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Project info

De missie van Rozemarijn vzw
Rozemarijn organiseert kwaliteitsvolle dienstverlening op vraag van volwassen personen met een handicap en/of hun netwerk (familie, vrienden, buren, kennissen).

Wat doet Rozemarijn vzw?
Dagondersteuning
Voor personen die meer dan 18 jaar oud zijn, en een handicap hebben met erkenning van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH). In de dagcentra in Keerbergen en Haacht en in de inclusieve
dagondersteuning in de Engelenburcht (Tildonk). Er is ook een jobcoach voor begeleid werk of
vrijetijdsondersteuning op maat. Binnen de dagcentra zijn er zowel arbeids- als belevingsgerichte activiteiten
(expressie, koken, houtbewerkings, crea, tuinwerk, klei en andere ateliers, sportactiviteiten, computer,...). De
begeleiding biedt hierbij ondersteuning waar nodig. De persoon met een handicap bepaalt zelf hoeveel
dagondersteuning hij/zij wil en wanneer.
Dagondersteuning via ‘Begeleid werken’: Begeleid werken staat open voor volwassenen (minimum 18 jaar) met
een handicap (en een erkenning van het VAPH) die graag in het gewone arbeidscircuit willen werken maar voor
wie een betaalde job niet mogelijk is. Begeleid werken is een vorm van vrijwilligerswerk op een ‘gewone
werkplaats’, op vaste momenten, sterk ondersteund en opgevolgd door de jobcoach van de dagondersteuning.
Begeleid werken kan individueel (in een school, bejaardentehuis, dierenwinkel, bedrijf,...) of in groep (een
brasserie, ezelboerderij,...).
Dagondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): Voor volwassenen die jonger zijn dan 65 jaar bij aanmelding en die (nog) geen erkenning hebben van het VAPH, en geen
Persoonsvolgend Budget hebben, maar waarbij een vermoeden van beperking is. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kunnen zij beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning:
tijdelijke dagondersteuning (al dan niet in combinatie met woonondersteuning) binnen de dagwerking van de vzw.

Woonondersteuning
Binnen een leefgroep: vzw Rozemarijn heeft 5 locaties in Keerbergen en Haacht, waar 4 tot 10 bewoners samenwonen. Samen met de persoon met een handicap wordt een individuele
dienstverleningsovereenkomst opgemaakt. Hierin worden met de de individuele begeleider, de familie of het netwerk de noden en wensen bekeken en worden de domeinen beschreven
waarbij ondersteuning is vereist. Het kan gaan om ondersteuning bij huishoudelijke taken, zelfzorg, administratie en financiën, bij het invullen van vrije tijd, het omgaan met gevoelens,… Er is
ondersteuning op elk moment van de dag of nacht. Ook begeleid werken kan worden bekeken.
Kortdurende ondersteuning in het wonen: Voor volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke handicap die thuis wonen kan het nodig zijn om er eens tussenuit te zijn. Het gezin is
even toe aan een adempauze. Sommige gezinnen zijn op zoek naar opvang tijdens de vakantie of tijdens weekends. Ook door een ziekenhuisopname van een ouder kan een noodsituatie
ontstaan.
Woonondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): voor volwassenen met een handicap die minder dan 65 jaar oud zijn bij de aanmelding en waar een vermoeden van
verstandelijke beperking met eventueel bijkomende handicaps bestaat. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan beroep worden gedaan op beperktere vormen van ondersteuning.

Zorg Inkopen
Sinds 1.01.2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Zorg kan worden betaald vanuit het Persoonsvolgend budget, met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of met eigen
middelen.

