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Doe een gift

Project info

De missie van Special Olympics Belgium
Wereldwijd het leven van personen met een beperking veranderen, dat is de missie van Special Olympics. Special
Olympics werd in 1968 in de Verenigde Staten opgericht door Eunice Kennedy Shriver. Sindsdien is het een
internationale beweging geworden, met activiteiten in 178 landen en 4 miljoen atleten met een verstandelijke
beperking. Special Olympics Belgium (SOB) werd in 1979 opgericht en bereikt vandaag 12.500 atleten, hoewel er
in België naar schatting 165.000 personen met een verstandelijke beperking zijn. Daarmee is meteen de
doelstelling 2020 voor SOB gesteld: 20.000 atleten bereiken, een stijging met maar liefst 60%.

Wat doet Special Olympics Belgium?
Special Olympics Belgium wil het taboe dat een verstandelijke beperking vandaag nog steeds met zich
meedraagt doorbreken dankzij de sport: reglematige trainingen van atleten, de ontwikkeling van haar
regionale actviteiten in scholen, instituten en sportclubs, de ontwikkeling van het programma 'Uniﬁed Sport',
dat gezamenlijk sporten tussen personen met en zonder beperking, promoot. Jaarlijks organiseert SOB een
vijftigtal sportieve activiteiten, zowel in België als in het buitenland: grassroots activiteiten in het kader van 'Play
Uniﬁed' in verschillende steden en gemeenten, de Wereldzomer- en Wereldwinterspelen (om de 4 jaar) en de
Nationale Spelen (elk jaar). Deze Nationale Spelen zijn het grootste jaarlijkse sportevenement voor atleten met
een verstandelijke beperking: er nemen 3.400 atleten deel aan 19 sportdisciplines, 1.200 coaches, 1.800 vrijwilligers per dag (4 dagen lang), duizenden families en supporters.

Hoe kan je Special Olympics Belgium helpen?
Financiële steun
voor de ontwikkeling van Play Unified over heel België. Special Olympics Belgium wil tegen 2020 zo'n 20.000 atleten met een verstandelijke beperking bereiken, door in te zetten op de lokale
ontwikkeling van 'samen sporten'. Een stijging met 60 % betekent dat duizenden atleten SOB zullen vervoegen. Elke gift helpt om de Olympische droom van deze atleten met een beperking te
realiseren. Met een bijdrage van 200 € bijvoorbeeld, kunnen de jaarlijkse kosten gelinkt aan trainingen en sportieve activiteiten worden vergoed.

Vrijwilligers in België
logistieke hulp (themacampagnes, evenmenten) maar ook opbouw, afbouw, decoratie
vertalingen: FR, NL, ENG
vervoer van begunstigden
fotografen, redacteurs, designers (Photoshop)
andere: coaches, atleten

Materiaal
niet-bederfelijke eetwaren
computer- en kantoormateriaal
werkgereedschap
meubiliar en elektro-huishoudtoestellen
produkten voor onderhoud en hygiëne

Algemene info

Raad van bestuur

Piet Steel (voorzitter), Catalina Daniëls (vicevoorzitter), Eddy Beckers (afgevaardigd
bestuurder), Luc Vierstraete (penningmeester), Thierry Zintz (secretaris), Mia Cattebeke,
Christine De Keersmaecker, Michel de Ligne, Caroline Laurent Josi, Zehra Sayin, Micheline Van
Hees, An Vermeulen, Jean-Marie Wilmet

Dagelijkse leiding

Zehra Sayin

Opgericht in

1984

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

17,5

Aantal vrijwilligers

6500

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE81 0012 0523 7124 – BIC : GEBABEBB (NL) en/et BE44 0012 7232 4445 – BIC : GEBABEBB (FR) - met
vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

3 keer/jaar
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Financiële info

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

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 2.139.264 € (100%)

Totaal = 1.934.806 € (100%)

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

821.280 €
108.153 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

187.249 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

218.058 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.023.214 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

978.531 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

27.594 €

Overheidssubsidies73

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

Totaal kosten 2016

0€
8.790 €
-23.181 €
40 €

2.139.264 €

Tombola 70

700.236 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

11.992 €

Financiële opbrengsten75

12.114 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

1.934.806 €

Saldo van het boekjaar : -204.458 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

222.104 €

Eigen vermogen10/15

446.247 €

Vlottende activa 29/58

501.036 €

Schulden en voorzieningen16/49

276.894 €

Totaal passiva 2016

723.140 €

Totaal activa 2016

723.140 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 224.142 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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