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Project info

De missie van de Belgische Cardiologische Liga
hart- en vaatziekten voorkomen bij het grote publiek en mensen met risico
patiënten begeleiden na hun hart- of vaatprobleem
het publiek informeren
over preventieproblemen en hart- en vaataandoeningen in het algemeen
over vroegtijdige opsporing van die aandoeningen.

Wat doet de Belgische Cardiologische Liga?
'De Week van het Hart' vindt jaarlijks plaats in de tweede helft van september. In 2017 werd de preventie van
hart- en vaatziekten bij jongeren in de kijker gezet, onder het motto 'Nooit te vroeg voor mijn hart'.
Campagne 'Durf redden' om enerzijds het grote publiek bewust te maken van de hartstilstandproblematiek en
van de gunstige gevolgen wanneer iemand bij een hartstilstand onverwijld iets onderneemt, en om anderzijds
dat grote publiek te voorzien van middelen en opleidingen zodat het gewapend is om te durven optreden bij
een hartstilstand.
De huldiging van de 'HartRidders', waarbij mensen in de bloemetjes gezet worden die enerzijds een
onbekende, een vriend, een buur of familielid hebben gered van een hartstilstand door eerste hulp toe te
passen, en anderzijds mensen die dankzij dergelijk optreden gered werden.
De Europese Hartfalendagen van 5 tot 7 mei 2017 voor het bewustmaken en informeren van het grote publiek
voor preventie, vroegtijdige opsporing en aanpak van hartfalen.
De Europese Dag over Familiale Hypercholesterolemie op 24 september.
De Werelddag van het Hart op 29 september.
Oprichting van Belchol (vereniging van Belgische patiënten met familiale hypercholesterolemie (FH)).
Driemaandelijks magazine Hart & Slagaders.
Website www.liguecardioliga.be
Informatie- en bewustmakingsconferenties voor het grote publiek en voor patiënten.

Hoe kan jij de Belgische Cardiologische Liga helpen?
Financiële steun
Week van het Hart : 30.000 €
Hartridders : 25.000 €
Hartfalendagen : 4.500 €
Magazine Hart & Slagaders : 8.000 €/nummer
Website : 5.000 €/jaar

Vrijwilligers
animatie
fondsenwerving

Algemene info
Raad van bestuur

Pr. Alain De Wever (voorzitter), Dr. Luc Missault (afgevaardigd bestuurder), Dr Freddy Van de
Casseye, Marc Van der Perre, Luk Vranken, Prof. D.L. Clement, Prof. Chr. Brohet, Piet Schutyser,
Georges Xhonneux.

Dagelijkse leiding

Freddy Van de Casseye

Opgericht in

1968

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

4

Aantal vrijwilligers

0

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

Pour les dons FR: BE77 0010 2495 4742, voor giften NL: BE80 0010 6651 3077 - met vermelding ‘via
donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

'Hart & Slagaders', driemaandelijks
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Financiële info

2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door DGST & Partners ScivPRL, bedrijfsrevisor IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 671.017 € (100%)

Totaal = 1.647.908 € (100%)

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

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

54.464 €

17.487 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

137.557 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

90.492 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

215.062 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

413.133 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

9.984 €

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

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

Totaal kosten 2017

0€
676 €
1.057 €
631 €

671.017 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

1.371.580 €
0€

6.781 €
21 €
0€

1.647.908 €

Saldo van het boekjaar : 976.891 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
4.264 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.170.204 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

1.174.468 €

Totaal passiva 2017

1.105.850 €
68.618 €

1.174.468 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 1.101.586 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, bedrijfsrevisor IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 713.066 € (100%)

Totaal = 404.978 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

60.972 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

14.987 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

135.833 €

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

105.282 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

320.995 €

429.000 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

26.664 €
0€
284 €
1.016 €
0€

713.066 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

16.000 €
0€
6.781 €
230 €
0€

404.978 €

Saldo van het boekjaar : -308.088 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

14.248 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

207.521 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

221.769 €

Totaal passiva 2016

128.959 €
92.810 €

221.769 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 114.711 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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