
 

  

 

Uw kleding een  

waardevolle bijdrage 



 

1. Voorwoord 

 

2016 was voor de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp een bewogen 

jaar. Zoals in het echte leven zijn er ook in het bedrijfsleven ups en 

downs.  

 

Met een van de ups lieten we u vorig jaar al kennis maken in ons  

jaarverslag nl. ons nieuw verfrissend logo. We waren verheugd met de 

vele positieve reacties op deze aanpassing. Door de jaren heen is er 

een constante: onze dankbaarheid voor jullie bijdrage aan onze  

werking door jullie schenking van afgedragen kledij, schoenen,  

beddengoed… Tevens mochten we 40 kaarsjes uitblazen. 

 

Maar dit jaar moesten we noodgedwongen, door wijzigingen  

opgelegd door Limburg.net, onze jarenlange, intense samenwerking 

met diverse missiecomités, St. Vincentiusverenigingen e.a. verbreken.  

Dit viel zowel voor deze verenigingen als voor ons zeer zwaar.  

 

Na jarenlange inzet was een van onze werknemers aan  

een welverdiend pensioen toe. Begin 2017  moesten we onverwacht 

afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde voorzitter, die we nog 

elke dag missen. Als hij dit jaarverslag zou nalezen om zijn nawoord te 

schrijven, zou hij weer glimmen van trots omwille van de  

verwezenlijkingen van onze organisatie, bestuurders, werknemers en 

jullie bijdragen. 

 

Voor hen die ons al jarenlang volgen en onze werking kennen,  

vermelden we dat onze missie, visie en organisatiestructuur  

ongewijzigd zijn t.o.v. voorgaande verslagen. 
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MissieMissie  
De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp ondersteunt projecten in  

landen in het Zuiden om zo een structurele lotsverbetering te  

bekomen en een bijdrage te leveren aan de werelddoelen. 

DoelgroepDoelgroep  Analfabeten, armen, kinderen, jeugd, vrouwen,  

dorpsgemeenschappen, slachtoffers van natuurgeweld 

WaarWaar  
Afrika, Azië, Midden– en Zuid-Amerika, Oost-Europa 

PijlersPijlers  Kledingcontainers  347 containers (BE)    16 containers (NL) 

Huis-aan-huisinzamelingen 

België    2.392.028 kg 

Nederland   143.795 kg 

InzamelingInzameling  

GiftenGiften  Missiecomités  € 142.366  

Zusterorganisatie  € 200.000 

Bedienden    1,8 (VTE) 

Arbeiders    5,1 (VTE) 

PersoneelPersoneel  

Brutomarge 

 

 Boekjaar 2016  €  860.788 

 Begroot 2016   €  595.475    

 Boekjaar 2015  €  987.171 

 

Bedrijfswinst 

 

 Boekjaar 2016  €  114.758 

 Begroot 2016   €  108.431     

 Boekjaar 2015  €  132.699 

 

Winst van het boekjaar 

 

 Boekjaar 2016  €  123.829 

 Begroot 2016   €  108.581      

 Boekjaar 2015  €  139.794 

Financiën 



 

2. Doelstelling, beleid & strategie 

196319631963   

“Wij hebben het hier goed en 

kunnen onze rijkdom delen met 

de mensen die het veel slechter 

hebben”, wilde hij hier in België 

een organisatie opstarten met 

als doel: de levenssituatie aldaar 

verbeteren. 

Salvatoriaanse Hulpactie VZW (BE) 

197619761976   
. 

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW (BE) 

198119811981   

Stichting Salvatoriaanse Hulpactie (NL) 



 

Missie 
 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verkoopt 

de opgehaalde kledij ongesorteerd aan 

gespecialiseerde sorteerbedrijven. De winst van 

de kledinginzameling wordt onder de vorm van 

directe schenkingen verstrekt aan missiecomités 

en andere organisaties die dezelfde doelstelling 

hebben. Zij steunen op hun beurt projecten in 

de ontwikkelingslanden die leiden tot een 

verbeterde levensstandaard. 

1. Maar ook voor eigen land betekent de 

inzameling van tweedehands kleding een 

dienst aan de gemeenschap. En dit om 

onderstaande reden: door het inzamelen 

van textiel worden deze producten  

hergebruikt i.p.v. op de afvalberg terecht 

te komen. 

2. De recuperatie, sorteren en hergebruik 

van textiel,  biedt aan sommige niet  

gekwalificeerde arbeiders en aan  

personen zonder enig uitzicht op tewerk-

stelling een waardevolle baan en dit in 

het kader van een solidaire economie. 

3. De winst uit deze activiteit komt ten goe-

de aan sociale, humanitaire en/of an-

dere caritatieve doelstellingen. 

4. Dankzij het hergebruik kan de textiel  

           aangeboden worden aan toegankelijke  

           prijzen voor mensen met een zwakke  

           koopkracht. 

 

Daarom heeft de Salvatoriaanse Ontwikkelings-

hulp zich er toe verbonden om vrijwillig een  

aantal ethische en solidaire principes te  

eerbiedigen. Hierdoor willen wij doorzichtigheid 

en betrouwbaarheid bewijzen betreffende het 

inzamelen van textiel. Hiervoor worden we     

gecontroleerd door een onafhankelijke organi-

satie Ethibel die hiervoor het Solid‟R label ver-

strekt. 

Wij ontvingen tot 2015 een positieve controle  

omdat wij aan alle voorwaarden voldeden.  

Jaarlijks wordt er een certificaat afgeleverd wat 

u op onze website kan raadplegen. Wij blijven 

het uiteraard belangrijk vinden om in de  

toekomst dit label te behouden.  

Omdat er verschillende Salvatorianen in onze 

Raad van Bestuur zetelen en zij op hun beurt  

rapporteren aan de Salvatoriaanse congrega-

tie, wordt er constant op toegezien dat het  

gedachtegoed van de Salvatorianen in stand 

gehouden wordt. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW heeft tot doel: “een relevante bijdrage leveren 

aan de structurele armoedebestrijding in landen in ontwikkeling, in landen van het Zuiden.” 

Vanuit het christelijk gedachtegoed van de 

Salvatorianen tracht de Salvatoriaanse 

Ontwikkelingshulp de levensstandaard van de 

bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren. 

Dit via inzameling van tweedehands kleding door 

middel van kledingcontainers of huis-aan-huis-

inzamelingen. 



 

Visie 

 
Voor de Raad van Bestuur is het een prioriteit dat 

de kleding correct en tijdig opgehaald wordt. Zij 

staat er garant voor dat de werknemers over de 

nodige middelen en informatie beschikken om 

hun werk correct uit te voeren. Tevens hecht zij er 

veel belang aan dat degene die kleding in onze 

containers deponeert goed geïnformeerd is over:  

    - Wat er met deze kleding gebeurt; 

    -    Hoe wij de opbrengst besteden. 

