tijdelijke opvang met begeleiding.
Preventie en signaleren van maatschappelijke problemen aan het beleid.

Bijzondere projecten en samenwerkingsverbanden
Budget in Zicht (BIZ): samenwerking tussen OCMW's, OCMW-verenigingen en verenigingen van het Netwerk tegen Armoede rond
schuldhulpverlening.
Belgian Homeless Cup – BHC: een voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen opgericht door Football+ Foundation en het Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk. Dankzij de BHC vinden mensen via sport opnieuw aansluiting bij de samenleving.
Bij de Sociale Kruidenier kunnen mensen in kansarmoede gratis of tegen een sociaal tarief gezonde voeding en huishoudartikelen aankopen maar
ook elkaar ontmoeten. Het CAW helpt zo op dit moment 70 gezinnen. In samenwerking met Leren Ondernemen.
Het Woonanker ondersteunt samen met de Stad en het OCMW maatschappelijk kwetsbare mensen in (Groot-) Leuven om een huurwoning te vinden.
Geld Telt is een interactief vormingspakket voor mensen die hulp vragen bij het beheer van hun financiën. Extra infosessies leren professionals om
signalen van financiële problemen te herkennen om zo mensen gericht te kunnen doorverwijzen.

Hoe kan jij helpen?
Financiële steun
Een boek voor en door dak- en thuisloze kinderen (8-12j) in opvangcentra: ‘De avonturen van Sara’. Timing: 01/09/2017 – 31/08/2018. Budget: 15.000 euro. Giften met vermelding ‘Sara’. Info
lieve.polfliet@cawoostbrabant.be of 0479 95 22 04
Een veilige haven voor vrouwen zonder wettelijke verblijfsdocumenten. In het Vluchthuis en het Vrouwenopvangcentrum verblijven vrouwen op de vlucht voor familiaal geweld en hun
kinderen. Vrouwen zonder wettige verblijfsdocumenten geeft het CAW een plek op eigen kosten. Een dag kost voor een vrouw met één kindje 30 euro, een week 210 euro, een maand 900 euro,
een jaar 10.950 euro. Giften met vermelding ‘Rose’. Info karline.vandeweghe@cawoostbrabant.be of 0479 99 93 19.
Buiten spelen: aanleg van een tuin voor de bezoekersruimte voor kinderen en ouders die door een moeilijke scheiding of conflicten gaan. In de tuin kunnen ze even buiten tot rust komen.
Timing:01/09/2017 – 28/12/2018. Giften met vermelding 'tuin’. Info iris.claeys@cawoostbrabant.be of 0498 36 32 20
Verhuis van Inloopcentrum Amerantin Tienen naar de nieuwe Hertogensite, aan de Ooievaarstraat in hartje Tienen. Om er een warme thuis van te maken, kan je storten met vermelding
‘Tienen’. Timing:01/09/2017 – 28/02/2018. Info lieve.polfliet@cawoostbrabant.be of 0479 95 22 04

Vrijwilligers in België
vertalingen (Engels, Frans, Farsi, Arabisch en Turks)
redactie/fotografie voor driemaandelijks magazine
andere: tuinontwerpers met een goed plan of een tuin- of speelpleinaannemer met zin voor een sociaal project zoals de aanleg van de tuin voor de bezoeksruimte (zie 'financiële steun')

Materiaal
meubilair/elektro-huishoudtoestellen
hygiëne- en onderhoudsproducten
kledij/huishoudlinnen
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Algemene info
Raad van bestuur

Jan Boulogne (voorzitter), Gilbert Van Houtven (vice-voorzitter), André Jordens , Etienne Maes,
Luc Moerkerke, Herlindis Moestermans, John Vanacker, Dany Van de Wouwer, Paul Van Roy,
Sarah Verschaeve, Katty Wouters, Birgit Goris, Koen Hermans, August Rector.

Dagelijkse leiding

Bert Lambeir

Opgericht in

2013

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

151,5

Aantal vrijwilligers

180

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

IBAN BE59 7775 9209 2726 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Driemaandelijks magazine CAW Inzicht
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Financiële info

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

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 10.129.294 € (100%)

Totaal = 10.105.611 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

563.634 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

9.846 €
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

9.103 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€
73

Lidmaatschapsbijdragen

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

99.285 €

8.682.637 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

318.353 €

415.558 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

60.777 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

26.058 €

Financiële opbrengsten75

Totaal kosten 2019

0€

361.679 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

Uitzonderlijke kosten66

25.452 €

0€

10.129.294 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

9.529.809 €
0€
114.999 €
874 €
16.839 €

10.105.611 €

Saldo van het boekjaar : -23.683 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28

Passiva 2019
5.672.893 €

Eigen vermogen10/15

6.075.302 €
2.427.213 €

Vlottende activa 29/58

2.829.622 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2019

8.502.515 €

Totaal passiva 2019

8.502.515 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 402.409 €. 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 Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 9.648.946 € (100%)

Totaal = 9.784.006 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

506.495 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

42.102 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

4.448 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

4.232 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

301.426 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

103.463 €

8.374.404 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

316.416 €

354.346 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

75.342 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

28.253 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

0€

9.648.946 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

9.198.716 €
0€
122.373 €
934 €
1€

9.784.006 €

Saldo van het boekjaar : 135.060 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

5.362.000 €

Eigen vermogen10/15

6.114.857 €

Vlottende activa 29/58

3.252.900 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.500.043 €

Totaal activa 2018

8.614.900 €

Totaal passiva 2018

8.614.900 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 752.857 €. 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 Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 9.462.224 € (100%)

Totaal = 9.477.246 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

490.685 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

17.930 €

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
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

308.005 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

86.251 €

8.125.414 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

305.659 €

402.362 €
0€
104.561 €
30.836 €
360 €

9.462.224 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

8.931.263 €
0€
130.293 €

Financiële opbrengsten75

4.349 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

1.501 €

Totaal opbrengsten 2017

9.477.246 €

Saldo van het boekjaar : 15.022 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

4.869.783 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

3.393.881 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.409.993 €

Totaal passiva 2017

8.263.664 €

Totaal activa 2017

8.263.664 €

5.853.671 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 983.888 €. 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 Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 9.156.928 € (100%)

Totaal = 9.198.536 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

512.472 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

14.623 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

11.937 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

6.795 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

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 2016

285.171 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

80.026 €

7.833.615 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

316.576 €

412.291 €
0€
60.762 €
33.727 €
157 €

9.156.928 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

8.648.665 €
0€
134.152 €
4.494 €
1€

9.198.536 €

Saldo van het boekjaar : 41.608 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

5.079.334 €

Eigen vermogen10/15

5.914.144 €

Vlottende activa 29/58

3.310.867 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.476.057 €

Totaal activa 2016

8.390.201 €

Totaal passiva 2016

8.390.201 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 834.810 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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