Hoe kan jij helpen?
Financieel
De persoonsvolgende budgetten, die onze cliënten krijgen vanuit de Vlaamse overheid, dalen gemiddeld met 15% in de volgende jaren. Daardoor hebben we minder inkomsten, terwijl de
uitgaven hetzelfde blijven. We gaan een sociaal fonds oprichten om cliënten die de zorg niet meer volledig kunnen betalen te ondersteunen. Bovendien staan er een aantal investeringen op het
programma de volgende jaren: vervangen van minibussen, aankoop ‘tovertafel’, renovatie gebouwen in Keerbergen...
Als vrijwilliger
Luisterend oor en begeleiding van personen in nood
hulp bij evenementen en campagnes
aansluiten bij ateliers of individuele activiteit
karweitjes, onderhoud
vervoer met minibus of auto
webmastering en ICT
huishoudelijke taken (bv strijken)
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Algemene info
Raad van bestuur

Erik Draye (voorzitter), Mark Devriendt (penningmeester), Carl Hendrickx (secretaris), Maria
Docx, Liliane Goyvaerts, Guido Gutschoven, Antonia Hendrickx, Heidi Moelants, Emmie Schoofs,
Louis Moelants.

Dagelijkse leiding

Koen Dries

Opgericht in

2017

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

58,6

Aantal vrijwilligers

51

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE26 7343 4119 9529 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Rozemarijn nieuws, 4 keer/jaar
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Financiële info

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

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 4.898.281 € (100%)

Totaal = 4.997.918 € (100%)

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

533.909 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

19.948 €

Legaten73

3.602 €

0€
73

Lidmaatschapsbijdragen

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

39.304 €

3.455.640 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

626.779 €

255.598 €

Overheidssubsidies73

450.000 €

Tombola 70

33.146 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

62.594 €

Financiële opbrengsten75

Totaal kosten 2019

0€

78.909 €

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

Uitzonderlijke kosten66

85.426 €

4.935 €

4.898.281 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

3.922.523 €
0€
119.443 €
649 €
203.795 €

4.997.918 €

Saldo van het boekjaar : 99.637 €

Activa 2019

Passiva 2019

Vaste activa 20/28

3.490.143 €

Eigen vermogen10/15

4.748.557 €

Vlottende activa 29/58

3.900.667 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.642.253 €

Totaal activa 2019

7.390.810 €

Totaal passiva 2019

7.390.810 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 1.258.414 €. 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 De Roover & Co, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 4.241.663 € (100%)

Totaal = 4.742.471 € (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

494.755 €
17.983 €
5.368 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

97.842 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

94.599 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

47.139 €

3.247.195 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

556.853 €

243.790 €
0€
33.734 €
103.576 €
663 €

4.241.663 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

3.608.749 €
0€
130.284 €
766 €
300.838 €

4.742.471 €

Saldo van het boekjaar : 500.808 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

3.595.945 €

Eigen vermogen10/15

4.780.710 €

Vlottende activa 29/58

3.422.279 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.237.514 €

Totaal activa 2018

7.018.224 €

Totaal passiva 2018

7.018.224 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 1.184.765 €. 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 : 04/07/2020

Rozemarijn vzw
Wageman 5
3140 Keerbergen
Tel.: (+32) 015/515213
E-mail: info@vzwrozemarijn.be
Web: http://www.vzwrozemarijn.be

2017
Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 4.016.827 € (100%)

Totaal = 4.640.121 € (100%)

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

445.107 €
12.773 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

92.016 €

Legaten73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

28.805 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

42.646 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

42.769 €

3.089.068 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

531.695 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

257.385 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

57.896 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

83.147 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

0€

4.016.827 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

3.514.977 €
0€
170.591 €
702 €
287.372 €

4.640.121 €

Saldo van het boekjaar : 623.294 €

Activa 2017

Passiva 2017

Vaste activa 20/28

4.661.396 €

Eigen vermogen10/15

4.404.701 €

Vlottende activa 29/58

2.003.218 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.259.913 €

Totaal activa 2017

6.664.614 €

Totaal passiva 2017

6.664.614 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt -256.695 €. 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 De Roover & Co, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 3.750.857 € (100%)

Totaal = 3.808.541 € (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

400.377 €
17.974 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

90.958 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

38.872 €

2.894.917 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

476.895 €

238.472 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

21.857 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

86.301 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

94.092 €

0€

3.750.857 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

3.085.664 €
0€
111.674 €
1.344 €
0€

3.808.541 €

Saldo van het boekjaar : 57.684 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

4.726.002 €

Eigen vermogen10/15

3.911.519 €

Vlottende activa 29/58

1.508.991 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.323.474 €

Totaal activa 2016

6.234.993 €

Totaal passiva 2016

6.234.993 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -814.483 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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