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Project info

De missie van Het GielsBos
Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan mensen met een beperking. De organisatie biedt deze mensen
en hun omgeving een brede professionele ondersteuning. Zo stelt Het GielsBos hen in staat om hun dromen na te jagen.
Altijd staat maximale levenskwaliteit centraal.

Wat doet Het GielsBos?
Een Plek om te Wonen
Gespreid over 5 verschillende locaties, vind je in Het GielsBos 36 woningen met elk een eigen karakter, aangepast aan de
begeleiding en verzorging die elke cliënt nodig heeft. Zowel langdurig als kort verblijf zijn mogelijk, voltijds of enkele
dagen per week.

Een Plek om Zelf iets te Doen
Het Giels Bos biedt mensen met en zonder een beperking de volgende ruimtes:
Het groene domein in Gierle (wandelen, joggen, teambuildings,...)
De zorgboerderij van de vzw: paarden, schapen, kippen, konijntjes, een grote vijver en eenden … Een gezellige boerderij met een bakhuisje om tot rust te komen. De (snoezel)stallen zijn
rolstoeltoegankelijk.
Ontmoetingscentrum 'De Lork', met feestzaal, volledig rolstoeltoegankelijk
Snoezelruimte en sporthal

Invulling van de dag
dagbesteding of dagopvang:
Vast aanbod in groep, aangepast aan individuele noden en mogelijkheden van elke cliënt: creatieve of huishoudelijke activiteiten, activiteiten in en rond de boerderij, paardenproject,
werken.
Dagopvang: opvang in een huiselijke omgeving. Deze opvang staat ook open voor cliënten met gedrags- of emotionele problemen of met bijkomende medische problemen.

Begeleiding
Het GielsBos begeleidt mensen met een beperking in alle aspecten van hun dagelijks leven: wonen, vrije tijd, ﬁnanciën en administratie, praktische problemen, enzovoort. Die begeleiding kan
bij de vzw of aan huis gegeven worden, individueel (of soms in groep). Ook voor begeleid werken of vrijwilligerswerk en in crisissituaties is er ondersteuning mogelijk.

Hoe kan je het Gielsbos helpen?
Financiële steun
Project Iedereen ZEN : Het GielsBos heeft al lang een snoezelruimte en een trilvloer. Deze faciliteiten stimuleren de zintuigen en zijn voor heel
wat cliënten onmisbaar. Maar de ruimtes vertonen sleet. Het GielsBos wil dat alle cliënten, inwonend en extern, een unieke zintuiglijke
ervaring kunnen beleven dankzij nieuwe snoezelruimtes en bijhorende faciliteiten. Een inclusief café is dat mee voorzien in dit project.
Project Iedereen MOBIEL: mobiel zijn, kunnen gaan en staan waar je wil is voor de cliënten van het GielsBos om praktische redenen niet zo
vanzelfsprekend. Toch willen ook mensen met een beperking graag met een gerust hart gaan werken, sporten, naar de markt, een terrasje
doen. Daarom zoekt het GielsBos middelen om aangepaste minibussen te kunnen financieren.

Vrijwilligers
administratie/secretariaat
vervoer/mobiliteit van personen: logistieke hulp voor het intern vervoer van de cliënten tussen de gebouwen op de campus van het GielsBos
ondersteuning bij ontspanningsactiviteiten van de GielsBos-cliënten

Materiaal
speelgoed/knutselmateriaal
aangepaste fietsen, tandems, driewielers, ….eventueel elektrisch aangedreven
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Algemene info

Raad van bestuur

Peter Bellens (voorzitter), Herman Minnen en Rudy Cornelis (vicevoorzitters), Leo Van Miert
(penningmeester), Steven Oosters (secretaris), Dominique Buyaert, Liliane Codeglia, Paul Diels,
Koen Dillen, Patrick Feyaerts, Kris Goossens, Josee Jansens, Ward Kennis, Paul Meynen, Marleen
Peeters, Marc Smans, Lili Stevens, Pieter Vanhee, Eric Van Echelpeol, Greet Van Gool,
Veronique Van Moer, Tim Willekens

Dagelijkse leiding

Pol Vanden Weygaert

Opgericht in

1971

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

510,61

Aantal vrijwilligers

414

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders ontvangen een beperkte presentievergoeding bij deelname aan de
vergaderingen van de raad van bestuur

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

GielsBos! 4 keer per jaar
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Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey & Co, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 33.224.745 € (100%)

Totaal = 33.242.616 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

3.370.021 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

3.523 €
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

26.341 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

384.863 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

101.442 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

26.481.383 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

4.175.188 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

1.584.842 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

219.246 €
97.785 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

408.232 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

674.851 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2016

33.224.745 €

Totaal opbrengsten 2016

26.473.886 €
0€
587.488 €
1.406.710 €
471.561 €

33.242.616 €

Saldo van het boekjaar : 17.871 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

28.273.171 €

Eigen vermogen10/15

27.395.586 €

Vlottende activa 29/58

33.263.433 €

Schulden en voorzieningen16/49

34.141.017 €

Totaal activa 2016

61.536.603 €

Totaal passiva 2016

61.536.603 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -877.584 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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