De organisatie kiest er voor om haar kleding te 

verkopen aan gekende, betrouwbare  

sorteerfirma‟s waarmee een jarenlange  

zakenrelatie is opgebouwd. Deze firma‟s voeren 

de gesorteerde kleding uit naar ontwikkelings-

landen of voormalige Oostbloklanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt een gedetailleerd beleidsplan  

opgemaakt. Dit plan omvat visie, doelstellingen, 

actiepunten en meerjarenplan. Uit het  

meerjarenplan wordt het jaarplan gedistilleerd. 

Mochten er zich toch plotse marktwijzigingen, 

nieuwe wettelijke regels, nieuwe noden of 

problemen voor doen dan past de Raad van 

Bestuur haar strategie onmiddellijk aan. Doordat 

de leden van de Raad van Bestuur 1 x per 

maand samenkomen, wordt er permanent  

geëvalueerd. Hierdoor kunnen zij hun strategie, 

hun beleid onmiddellijk bijsturen. 

Omdat de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp een 

kleine organisatie is die over beperkte middelen 

beschikt en zoveel mogelijk wil doneren aan 

haar doelstelling, is het reclamebudget zeer  

beperkt. De kledingcontainers zijn ons reclame-

bord en via mond-tot-mondreclame kunnen wij 

beter duiden wat onze missie en visie is. 

 

Doelstellingen, actiepunten 2016 
Wij willen in 2016: 

 

 In België 2.000 ton kleding ophalen via  

 kledingcontainers. 

 In Nederland 107 ton kleding ophalen via  

 kledingcontainers en 15 ton via huis-aan-  

 huisinzameling. 

 De missiecomités, groepen, verenigingen   

 ontvangen € 0,10 per ingezamelde kg via    

 kledingcontainer. 

 Kledingcontainers op locatie onderhouden   

 2 x per jaar. 

 Nieuwe contracten bedingen met  

 bestaande gemeenten. 

  Inschrijven op aanbestedingen in de 

 provincie Limburg en de randgemeenten. 

De gemeenten informeren over de op- 

gehaalde kg kleding maar ook over de  

          steun aan de plaatselijke vereniging. 

  Arbeiders en bedienden minstens één  

  opleiding laten volgen. 

  Mensen sensibiliseren omtrent het afval. 

  Minstens 250 bezoekers informeren over  

  onze werking d.m.v. rondleidingen en  

 voordrachten. Dit in samenwerking met  

 de Salvatoriaanse Hulpactie. 

 Veiligheidsvoorschriften blijven opvolgen. 

  Beter toeleggen op de sociale media,  

  Facebook, LinkedIn en Twitter. 

  Website moderniseren om onze  

  sympathisanten op een aantrekkelijke  

  manier vlot te informeren. 

  Betere wisselwerking tussen onze website 

  en sociale media. 

  Noodzakelijke investeringen uitvoeren. 

  Contacten onderhouden met onze  

  klanten. 

  Solid’R keurmerk behouden. 

Door de verschuiving van het wisselen van de 

containers in opdracht van Limburg.net was er 

geen nood aan onderhoud van de kleding-

containers daar deze vervangen werden door 

nieuwe. 

Er werden in onze regio en randgemeenten 

geen nieuwe aanbestedingen uitgeschreven. 



 

 

SWOT-analyse 

SS  WW  

Oudere werknemers Afwezigheden door ziekte 
Fysiek zwaar werk Niet commercieel 

OO  

Ervaren personeel 

Eigen logistiek 

Eigen onderhoud wagenpark 

3-maandelijkse financiële analyse 

Maandelijks overleg bestuur,  

personeel 

Tentoonstelling 

Caritatieve organisatie 

OVAM erkenning 

Label Solid’R 

Contract gemeenten, intercommu-

nale 

Samenwerking missiecomités 

Betrouwbare klanten 

Mond-tot-mondreclame 

Positieve media aandacht 

TT  
Inbraken, diefstal, vernieling 

containers 

Concurrentie commerciële  

inzamelaars, winkelketens 

Afval 

Beleid gemeenten,  

intercommunale 

Negatieve media aandacht 



 

 

Dankzij haar sterktes en kansen is de  

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp in de provincie 

Limburg en de randgemeenten al vele jaren een 

belangrijke kledinginzamelaar. Het accent ligt 

op het inzamelen van kleding via kleding-

containers. Dit geeft de mensen de vrijheid om 

te bepalen wanneer zij hun kasten wensen op te 

ruimen. 

 

Wekelijks worden de containers door onze 

chauffeurs geledigd. Indien de hoeveelheid te 

groot is mag men ons steeds contacteren om de 

kleding te komen ophalen of mag men ze hier 

ter plaatse afleveren.  

 

Onze kledinginzameling is ten voordele van het 

goede doel, missiecomités, verenigingen of onze 

zusterorganisatie. Daarom is het belangrijk dat wij 

onze kosten zo laag mogelijk houden en deze 

constant opvolgen. De erkenning van OVAM en 

Solid‟R toont aan dat wij een organisatie zijn die 

met mensen en het milieu begaan is. De samen-

werking met gemeenten en intercommunales 

geeft ons de zekerheid dat onze containers  

legaal geplaatst zijn.  

 

Dankzij onze eigen tentoonstelling kunnen wij 

bezoekers informeren over onze werking, wat er 

met hun kleding gebeurt en hoe deze bijdraagt 

aan een verhoging van de levensstandaard in 

de ontwikkelingslanden. Dit leidt dan tot mond-

tot-mondreclame waardoor de mensen  

bewuster hun kleding in onze containers depo-

neren. 

 

De zwaktes en bedreigingen hebben uiteraard 

ook invloed op ons beleid. De afwezigheden 

wegens ziekte worden bij langere periodes  

opgevangen door interim-arbeiders of vakantie-

werkers. 

Het niet commercieel zijn vormt een grote  

zwakte en bedreiging. Bij het uitschrijven van 

aanbestedingen geven gemeenten en  

intercommunales voorrang aan commerciële 

inzamelaars omdat zij meer gewicht hechten 

aan de vergoeding die ze ontvangen dan aan 

het bedrag dat wordt gespendeerd aan  

ontwikkelingshulp. De intercommunale legt ook 

steeds meer voorwaarden en regels op waar-

door er jarenlange samenwerkingen, door ons 

ongewild, stop gezet dienen te worden. Er is 

geen ruimte voor inbreng of onderhandeling. 

Winkelketens koppelen kledinginzameling aan 

een korting bon om zo klanten naar hun winkels 

te lokken. 

 

We blijven inzetten om mensen te sensibiliseren 

om geen afval in de kledingcontainers te  

dumpen. 

 

Bij media aandacht voor kledinginzameling ligt 

de focus van de reporter vooral op de mega 

winsten die er gemaakt worden door de  

commerciële inzamelaars. Zelden worden de 

caritatieve inzamelaars in de verf gezet. Hierdoor 

scheren de mensen ons allemaal over dezelfde 

kam. 

