FEDERATIE ABBE FROIDURE v.z.w.
PARMENTIERLAAN, 19 B4
1150 BRUSSEL

Beste vrienden van de Federatie Abbe Froidure,
Hieronder vindt U de rekeningen van onze vzw voor 2015 zoals die door onze revisor (EuraAudit de Ghellinck) en door
onze algemene vergadering van 26 april 2016 werden goedgekeurd.

BALANS
Het boekjaar 2015 was positief op financieel gebied, dankzij een belangrijk legaat die wij met andere caritatieve
instellingen delen. Het grootste deel van dit legaat (176.000 €) werd in onze “legatenreserve” geboekt, en zo kan
gemakkelijk uitgelegd worden waarom het totaal van de balans ongeveer 170.000 € meer bedraagt dan verleden jaar.

ACTIVA

2015

2014

206

206

Vorderingen

1.376.356

1.131.978

Effekten en beschikbare gelden

1.722.769

1.795.149

12.540

12.164

3.111.871

2.939.497

Onroerende goederen

Regularisatie
TOTAAL

PASSIVA
Niet opvorderbaar
(eigen vermogen en voorzieningen)

2015

2014

3.055.176

2.880.640

73.113

55.321

-16.418

3.536

3.111.871

2.939.497

Opvorderbaar
Winst / verlies van het boekjaar
TOTAAL

EXPLOITATIEREKENING
Het grootste deel van het hierboven geciteerde legaat werd direct naar de legatenreserve getransfereerd, zonder in de
gewone ontvangsten openomen te worden. Dit is de uitleg waarom, ongeacht de globale positieve financiële uitkomst,
het boekjaar 2015 met een verlies van 16.418 € werd afgesloten.
Deze situatie is o.a. te wijten aan een stijging van 15 % tegenover 2014 van de subsidies aan de aangesloten
voorzieningen die dit jaar 408.248 € bedroegen. Er werd ook een verdere erosie van de giften en van de inzamelingen
in de kerken vastgesteld.

Uitgaven:
576.908 €

Ontvangsten:
560.491 €
Financiële producten 11,40 %

Tombola 4,50 %

Varia 0,20 %
Giften 35,50 %
Legaten
43,50 %

Steun aangesloten voorzieningen:
408.248 €

Financiële kosten
en varia 1,20 %
Steun werking
52 %

Fondsenwerving
14,10 %

Dimitri en varia 4,20 %

Administratiekosten
9,40 %
Tombola 8 %
Predicatie
1,40 %

Verlies boekjaar:
Totaal ontvangsten:

Ondersteuning aan de aangesloten
voorzieningen 70,80 %

16.417 €
576.908 €

Totaal uitgaven:

576.908 €

Vrijetijdsactiviteiten
14,10 %

Investeringen 29,70 %

ACTIE VAN DE FEDERATIE IN 2015
Het totaal van de subsidie aan de instellingen en dus aan de jongeren die zij herbergen en/of begeleiden bedroeg
408.248 €. Het grootste deel van dit bedrag werd besteed aan werkingskosten van instellingen die hun activiteiten
uitoefenen zonder structureel gesubsidieerd te zijn door overheden en die dus bijzonder afhankelijk zijn van externe
giften zoals Le Pivot (Etterbeek), Openluchtwerken (Sint-Pieters-Woluwe) of Le Courant d’Air (Luik); deze 3 voorzieningen vertegenwoordigen 63 % van de toegestane werkingskosten.
De investeringen zijn de tweede grootste uitgavenpost. In instellingen die een groot aantal jongeren verwelkomen is de
kwaliteit van de uitrustingen een belangrijk factor van hun welzijn en van hun veiligheid en daar zijn we vanzelfsprekend
zeer gevoelig voor. Dit jaar hebben veel voorzieningen van subsidies voor hun investeringen - soms investeringen in
vastgoed - kunnen genieten.
Wij citeren hier als voorbeeld :
• Een interventie van 29.000 € in de belangrijke renovatiewerken van het huis Le Pivot in Etterbeek.
• Een tussenkomst van 20.200 € aan het Instituut Louis Marie in Thy-Le-Chateau voor installatie van een trampoline en
de renovatie van toiletten en badkamers.
• Een subsidie van 12.000 € in de renovatiewerken die Habbekrats ondernomen heeft in haar “Avonturenhuis” in
Berismenil.
• Een subsidie van 10.300 € aan Copainpark in Molenbeek voor de renovatie van 4 kamers voor jongeren.
De derde post in omvang van de uitgaven is vrijetijd en activiteiten voor de jongeren. Dankzij deze subsidies kunnen de
kinderen en jongeren van onze instellingen genieten van leuke kampen, toffe uitstappen en reizen, meestal in België,
uitzonderlijk in het buitenland.
Beste vrienden van de Federatie, wij vergeten nooit dat al deze ondersteuningen alleen mogelijk waren door jullie
vrijgevigheid, zij het onder de vorm van giften of van legaten.
Daarvoor danken wij U van harte,
Jacques Sonneville
Afgevaardigd bestuurder
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Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

