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Project info

Wat is de missie van Konekt?
Personen met een beperking krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, daar gaat Konekt voor. De organisatie streeft
ernaar dat er in 2035 geen contexten meer bestaan waar personen met een beperking afgezonderd of uitgesloten worden.

Wat doet Konekt?
Via vorming versterkt Konekt personen met een beperking en hun netwerk. Door sensibilisering en netwerking
zet ze onze superdiverse maatschappij in beweging.

Talenttrajecten met stages
Wat zijn mijn talenten? Wat wil ik nog leren? Welk werk wil ik doen in de toekomst? Het zijn vragen die
(jong)volwassenen met een beperking erg bezig houden. Konekt organiseert in heel Vlaanderen
praktijkgerichte trajecten met stages (zoals co-begeleider in de kleuterklas) die talenten centraal zetten.
Konekt ondersteunt centra voor volwassenenonderwijs om hun deuren open te zetten voor personen met een
beperking. Daarnaast doet de organisatie experimenten met scholen, bedrijven en verenigingen om werken
vanuit talent in plaats vanuit niet-kunnen definitief op de kaart te zetten in Vlaanderen.

Vorming aan professionelen
Rond bepaalde thema's heersen taboes. Omdat ze privé zijn of botsen met normen en waarden. Omdat ze een
risico inhouden. Via vorming versterkt Konekt begeleiders, leerkrachten en andere professionelen om aan de
slag met levensthema's die dicht op het vel zitten. Zoals seksualiteit, moeilijkheden met gedrag, rouw,
samenwerking met ouders en netwerk… Konekt begeleidt handicapspeciﬁeke organisaties en voorzieningen in
een moderne visie rond inclusie.

Bewegingswerk: maak de wereld inclusief
Konekt streeft ernaar dat personen met een beperking een actieve rol opnemen in de maatschappij. Dat ze meer zichtbaar zijn en dat de samenleving vanzelfsprekend rekening houdt met hun
noden. Met inspirerende projecten, campagnes, opiniewerking en storytelling zet de organisatie de samenleving in beweging.

Hoe kan je Konekt helpen?
Je kan Konekt helpen met financiële steun voor:
Talentwerking van jongvolwassenen. Met extra financiële steun kan Konekt meer jongvolwassenen met een beperking ondersteunen om te bouwen aan een toekomst die ze zélf willen.
Pioniersprojecten die scholen, bedrijven en de overheid inspireren om écht actie te ondernemen. De toekomst is nu.
De bouw van de eerste inclusiehub in Europa. In 2021 start Konekt in Gent met de bouw van een volledig toegankelijke hub, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Het wordt een landmark van
inclusie, met kantoren, een danszaal, conferentieruimte, horeca en ruimte voor ontmoeting. Een unieke plaats voor sociaal en inclusief ondernemerschap. Alle steun is meer dan welkom.
De verbouwing van een oud naaiatelier in Leuven tot een lokale inlusiehub, vlakbij het station. Ook hier worden zaadjes geplant en zal het talentvirus zich verspreiden.

Konekt zoekt de volgende vrijwilligers:
administratie/secretariaat
hulp bij evenementen en campagnes
karweitjes, onderhoud
fondsenwerving
juridische expertise
vertalingen (Engels)
vervoer
webmastering en ICT
begeleiding van cursisten tijdens activiteiten
communicatie (schrijven, web, fotografie)
leerervaringen aanbieden aan onze cursisten
woordvoerder zijn

Help Konekt met het volgende materiaal:
computer- en/of kantoormateriaal
gereedschap
meubels
elektro-huishoudtoestellen
materiaal voor verpakking en transport
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Algemene info
Raad van bestuur

Joost Callens (voorzitter), Bart Rogé (secretaris), Karolien Vlassenroot (penningmeester),
Claudia Claes, Jan Depoortere, Brecht De Schepper, Koen Deweer, Filip Morisse, Guy Tegenbos,
Ronny Dierendonck.

Dagelijkse leiding

Koen Deweer

Opgericht in

2013

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

24

Aantal vrijwilligers

120

Rekeningnummer(s)

BE44 7380 4118 8545

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Konekt voor doelgroep in familie
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Financiële info

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

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 2.301.122 € (100%)

Totaal = 2.316.150 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

245.193 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

25.641 €
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
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

1.049 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

316.706 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

3.609 €

1.446.145 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

416.194 €

213.602 €

Overheidssubsidies73

-101.579 €

Tombola 70

141.749 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

12.652 €
1.013 €

2.301.122 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

1.612.049 €
0€
278.076 €
16 €
5.157 €

2.316.150 €

Saldo van het boekjaar : 15.028 €

Activa 2019

Passiva 2019

Vaste activa 20/28

1.078.845 €

Eigen vermogen10/15

902.668 €

Vlottende activa 29/58

2.011.254 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.187.431 €

Totaal activa 2019

3.090.099 €

Totaal passiva 2019

3.090.099 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt -176.177 €. 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 Ernst & Young, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 2.160.950 € (100%)

Totaal = 2.176.253 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

298.773 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

48.985 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€
292.085 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

13.365 €

1.332.486 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

333.857 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

58.866 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

17.474 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

21.365 €

107.902 €
4.379 €
0€

2.160.950 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

1.646.816 €
0€
160.513 €
337 €
0€

2.176.253 €

Saldo van het boekjaar : 15.303 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

1.267.441 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.494.061 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

2.761.502 €

Totaal passiva 2018

895.125 €
1.866.377 €

2.761.502 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt -372.316 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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