 

3. Governance & organisatie 

Organisatiestructuur 
De structuur van de organisatie is zo opgezet dat 

er op alle niveaus controles en verschillende  

verantwoordelijkheden zijn. De werkzaamheden, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

vastgelegd in het document “administratieve 

organisatie” waarover ieder bestuurslid en werk-

nemer beschikt. 



 

Door middel van functioneringsgesprekken,  

tussentijdse en permanente evaluatie wordt  

nagegaan of de werknemers naar behoren  

functioneren, of ze over de nodige middelen en 

kennis beschikken om hun taak goed te kunnen 

uitvoeren. Telkens als zij een specifieke taak  

toegewezen krijgen, wordt deze na het  

beëindigen ervan geëvalueerd. Dit kan door 

hun meerdere, het dagelijkse bestuur of de 

Raad van Bestuur zijn en is afhankelijk van de 

aard van de opdracht. 

Het dagelijkse bestuur, de kledingverantwoorde-

lijke en de financiële verantwoordelijke worden 

regelmatig op de Raad van Bestuur uitgenodigd 

om verslag uit te brengen over hun opdrachten. 

Hun taken worden geëvalueerd en ze krijgen 

dan zowel positieve als negatieve feedback. Zo 

hebben zij de mogelijkheid om aan te geven 

tegen welke grenzen of problemen ze zijn 

aangelopen bij het uitvoeren van hun taak. De 

Raad van Bestuur kan hier rekening mee houden 

bij volgende opdrachten en/of een analyse  

maken of men de nodige middelen ter  

beschikking heeft.  

Deze permanente evaluatie heeft als voordeel 

dat er een zeer nauwe betrokkenheid is die de 

werksfeer en inzet ten goede komt. Voor de 

leden van de Raad van Bestuur is het ook  

gemakkelijker om de noden te kennen bij het  

opstellen van de jaarplannen en het budget.   

Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering houdt toezicht op de 

Raad van Bestuur. 

Ze komt minstens 2 x per jaar samen. De eerste 

keer om de jaarcijfers te analyseren en goed te 

keuren. Deze worden door de bedrijfsrevisor 

voorgesteld. Ze ontslaat en benoemt tevens de 

leden van de Raad van Bestuur en de  

bedrijfsrevisor. In een tweede samenkomst  

worden het budget, investeringen en beleids-

plan en/of meerjarig beleid besproken en  

goedgekeurd.  

Indien er nadien toch nog aanpassingen aan 

het budget of nieuwe investeringen noodzakelijk 

zijn omwille van een gewijzigde situatie, zal de 

algemene vergadering nog eens samen komen. 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit 

de leden van de Raad van Bestuur aangevuld 

met enkele andere leden.  

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is belast met de leiding van 

de VZW, bestuurt de VZW en heeft de  

eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse 

leiding en de uitvoering van haar programma‟s 

en activiteiten. 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit  

Salvatorianen en leken. De leden zijn zo gekozen 

dat door hun ervaring en kennis er een  

verscheidenheid aanwezig is. Zij vergaderen 1 x 

per maand.  

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door 

schriftelijk bedanken door een lid zelf of door 

ontslag door middel van een meerderheidsbe-

sluit van de Algemene Vergadering. De leden 

van het bestuur worden benoemd voor een  

periode van ten hoogste vijf jaar. Na hun  

aftreden, kunnen de bestuursleden worden 

herbenoemd voor een periode van maximum 

vijf jaar.  

De aanwezigheid van leden van de  

Salvatoriaanse Congregatie geeft de garantie 

dat het gedachtegoed van de oprichter in ere 

wordt gehouden. Aan de Salvatoriaanse  

Congregatie wordt jaarlijks na de goedkeuring 

van de jaarcijfers een uiteenzetting gegeven 

over hoe wij bijgedragen hebben aan onze 

doelstelling. 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, 

enkel een redelijke vergoeding voor de 

gemaakte kosten ten behoeve van de VZW. In 

2016 werden er geen kosten gemaakt door de 

bestuursleden voor de organisatie.  

De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd 

om de VZW rechtsgeldig, door ten minste twee 

leden van het bestuur, te verbinden conform de 

statuten.  

Verantwoordelijkheden van de Raad van  

Bestuur:  

 zorg dragen dat de beslissingen  conform 

zijn aan de statuten 

 goedkeuren van projecten 

 goedkeuren van publicaties 

 goedkeuren van toekenning fondsen 

 opstellen beleidsplan 

 opstellen meerjarig beleid 

 aanvaarden van testamenten 

 verkoop en aankoop van onroerende  

goederen 

 ontslag en benoeming van vast  personeel 

 schriftelijk verslag maken van alle    

vergaderingen en ter beschikking  stellen 

aan degenen die er belang bij hebben. 

 

De Raad van Bestuur die onze organisatie in 

2016 bestuurde werd benoemd door de  

Algemene Vergadering van 26 mei 2014 en 

zou  in mei 2019 aftreden. 

Met uitzondering van Mevr. Vrancken en Dhr. 

Hegge, zijn alle leden lid van de Salvatoriaanse 

Congregatie. Mevr. Vrancken heeft een ruime 

kennis en ervaring met ontwikkelingshulp door  



 

RvB 2016 

RvB 2017 

 

 

haar jarenlange inzet voor en bezoeken aan de 

derde wereld. Dhr. Hegge, voormalig bedrijfs-

leider, is met zijn expertise in de bedrijfswereld 

een meerwaarde voor onze organisatie. Dhr. 

Dielkens verzorgt het onderhoud in het  

Salvatorcollege en is econoom van de  

Congregatie.  

We willen hier meegeven dat er in januari 2017, 

wegens overlijden van onze voorzitter, Kris  

Monnissen,  en vrijwillig ontslag van de secretaris , 

Romain Minsen, er twee nieuwe leden verkozen 

werden.  

 

Isidoor Mathijs was door onze vorige voorzitter 

gecontacteerd om de Algemene Vergadering te 

versterken.  Isidoor was jarenlang directeur van 

de Wico-campus Salvator en daardoor alom be-

kend met het Salvatoriaanse  

gedachtegoed. Hij werd door de leden van de 

Algemene Vergadering verkozen om de functie 

van voorzitter op zich te nemen. Het nawoord zal 

dit jaar van zijn hand zijn. Gerry Gregoor, onze 

directeur sedert 2011 aanvaardde de functie van  

secretaris. 

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse 

leiding van de organisatie. Bij afwezigheid van de 

directie wordt deze functie uitgeoefend door 

een waarnemende bestuurder. Het dagelijks 

bestuur ziet er op toe dat de beleidsbeslissingen 

correct uitgevoerd worden en dat alle  

handelingen vallen binnen de goedgekeurde 

begroting. Zij is tevens verantwoordelijk voor het 

personeel. De werkzaamheden, verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in 

het directiereglement. 

