VERSLAG VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2021
202I was financieel een moeilijk jaar, waarin de inkomsten veel lager lagen dan de uitgaven en dat uiteindelijk
werd afgesloten met een negatief saldo van 89.498€.
De voornaamste reden is dat we in 2021 niet hebben kunnen genieten van een substantieel legaat, maar dat
we het toch verantwoord vonden om in deze moeilijke tijden onze voorzieningen voldoende te ondersteunen
in hun werking en bij te dragen in de kosten van noodzakelijke investeringen en dit alles ten voordele

van de kinderen die ons zijn toevertrouwd.
Zo hebben we in 2021 voor een totaal bedrag van 475.195€ steun verleend aan de jongeren en aan de
voorzieningen waarin ze verblijven ( +5.3% ten opzichte van 2020 ).
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
en diensten
2. De subsidies voor de werking van onze aangesloten
voorzieningen
3. De subsidies gelinkt aan investeringen in onze aangesloten
voorzieningen
De directe tussenkomst ( ongeveer 56.000€ ) ten voordele van de jongeren uit onze voorzieningen is natuurlijk
de meest dankbare. We financieren de deelname aan kampen, ludieke of sportieve activiteiten en een
Kerstgeschenk. 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.
Het grootste deel van de gelden ( ongeveer 272.000€ ) 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.
De subsidies voor investeringen ( ongeveer 147.000€ ) 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, energiezuinig en in goede staat onderhouden.
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.
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