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Doe een gift

Project info

De missie van Join For Water
Join For Water gaat als enige water-ngo in België voor duurzame wateroplossingen in het Zuiden en voor een bewuster watergebruik.

Wat doet Join For Water?
Samen voor water!
Join For Water brengt alle relevante partners samen vooreen betere toegang tot drinkwater, hygiëne en water voor
landbouw in het Zuiden, ook in moeilijke contexten.
Join For Water en zijn partners voorzien infrastructuur, maar zorgen er ook voor dat die blijft functioneren, dankzij een goed
beheer.
Join For Water werkt aan duurzaam water- en bodembeheer – met klimaatverandering als belangrijke uitdaging – en
houdt daarbij rekening met de verschillende watergebruikers.
Join For Water en zijn partners werken aan een betere waterkwaliteit en een ecologisch afvalbeheer. Het informeert over
de samenhang tussen gezondheid en hygiëne. Join for Water is actief in Haïti, Bénin, Mali, Burundi, DRCongo, Oeganda en
België.
Join For Water zet sterk in op kennisopbouw en -deling in en tussen de partnerlanden. Water en verwante thema’s houdt
het hoog op de politieke agenda.
Join For Water kadert zijn activiteiten binnen SDG6, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling voor water en sanitatie.
Join For Water stimuleert bewust watergebruik en een kleinere watervoetafdruk. Zo beperkt de organisatie de impact van
onze consumptie op de watervoorraden in België en in het Zuiden.

Hoe kan jij Join For Water helpen?
Join For Water wil jaarlijks tienduizenden mensen aan drinkbaar water, betere hygiënische voorzieningen en irrigatiewater voor landbouw helpen. Water is een mensenrecht. Niemand kan
zonder.
Met een fiscaal aftrekbare gift van €40 :
Schenkt u een gezin in Burundi drinkwater vlakbij huis;
Kan u 40 bomen planten in het sterk ontboste Haïti, u beschermt het klimaat en zorgt mee voor water voor landbouw.
Join For Water zoekt vrijwilligers voor:
Hulp bij evenementen
Fondsenwerving
Vertalingen
Update 2019

Algemene info
Raad van bestuur

Antonique Koning (Voorzitter), Luc Maes (Vice-Voorzitter), Krist Decat (Penningmeester),
Frederik Looten (Secretaris), Luc Coppens, Arnoud Lust, Ann Manhaeve, Marc Sas, Pierre Van
Den Eynde, Wouter Vandorpe

Dagelijkse leiding

Bart Dewaele

Opgericht in

1977

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

71,5

Aantal vrijwilligers

32

Rekeningnummer(s)

BE22 5230 8036 1747 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Join for Water - News!
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Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 6.838.365 € (100%)

Totaal = 6.920.575 € (100%)

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

3.783.647 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.241.146 €

160.486 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

182.591 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

137.298 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

2.468.044 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

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 2019

203.907 €

Overheidssubsidies73

-116.125 €

Tombola 70

2.221 €
15.884 €
413 €

6.838.365 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

0€

5.618.711 €
0€
19.143 €
5.578 €
35.997 €

6.920.575 €

Saldo van het boekjaar : 82.210 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2019

Passiva 2019
74.459 €
6.237.765 €

6.312.224 €

Eigen vermogen10/15

1.174.525 €

Schulden en voorzieningen16/49

5.137.699 €

Totaal passiva 2019

6.312.224 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 1.100.066 €. 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 Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 5.939.216 € (100%)

Totaal = 5.955.377 € (100%)

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

2.880.187 €
254.802 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.433.316 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

95.386 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

117.592 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

2.319.480 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

5.606 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

258.371 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-26.314 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

10.426 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

14.595 €

Financiële kosten65

27.970 €

Financiële opbrengsten75

4.461 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

1.317 €

5.939.216 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

4.480.751 €
0€

16.648 €

5.955.377 €

Saldo van het boekjaar : 16.161 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
274.811 €

Eigen vermogen10/15

1.092.316 €
5.325.788 €

Vlottende activa 29/58

6.143.293 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

6.418.104 €

Totaal passiva 2018

6.418.104 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 817.505 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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