 

Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd 

door de Raad van Bestuur. Tijdens de  

maandelijkse vergaderingen van de Raad van 

Bestuur geeft het dagelijks bestuur verslag van de 

uitgevoerde taken, opdrachten en licht zij aan-

vragen toe. De tekenbevoegdheid waarover het 

dagelijks bestuur beschikt, is schriftelijk  

vastgelegd door de Raad van Bestuur.  

Sinds september 2011 is Pater Gerry Gregoor aan-

gesteld als directeur. Hij wordt  door de 

Salvatoriaanse Congregatie ter beschikking  

gesteld van onze VZW en onze zusterorganisaties. 

Naast zijn functie als directeur is hij ook nog  

missieprocurator (contactpersoon tussen de  

Salvatoriaanse Congregatie en de missionarissen 

in de ontwikkelingslanden), pastoor in een  

naburige gemeente, overste (Salvatorianen  

Hamont) en  vicaris (van de provinciale raad  

Salvatorianen)   Hij ontvangt in zijn functie geen 

salaris, enkel de kosten gemaakt in functie van 

directeur, worden terugbetaald. Voor  2016  

werden er geen kosten gemaakt voor onze  

organisatie. 



 

Personeelsbeleid 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp kan  

rekenen op loyaal personeel met jarenlange  

ervaring in hun branche.  

De financieel verantwoordelijke behartigt niet 

enkel de financiële en personeelsadministratie 

van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, maar 

tevens die van de 2 andere zusterorganisaties.  

De kledingverantwoordelijke, meer dan 40 jaar in 

dienst, is verantwoordelijk voor het organiseren 

van de kledinginzameling, de verkoop van de 

ingezamelde kleding en het beheer van de  

kledingcontainers.  

De logistiek verantwoordelijke staat samen met 

de kledingverantwoordelijke in voor het  

logistieke deel van de kledinginzameling. Hij 

staat ook in voor het welzijn en de veiligheid op 

de werkvloer en ziet erop toe dat de  

voorschriften nageleefd worden. Tevens gaat hij 

ook nog als chauffeur de baan op.  

Wij hebben enorme bewondering voor onze 

chauffeurs. De meeste chauffeurs zijn al 20 jaar 

of meer in dienst. Zij maken in alle weersomstan-

digheden dagelijks de kledingcontainers leeg of 

zamelen huis-aan-huis kleding in. Zij hebben een 

arbeidsintensieve job die fysiek zwaar is. Het  

afval waar ze dagelijks mee geconfronteerd 

worden, maakt het alleen maar zwaarder. Velen 

zouden al lang afgehaakt hebben en een 

andere job gezocht hebben. Daarom proberen 

wij de mensen te sensibiliseren om geen afval in 

onze containers te werpen. 

De garagist is verantwoordelijk voor het  

onderhoud en herstellingen van ons wagenpark. 

Tevens staat hij in voor de aanpassingen bij het 

onderhoud van de containers.  

Tijdens de kalmere periodes, wintermaanden, 

wordt het tekort aan werk opgevangen door de 

kledingcontainers een onderhouds- en  

herstelbeurt te geven. 

Vakantiewerkers vangen tijdens de maanden juli 

en augustus de verlofperiodes van onze  

chauffeurs op.  Zij worden voor een periode van 

2 of 3 weken met een studentencontract  

tewerkgesteld. Dit jaar werden er ook job-

studenten tijdens de paasvakantie ingezet om 

de drukte op te vangen die het wisselen van 

containers teweeg bracht. 

Op het einde van 2016 vonden er functionerings-

gesprekken plaats. Met de arbeiders en  

bedienden werden hun prestaties besproken  

alsook het effect van de veranderingen van het 

samenwerkingscontract met Limburg.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na elke Raad van Bestuur is er een werkoverleg 

tussen de directie en de bedienden. Tijdens dit 

overleg worden de vragen of opdrachten van 

de Raad van Bestuur meegedeeld. Tevens wordt 

er de interne werking besproken. De kleding-

verantwoordelijke heeft als de taak de arbeiders 

verder in te lichten over de punten die hen  

aanbelangen. Belangrijke mededelingen 

worden door de directie persoonlijk bij aanvang 

van de werkdag meegedeeld. De arbeiders en 

bedienden hebben steeds de mogelijkheid om 

een agendapunt voor de vergadering van de 

Raad van Bestuur aan te brengen. 

Omdat we er als één team willen voor gaan, 

wordt er jaarlijks een kerstfeestje en een 

“Teambuildingsdag” georganiseerd. 
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Externe Controle 

De Algemene Vergadering heeft tijdens de ver-

gadering van 18 mei 2015 besloten om Marc Ma-

ris van de Firma CVBA Callens, Pirenne & Co,  

bedrijfsrevisoren te herbenoemen als commissaris 

voor de periode van 3 jaar. 

De bedrijfsrevisor controleert de organisatie qua  

structuur, beleid, interne procedures, begroting en 

jaarcijfers. De organisatie draagt er zorg voor dat 

de bedrijfsrevisor tijdens zijn controle over alle  

nodige informatie beschikt. Hij bezoekt de  

organisatie minstens twee maal per jaar voor een 

controle ter plaatse. De eerste maal wordt een 

evaluatie gemaakt van de organisatie-structuur, 

de interne procedures en de financiële gegevens 

tot en met september. In februari doet hij een  

volledige controle van het afgelopen boekjaar en 

wordt de jaarrekening opgesteld. Indien er zich in 

de loop van het jaar wijzigingen voordoen, wordt 

hij hiervan per mail geïnformeerd met de nodige 

bijlagen. 

De bedrijfsrevisor presenteert ook jaarlijks -tijdens 

de Algemene Vergadering- de jaarcijfers aan de 

leden van de Algemene Vergadering. Het  

commissarissenverslag wordt samen met de jaar-

rekening neergelegd bij de Nationale Bank. 

 

Een van onze “opportunity's” is 

het Solid‟R label. Om dit 

 label te bekomen worden 

onze financiële en perso-

neelsgegevens jaarlijks 

gecontroleerd door de 

onafhankelijke organisa-

tie Ethibel om na te gaan 

of wij aan alle voorwaar-

den voldoen om dit label te  

bekomen. 

Samenwerkingsverbanden 

Zusterorganisaties 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verzorgt de 

kledinginzameling in Nederland voor haar zuster-

organisatie omdat zij over de logistiek beschikt. 

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie factureert 

de opgehaalde, kleding aan de Ontwikkelings-

hulp die op haar beurt de kosten factureert. De 

netto vergoeding die de Stichting hieraan  

overhoudt, kan zij besteden aan projecten. 

