
EXPLOITATIEREKENING  
De giften en legaten die we mochten ontvangen in 2020 volstonden niet om onze uitgaven te dekken, temeer daar we tijdens de 
Coronacrisis meer subsidies hebben uitgekeerd aan onze voorzieningen en diensten. Bovendien hadden we ook éénmalige kosten 
te dragen om het appartement , verworven dankzij het duo-legaat, op te knappen. Dit alles resulteert in een verlies over het 
boekjaar 2020.

Beste vrienden van de Federatie Froidure,

We stellen U graag de rekeningen van 2020 voor, zoals zij goedgekeurd werden door onze algemene vergadering na controle door 
de bedrijfsrevisor « Eura Audit De Ghellinck ».

BALANS

De Federatie heeft in 2020 genoten van een duo-legaat waarin zich een appartement bevond gelegen te Sint-Gillis in Brussel.  
In plaats van dit vastgoed te verkopen, hebben we besloten het pand te behouden met de bedoeling om jongeren uit onze  
aangesloten voorzieningen onder te brengen. 

Dit verklaart de verhoging van de onroerende goederen in onze activa.

Ontvangsten:
462.361 €

Uitgaven:
612.423 €

Steun aangesloten voorzieningen:
450.935 €

Legaten 38 %

Financiële 
producten 

5 %

Giften 44 % 

Tombola
7 %

Predicatie 1 %

Ondersteuning aan de 
aangesloten voorzieningen 
76 %

Tombola
2 %

Financiële kosten  
& div. 5 %

Fondsenwerving 
3 %

Administratiekosten
9 %

Onkosten 
vastgoed

4 %

Total ontvangsten: 462.361 € Totaal uitgaven: 612.423 €
Resultaat: -150.062 €

ACTIVA 2020 2019
Onroerende goederen 354.597 € 238.881 €

Vorderingen 498.420 € 163.639 €

Effekten en beschikbare gelden 2.918.310 € 3.252.513 €

Regularisatie 15.792 € 13.281 €

TOTAAL 3.787.119 € 3.668.315 €

PASSIVA 2020 2019

Niet opvorderbaar
(eigen vermogen en voorzieningen)

3.408.154 € 3.350.070 €

Opvorderbaar 529.027 € 255.682 €

Winst / verlies van het boekjaar -150.062 € 62.562 €

TOTAAL 3.787.119 € 3.668.315 €

Werking 63 %

Investeringen 23 %

Dimitri en varia 
4 %

Vrijetijdsactiviteiten  
11 %
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In 2020 heeft de Federatie steun verleend aan jongeren en aan de voorzieningen waarin ze verblijven voor een totaal bedrag van 
450.935€ (+ 6.4% ten opzichte van 2019).

We delen de steun op in drie grote categorieën : 

1. De directe tussenkomsten ten voordele van de jongeren die verblijven of opgevangen worden in de aangesloten voorzieningen
2. De subsidies voor de werking van onze aangesloten voorzieningen
3. De subsidies gelinkt aan investeringen in onze aangesloten voorzieningen 

De directe tussenkomst ten voordele van de jongeren uit onze voorzieningen is natuurlijk de meest dankbare. Van het totaal 
budget van ongeveer 67.000€ gaat 20.000€ naar de aankoop van een Kerstgeschenk voor de kinderen. De rest van de gelden 
financieren de deelname aan kampen en ludieke of sportieve activiteiten. 

Voor onze voorzieningen die sterk inzetten op het positief kanaliseren van de energie van de jongeren via creatieve ateliers of 
buitenkampen is deze steun meer dan welkom.

Tenslotte helpen we kansarme jongeren met goede schoolresultaten én gemotiveerd om hun studies te lukken, om hun inschrij-
vingsgeld of boeken te betalen, en dit in het kader van ons programma “Dimitri”. 

Deze steun bedroeg ongeveer 7.800€.

Het grootste deel van de gelden (ongeveer 280.000€) komt ten goede aan de jongeren door te zorgen voor een betere omkadering 
en laat de voorzieningen toe om opvoeders aan te werven in het kader van animatie projecten of om hiervoor het nodige materiaal 
aan te schaffen.

De tussenkomst in de werkingskosten is belangrijk voor de voorzieningen waar de financiering van de personeelskosten niet 
structureel verzekerd. 

Daarenboven heeft uw steun aan onze voorzieningen de mogelijkheid geboden om opleidingen te organiseren voor het personeel, 
wat uiteraard ook finaal ten goede komt van de jongere.

De subsidies voor investeringen (ongeveer 102.000€) dienen om de levensomstandigheden van de jongeren in de voorzieningen 
te verbeteren. Het is belangrijk om hen in veilige en propere lokalen te ontvangen, goed geïsoleerd en verwarmd, en in goede 
staat onderhouden. De investeringen die we gesubsidieerd hebben zijn zeer divers, gaande van grote werken zoals vernieuwing 
van daken of ramen, renovatie of onderhoud van lokalen, heraanleg van sportterreinen of de aankoop van een bestelwagen, tot 
kleinere projecten zoals de installatie van branddetectoren en computers voor de jongeren.

Zonder uw steun, uw giften en legaten was niets van dit alles mogelijk geweest.

In naam van de voorzieningen en hun personeel maar vooral in naam van de jongeren die er opgevangen worden, danken we U 
voor uw vrijgevigheid.

 Johan Christiaens Jos Linkens
 Secretaris-generaal Voorzitter
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