Toontje vzw
Toontje wil de roep van mensen in armoede voor een beter en menswaardiger leven versterken.
Gevolgd door Donorinfo sinds: 2017

Louis Van Houttestraat 62
9050 Gentbrugge
(+32) 09/232.00.76
toontje@krasgent.be
http://www.krasgent.be/diensten/toontje.html
PDF versie

Project info

De missie van Toontje vzw
Toontje vzw richt zich in de regio Gentbrugge-Ledeberg tot de kansarme mensen met de laagste (vervangings-)inkomens en leefgelden. Onder hen zijn mensen zoals invaliden, gepensioneerden
die niet( meer) terugvallen op de hulpverleningsdiensten en ook weinig gebruik maken van welzijnsinitiatieven . Zij pogen te overleven met te kleine inkomens. Hierbij horen ook de EU-burgers
die in wezen instaan voor eigen onderhoud maar geconfronteerd worden met weinig werkzekerheid, wisselende inkomens en hoge woonlasten. Allen blijven zij onder de radar van het
armoedebeleid.

Wat doet Toontje vzw?
Mensen kunnen bij Toontje vzw terecht voor
de aanschaf van goedkope en degelijke tweedehandskledij
een gastvrij onthaal met koffie,
begeleiding in de sociale dienst voor een steuntje in de rug, aanvullende informatie rond maatschappelijke
rechten alsook bemiddeling en toeleiding naar professionele diensten en netwerken in de buurt,
materiële ondersteuning in acute crisissituaties of bij langerdurende tekortperiodes,
toeleiding naar initiatieven voor lichaamszorg, cultuur en vrije tijd,
kansen tot inspraak, ontplooiing en toeleiding tot emancipatorische werkingen.
projectwerkingen Happen en Klappen, Kransen en Kralen , Cultuur en vrije tijd, mee gedragen door mensen in
armoede.
Toontje biedt ook vorming aan vrijwilligers en signaleert armoedeproblemen binnen de Gentse overlegraden,
de Gentse Kraskoepel, en als welzijnsschakel via de koepel Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen.
Toontje vzw werd in 2017 25 jaar.

Zo maakt Toontje vzw het verschil
In 2017 meldden zich bij Toontje 614 hulpvragers: 209 alleenstaanden, 44 koppels en 361 gezinnen, waarvan 157
éénoudergezinnen (een heel kwetsbare groep) zijn. Met hun gezinsleden erbij gerekend gaat het om 1714
personen. Gemiddeld boden zich per week 170 hulpvragers ( voor 238 volwassenen en 231 kinderen) aan voor voedselondersteuning. In totaal werden 8484 voedselpakketten uitgedeeld.

Hoe kan jij helpen?
Financiële steun
Toontje vzw is op zoek naar financiële middelen om haar werking, basishulpverlening (fondsen gezondheid, kinderarmoede, participatie en maatschappelijke verplichtingen, hygiëne en
pampers) en de kosten en herstellingen van de gebouwen te betalen.

Materiaal
Tweedehandskledij in uitstekende staat voor de tweedehandswinkel van Toontje vzw

Algemene info
Raad van bestuur

Myriam De Bremme (voorzitter), Gerda De Block, Lucienne De Grez, Regine Haentjens, Martine
Ronsmans, Lutgarde Savieries, Didier Steenhaut, Georges Van der Straeten

Dagelijkse leiding

Myriam De Bremme

Opgericht in

1992

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

66

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE71 8902 4400 7369

Fiscaal attest

Zonder fiscaal attest
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Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, zal worden gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 69.846 € (100%)

Totaal = 85.492 € (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 2016

60.127 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

24.974 €

0€

Legaten73

0€

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

6.955 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

50.036 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

2.490 €

Overheidssubsidies73

10.163 €

0€

Tombola 70

0€

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

40 €
234 €

69.846 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

319 €
0€

85.492 €

Saldo van het boekjaar : 15.646 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

15.646 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

15.646 €

Totaal passiva 2016

15.646 €
0€

15.646 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 15.646 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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