Op het einde van het boekjaar wordt,  

afhankelijk van het resultaat, bepaald hoeveel de 

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp als gift geeft 

aan de zusterorganisaties (Salvatoriaanse  

Hulpactie en Stichting Salvatoriaanse Hulpactie). 

Omdat deze zusterorganisaties de structuur  

hebben om projecten te steunen en dezelfde 

doelstelling hebben, wordt via hun onze steun  

verleend. Zo zijn we zeker van een correcte  

opvolging, controle en rapportage van de  

gesteunde projecten.  

Deze gift wordt door de Algemene Vergadering 

schriftelijk bekrachtigd in haar verslag. 

Missiecomités, verenigingen 

De missiecomités, verenigingen die een plaats 

gezocht hebben voor onze kledingcontainers, 

ontvangen jaarlijks een vergoeding per 

ingezamelde kg kleding. Zij krijgen 4 x per jaar een 

gedetailleerd overzicht van de ingezamelde  

kleding per maand en per container. Gelijktijdig 

ontvangen zij ook de corresponderende  

vergoeding op de bankrekening van hun  

organisatie.  

De missiecomités en verenigingen zijn ons steeds 

heel dankbaar voor deze giften omdat zij zo hun 

plaatselijke missionarissen in de  

ontwikkelings-landen of de armsten hier in eigen 

land steun kunnen geven. Zo dragen wij indirect 

bij tot onze doelstelling om de levensstandaard 

van de armsten te verbeteren. 

Daarom was het voor ons en hen een bittere pil 

dat we noodgedwongen met vele missiecomités 

en verenigingen onze samenwerking, omwille van 

de wijzigingen opgelegd door Limburg.net, moes-

ten stopzetten. Ondanks hun inzet en onze dank-

baarheid hiervoor restte ons niets anders dan  

afscheid van elkaar te nemen en samen met hen 

te hopen dat ze de verloren inkomsten op een 

andere manier konden recupereren. Net als wij 

werden zij voor een voldongen feit gezet. 

 

DANKWOORD 

De missiegroep St. Catharina (Hasselt) dankt de  

Salvatoriaanse Hulpactie voor de jarenlange steun, sinds 

2001, € 21.194 aan onze missionarissen. Wij hopen dat 

uw werking in de toekomst nog voldoende middelen kan 

genereren ten bate van de Derde Wereld. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Families to Families schreef: 

Uiteraard vinden we het spijtig dat de sponsoring van 

ons project in Colombia stopt. Anderzijds zijn we u ook 

heel dankbaar, want na al die jaren hebben we op die 

manier een heel mooi bedrag kunnen overmaken aan 

het weeshuis FANA in Bogota. 



 

Voor de gemeenten in Limburg waar onze contai-

ners zijn blijven staan, is de samenwerking met de-

ze verenigingen intact.  

OVAM 

Om in België kleding te mogen inzamelen moet 

de onderneming door OVAM erkend zijn als 

“erkende textielinzamelaar”. Onze vorige  

vergunning was geldig tot 31 januari 2017. In  

oktober 2016 hebben wij onze verlenging 

aangevraagd en bekomen. 

(Erkenning: 51316/E/12760) geldig tot 13-10-2026. 

Gemeenten 

De gemeenten van de provincie Limburg in  

België ontvangen jaarlijks een gedetailleerd  

overzicht van de ingezamelde kleding in hun  

gemeente. Zij zijn er ook van op de hoogte dat de 

missiecomités hiervoor een vergoeding  

ontvangen. In enkele gemeenten wordt de  

vergoeding voor de kledingcontainers aan hen  

rechtstreeks vergoed, maar zij dienen die dan te  

besteden aan ontwikkelingshulp. 

Voor de gemeenten die hun overeenkomst  

hebben overgedragen aan Limburg.net loopt de 

communicatie betreffende ingezamelde kleding 

via deze intercommunale. Wij informeren de  

gemeente wel dat wij de informatie aan de 

intercommunale hebben doorgestuurd. 

De gemeente kan steeds aangeven als zij een 

andere frequentie van rapportage wenst.  

Limburg.net 

Limburg.net (intergemeentelijke afval communa-

le) bepaalt, in de gemeenten met wie ze een 

overeenkomst hebben, wie welke afval mag  

ophalen. Sinds 2011 zijn er een aantal gemeenten 

die ook het huishoudelijk textielafval aan hen heb-

ben overgedragen. Vandaar dat wij sinds 1  

december 2011 een contract met Limburg.net 

hadden. 

Het contract houdt in dat wij op het grondgebied 

van deze gemeenten huishoudelijk textielafval 

ophalen met als voornaamste doel productherge-

bruik en recyclage ervan. De gemeenten die hier-

onder vallen zijn in een aparte bijlage bij het con-

tract opgenomen. 

Dit contract liep tot 31 december 2015. Vandaar 

dat Limburg.net in de zomer van 2016 een aanbe-

steding hadden uitgeschreven. Deze aanbeste-

ding behelste een aantal aanzienlijke veranderin-

gen. 

1. Verdeling 65/35 commerciële/caritatieve. 

2. 1 Inzamelaar per gemeente. 

3. Identieke containers. (zelfde model en kleur) 

4. Vergoeding aan Limburg.net voor  

containers op openbaar en privé terrein.  

Uiteindelijk heeft Limburg.net de verdeling ver-

hoogd naar 60/40. En mocht iedere inzamelaar 

zijn kleur van container behouden maar ze  

moesten wel voldoen aan welbepaalde  

afmetingen. Dit nieuwe contract ging in op 

01/01/2016 voor een duur van 3 jaar. 

Textielinzameling Goede doelen/ Sociale Pro-

jecten 

Omwille van de toenemende concurrentie  

trachten wij als caritatieve instellingen bij  

aanbestedingen zoveel mogelijk gezamenlijk  

met andere sociale partners offertes in te dienen. 

Om zo als kleine organisaties sterker te staan t.o.v. 

de grote commerciële inzamelaars. 

Mede hierdoor zijn we ook nauwer gaan samen-

werken met de Limburgse kringwinkels. We zijn 

beide organisaties die voor het goede doel  

kleding inzamelen. Zij ter ondersteuning van de 

plaatselijke bevolking en wij ten voordele van de 

minderbedeelden in ontwikkelingslanden. Tevens 

dragen we beide, door de plaatselijke tewerkstel-

ling, bij tot de sociale economie van de provincie 

Limburg. 



 

 

 

 

De jaarrekening is neergelegd bij de Nationale 

Bank van België. Ze is als dusdanig goedgekeurd 

door onze bedrijfsrevisor CVBA Callens, Pirenne & 

Co. (jaarrekening zie pag.  29) 

In overeenstemming met de waarderingsregels is 

bij het opstellen van de jaarlijkse cijfers rekening 

gehouden met het aanleggen van de nodige 

provisies. 

Toelichting financiële gegevens 

Balans 

* Vaste activa 

Dit jaar werd er voor € 164.379 geïnvesteerd. In-

vesteren in nieuwe kledingcontainers was een ge-

volg van het nieuwe contract met Limburg.net 

daar onze kledingcontainers niet in overeenstem-

ming waren met hun eisen. Er  

werden 192 nieuwe kledingcontainers aan-

gekocht. De oude kledingcontainers die in  

diverse gemeenten weggehaald werden, waren 

volledig afgeschreven en werden buiten gebruik 

gesteld of verschroot.  

Een oudere vrachtwagen (1996) werd  

vervangen en een andere vrachtwagen (2008) 

werd buiten gebruik gesteld. Van deze laatste 

zullen nog onderdelen gebruikt worden als wissel-

stukken. 

Om de organisatie ook via de website een  

moderne, jongere look te geven werd geïnves-

teerd in een nieuwe frisse website. 

Op basis van de toegewezen standplaatsen door 

Limburg.net diende er een waarborg  

betaald te worden. Sinds april 2017 is er een KM 

heffing van kracht. Voor een OBU toestel dient 

per toestel een waarborg gestort te worden. 

* Vlottende activa  

Voor de bepaling van de voorraad wordt er  

gekeken naar de situatie op 31/12/2016. In  

vergelijking met vorig jaar is er een daling.  Door-

dat er in minder gemeenten ingezameld wordt 

was de eindvoorraad aan opgehaalde kleding 

kleiner. 

De uitstaande handelsvorderingen zijn eveneens 

een momentopname. Voor onze klanten gelden 

als betalingsvoorwaarden: 30 dagen netto. Alle 

openstaande vorderingen vloeien voort uit  

facturen van december. Daar we minder kleding 

inzamelen, zijn ten gevolge hiervan de uitstaande 

facturen bij onze klanten lager.  

Op het einde van het boekjaar stond in onze boe-

ken een tegoed aan BTW verschuldigd door de 

overheid en was er een aankondiging van erfenis 

die werd opgenomen. 

Sinds vorig boekjaar hebben we een aantal  

veilige beleggingen met een redelijke rentevoet. 

Deze gelden zijn ten allen tijden beschikbaar of 

binnen zeer korte termijn.   

Met de liquide middelen, de rekeningstanden van 

31/12/2016, dienen  nog de giften voor de kle-

dinginzameling van oktober tot en met  

december aan de missiecomités en verenigingen 

betaald te worden. Na goedkeuring van de jaar-

cijfers zal ook bepaald worden hoeveel de gift 

aan zusterorganisaties bedraagt ter ondersteu-

ning van projecten voor 2017. 

* Overlopende rekeningen 

Om in de boekhouding een zuiver beeld te krijgen 

worden kosten die in 2016 gefactureerd zijn zoals, 

verzekeringen, abonnementen en  

onderhoudscontracten, die betrekking hebben 

op het volgende boekjaar, in deze rubriek opge-

nomen. 

* Eigen vermogen 

De fondsen van de vereniging zijn ongewijzigd. 

De bestemde fondsen worden bepaald door de 

waarde van de materiële vaste activa en de 

voorraad. Dit voor consolidatie doeleinden. Door 

het hoge bedrag aan investeringen is hier dit jaar 

een toename met € 109.563. 

Het resultaat van € 123.829  wordt zoals hierboven 

aangehaald toegevoegd aan bestemde fond-

sen. Het saldo wat overblijft, wordt bij de overge-

dragen winst gevoegd.  

* Voorzieningen 

De aangelegde provisies voor herstelling parking 

en onderhoud vrachtwagens werd aangewend. 

Daar de voorziening voor herstelling containers  

niet langer van toepassing was wegens de  

vervanging van de containers door nieuwe werd 

deze provisie teruggenomen.  

Enkel voor herstelling en onderhoud > € 500 werd 

een nieuwe voorziening aangelegd.  

* Schulden op ten hoogste één jaar 

Het grootste aandeel van de schulden wordt op 

het einde van het boekjaar bepaald door de Al-

gemene Vergadering. Namelijk hoeveel de orga-

nisatie als gift zal geven aan de zuster-

organisaties. Deze schuld zal pas na goedkeuring 

door de AV in mei betaald worden. De andere 

schulden zijn op zeer korte termijn, binnen de 

maand, behalve de provisie voor vakantiegeld. 

* Overlopende rekeningen 

Niet voor alle kosten of nacalculatie van 2016 

hebben we alle facturen ontvangen. Op basis 

van berekeningen worden deze kosten opgeno-

men in het boekjaar.  

 

4. Financiële resultaten 



 

Resultatenrekening 

* Bedrijfsopbrengsten 

Ruim 99 % van de omzet van de Salvatoriaanse 

Ontwikkelingshulp wordt gegenereerd door  

kledinginzamelingen via containers of depots op 

de Belgische markt (vnl. provincie Limburg en 

grensgemeenten).  Door haar ligging aan de Ne-

derlandse grens verzorgt ze voor eigen  

rekening en voor de zusterorganisatie in een 

 3-tal gemeenten inzamelingen. Door de  

omschakeling bij Limburg.net is de omzet lager 

dan vorig jaar. Door de vertraging van de invoe-

ring van het contract is de daling minder dan ge-

anticipeerd in het budget.  

De opgehaalde kleding wordt door de  

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp doorverkocht 

aan gespecialiseerde sorteerbedrijven. Omwille 

van de dalende vraag naar kleding op de markt-

wereld was er geen ruimte voor een prijsverho-

ging. 

* Bedrijfskosten 

Net als voorgaande jaren proberen we de  

uitgaven, waar we invloed op kunnen  

uitoefenen te beperken. Maar we hebben steeds 

minder inspraak in bepaalde uitgaven omdat 

deze worden opgelegd door derden,  

vergoeding Limburg.net, KMheffing, afval-

verwerking, energieprijzen,... Ondanks de hogere 

kosten van bepaalde rubrieken zijn we er mede 

door op andere rubrieken te besparen in ge-

slaagd om onze bedrijfskosten ruim binnen het 

budget te houden. In de bedrijfskosten zijn ook 

de giften aan missiecomités, verenigingen en zus-

terorganisatie opgenomen.  

Door het wegvallen van een Nederlandse regio is 

het aandeel van de handelsgoederen  

afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Financiële gegevens 2016  

 

Verdeling bedrijfskosten

Diensten en 

diverse 

goederen

17,31%

Afschrijvingen

2,86%

Bezoldigingen, 

soc lasten

37,14%

Uitgaven doel-

stelling

38,23%

Handels-

goederen

5,64%



 

Kledinginzameling opbrengst 

Er werd al eerder aangehaald dat onze  

opbrengst in grote mate afhankelijk is van de  

beslissingen van gemeenten en intercommunales. 

Dit boekjaar had het nieuwe contract van  

Limburg.net een neerwaartse invloed  op het  

aantal ingezamelde kg kleding en bijgevolg ook 

op de omzet. Het negatieve verschil werd  

gelukkig afgevlakt door de timing van het wisse-

len van de containers. Hierdoor hadden we nog 

een half jaar dezelfde inkomsten als voorheen.  

In Nederland had een gemeente waar wij, in  

opdracht van onze zusterorganisatie,  voor een 

missiecomité al meer dan 35 jaar kleding inzamel-

den ook een aanbesteding uitgeschreven. Hun 

beslissing had tevens een negatief effect.  

Ondanks onze jarenlange samenwerking woog 

ook hier het caritatieve en de steun aan een 

plaatselijke vereniging niet.   

Uit onderstaande tabel ziet u duidelijk hoeveel 

containers wij hebben moeten weghalen en  

hoeveel minder kleding er ingezameld werd.  

Tevens zijn de huidige containermodellen kleiner 

in vergelijking met onze oude kledingcontainers.  

Daar de containers kleiner zijn en we alleenrecht 

hebben in de gemeenten ons toegewezen door 

Limburg.net, worden veel containers 2 x per week 

leeg gemaakt. Vandaar het hoger gemiddelde 

kg kleding per container. En het feit dat de wijzi-

ging gedurende de loop van het jaar gebeurde. 

Huis-aan-huisinzamelingen worden nog enkel voor 

één missiecomité in Nederland uitgevoerd , 14 ton 

kleding levert zo nog een bijdrage aan de omzet.   

Besteding opbrengst kleding 

Als caritatieve instelling is de kledinginzameling  

het middel voor de Salvatoriaanse Ontwikkelings-

hulp om haar doelstelling te realiseren.  

Na de ophaling van de gedoneerde kleding in de 

kledingcontainers wordt deze kleding verkocht 

aan  gespecialiseerde sorteerbedrijven. Zo be-

komt de organisatie middelen om  projecten van 

haar zusterorganisatie en de plaatselijke missieco-

mités te ondersteunen. Door middel van de steun 

aan duurzame projecten draagt zij bij om de le-

vensstandaard in de landen in ontwikkeling te ver-

beteren. 

Onze betrachting is om zoveel mogelijk aan deze 

doelstelling te doneren, daarom ziet de Raad van 

Bestuur er nauw gelet op toe dat de kosten  

beperkt blijven en binnen het opgestelde budget 

vallen. In de kosten zijn er echter ook een aantal 

rubrieken waar wij geen besparingen kunnen 

doorvoeren maar onderworpen zijn aan de 

marktprijzen en/of contracten (diesel-, energieprij-

zen, vergoeding intercommunale, verzekeringen). 

Waar we op deze kosten kunnen besparen zullen 

we inspanningen blijven doen. Zo zijn we nu een 

energiehopper geworden. 

De laatste jaren wordt in het budget de vergoe-

ding voor missiecomités bepaald. Net als vorig 

jaar zouden ze een vergoeding van € 0,10  per 

ingezamelde kg kleding ontvangen. Een totaal 

bedrag van € 142.366 werd op deze manier aan 

het goede doel geschonken. 

De Algemene Vergadering heeft beslist om dit 

jaar € 200.000 te geven aan de zusterorganisatie 

Salvatoriaanse Hulpactie ter ondersteuning van 

projecten. Daar de Stichting Salvatoriaanse Hulp-

actie dankzij ontvangen erfenissen over voldoen-

de middelen beschikt ging de gift van dit jaar  

volledig naar de Belgische zusterorganisatie.  

Omwille van de onzekere toestand aangaande 

de kledinginzameling, nog geen volledig over-

zicht van het effect van de wijzigingen in het  

containerlandschap en het feit dat het contract 

maar voor 3 jaar is, is het resterende aan het over-

gedragen resultaat toegevoegd.  

Jaar Containers 

Kleding 

ton

Gemiddelde kg 

per container Containers 

Kleding 

ton

Gemiddelde kg 

per container

2016 347 2.392        6.893                    16 129 8.063                    

2015 464 2.595        5.593                    25 196 7.840                    

2014 475 2.245        4.726                    21 145 4.726                    

2013 427 2.214        5.185                    18 186 5.185                    

2012 421 2.280        5.416                    73 529 5.416                    

 

 

 

 

 

 

Wist u dat? 



 

Beleid eigen vermogen 

Het eigen kapitaal van de vereniging bedraagt  

€ 200.000 en is op lange termijn belegd. Intern  

beschouwen we dit als een continuïteitsreserve. 

Deze  reserve zal, indien nodig, aangewend  

worden om op lange termijn aan alle  

verplichtingen met betrekking tot: uit te betalen 

salarissen en lonen, te kunnen voldoen of in geval 

van dubieuze debiteuren.  

Voor consolidatiedoeleinden hebben we ook de 

rubriek bestemmingsreserve, dit  kennen wij in  

België niet.  De waarde van deze reserve is  

afhankelijk van de waarde van de materiële  

vaste activa en de voorraad op 31 december. In 

periodes van veel investeringen en hoge voor-

raad zal deze reserve toenemen. Indien de  

afschrijvingen hoger zijn dan de investeringen en 

de voorraad fel daalt komt er van deze reserve 

bedragen vrij.   

Dit boekjaar waren de investeringen hoger dan 

de afschrijvingen, er was wel een daling in de 

voorraad. Bijgevolg werd er € 109.563 toege-

voegd aan de bestemmingsreserve. Deze  

bedraagt nu in het totaal € 255.959. 

Vandaar dat van het resultaat van het boekjaar 

€ 123.829 nog een saldo overblijft van € 14.266 dat 

toegevoegd wordt aan overgedragen 

resultaat.  

De gift aan het einde van het boekjaar aan de 

zusterorganisaties gebeurt steeds na analyse van 

de opbrengsten en kosten, maar er wordt ook 

rekening gehouden met verwachtingen, risico‟s 

van de komende jaren.  

 

 

Financiële ratio’s 

De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate 

waarin de onderneming in staat is om de onder-

neming met eigen middelen te financieren. 

(Norm 20-45%) 

De current ratio is de verhouding tussen de activa 

welke op korte termijn in geld zijn om te zetten en 

de verplichtingen waaraan op korte termijn moet 

voldaan worden. Hoe groter dan 1 hoe  

gezonder. (Norm 1,2-1,5) 

De quick asset ratio is gelijk aan de current ratio, 

maar zonder de voorraden omdat deze minder 

snel te gelde kunnen worden gemaakt.  

(Norm 0,5-1) 

De schuldratio is de verhouding tussen eigen ver-

mogen en vreemd vermogen. 

De ratio‟s tonen aan dat de Salvatoriaanse  

Ontwikkelingshulp overal boven de norm zit. Dit 

wil zeggen dat het een gezonde organisatie is die 

geen beroep doet op vreemd vermogen. 

 

 

 

5 Niet financiële resultaten 

Activiteiten 

Tentoonstelling 

Voor ons blijft de tentoonstelling het parade-

paardje en de stimulans voor onze passie. Er gaat 

niets boven ons verhaal, face to face, vertellen 

om zo bezoekers bewuster te maken van onze 

werking en de noden in de ontwikkelingslanden. 

Trots tonen we graag onze verwezenlijkingen 

maar we verzwijgen ook niet de moeilijkheden 

waarmee wij geconfronteerd worden. Tevens krij-

gen de bezoekers een totaalbeeld en zien ze hoe 

de werking van de verschillende zuster-

organisaties naadloos in elkaar overvloeien. 
 

2014 2015 2016

SOLVABILITEIT   49,39% 61,54% 67,66%

CURRENT RATIO 1,76 2,47 2,52

QUICK ASSET RATIO 1,74 2,41 2,48

SCHULDRATIO 100,42% 171,15% 215,05%

CASHFLOW 64.040   182.606   152.196   



 

Na de rondleidingen krijgen wij steeds dezelfde 

reacties: 

 We wisten niet dat er zoveel bij komt kijken. 

 Voortaan brengen we de kleding naar jullie  

 of we steken het zeker in jullie container. 

 Jullie leveren echt goed werk. 

Dat deze bezoekers met een goed gevoel naar 

huis gaan, weerspiegelt zich in de aanvragen die 

wij binnen krijgen voor bezoeken aan onze  

tentoonstelling. Dus bij deze lieve bezoekers, 

dank voor de mond-tot-mondreclame. Dank zij 

jullie mochten we in 2016 180 bezoekers verwel-

komen.   

De tentoonstelling is ook een ideaal instrument 

om nieuwe leveranciers, nieuwe aanvragers voor 

projecten van onze zusterorganisatie een totaal 

beeld te geven waar wij voor staan.  

Voordrachten 

De tentoonstelling leidt niet enkel tot bezoekers 

binnenshuis maar ook tot voordrachten buitens-

huis. Omdat onze tentoonstellingsruimtes beperkt 

zijn tot groepen van maximum 25 personen, 

brengen wij graag zelf een bezoek ter plaatse 

aan verenigingen en scholen. Zo kregen we dit 

jaar veel uitnodigingen om voordrachten te ge-

ven op andere locaties. Zo trokken we zelfs twee-

maal de grens over naar Nederland. In totaal 

maakten we in 3 scholen 380 leerlingen bewust 

welke bijdrage afgedragen kleding geeft aan 

het milieu en goede doelen. Wij passen onze uit-

eenzetting aan, aan de leeftijd van de leer-

lingen. De accenten verschillen naargelang we 

in een kleuter-, lagere– of middelbare school te-

recht komen. 

Acties door derden 

Een van deze voordrachten kwam tot stand op 

uitnodiging van het missiecomité in Hamont. In 

het kader van hun missietentoonstelling nodig-

den zij „s vrijdags de lagere scholen uit. Samen 

met hen droegen wij bij aan de sensibilisering 

van deze leerlingen. Wij maakten ter plaatse een  

kleine tentoonstelling om onze voordracht voor 

hen visueel te maken. 

 Milieu 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp draagt door 

het inzamelen van uw afgedragen kledij bij tot 

het milieu. Was u hiervan op de hoogte? U was 

er zich vast wel al van bewust dat de kleding die 

u weg doet onder de noemer restafval valt. Wij 

zorgen ervoor dat uw afgedragen kledij een 

tweede leven krijgt in de ontwikkelingslanden en 

het aandeel wat niet meer draagbaar is wordt 

verder gerecycleerd.  

Om onze kledingcontainers te ledigen en te  

vervoeren hebben wij daarom een  vergunning 

van OVAM.  

Ondanks de duidelijke sticker “geen afval”  

treffen onze chauffeurs dagelijks afval aan in en 

om de containers.  Vandaar leveren we nog een 

extra bijdrage aan het milieu, want al deze afval, 

die anderen dumpen, wordt door onze  

chauffeurs opgeruimd opdat de container en zijn 

omgeving netjes blijft.  
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Wij wensen respectvol met kleding om te gaan. 

Daarom worden de containers manueel  

geledigd. Zo kunnen onze werknemers het afval 

van de kleding gescheiden houden en gaat er 

minder kleding door beschadiging of vervuiling 

verloren.  Deze afval vormt voor onze chauffeurs 

ook een risico en maakt hun werk extra  

belastend. We hechten er dan ook veel belang 

aan om tijdens rondleidingen en voordrachten 

ook het item afval uitvoerig te behandelen. 

 

 

 

 

 

 

Limburg.net  

In het verslag is al meermaals aangehaald dat de 

wijzigingen opgelegd door het nieuwe contract 

met Limburg.net een enorme impact heeft op 

onze organisatie. Niet enkel financieel, extra  

investering, wijziging in de vergoeding, minder 

ingezamelde kg kleding maar ook  

organisatorisch. 

Er zat vertraging op de invoering van het  

contract. In maart werd er in samenspraak met 

de gemeenten of opgelegd door de gemeenten, 

het totaal aantal locaties bepaald. Al snel bleek 

dat de meeste gemeenten vasthielden aan één 

container per 1.000 inwoners zoals opgelegd door 

OVAM. Bij de bespreking met Limburg.net was het 

uitgangspunt 1,5 container per locatie. Omdat 

we vreesden dat de omwisseling midden van de 

vakantieperiodes zou vallen werd een analyse 

gemaakt van de ingezamelde kg in de  

gemeenten die we kwijt waren.  

De kledingcontainers waar weinig kleding in te-

recht kwamen, werden reeds weggehaald. Van-

af eind mei werd er dan in de gemeenten 

waar het akkoord mee rond was, de nieuwe 

containers op de overeengekomen locaties 

geplaatst. In andere gemeenten de oude 

containers weggehaald. Dit alles gebeurde in 

combinatie met de reguliere inzamelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind juni waren de containers geplaatst, met  

uitzondering van de gemeente Hasselt, waar het 

akkoord langer op zich liet wachten,  

weggehaald. De containers in Hasselt werden 

eind augustus verwijderd.  

Door het proefproject dat momenteel in de  

gemeente Lommel loopt,  gelijktijdige inzameling 

van alle soorten afval, staan daar minder contai-

ners dan in de aanbesteding voorzien.  



 

Gemeenten 

In 2015 hadden we veel tijd gestoken om met 

diverse gemeenten de locaties van de  

containers te bespreken en om extra  locaties te 

zoeken. In sommige gemeenten hadden we ex-

tra containers mogen plaatsen. Maar door de 

wijziging van Limburg.net en nieuwe verdeling 

van de gemeenten is deze inspanning teniet  

gedaan.  

Op de gemeenten in het blauw ingekleurd (zie 

vorige pagina) is er niets gewijzigd. Deze  

gemeenten zijn , buiten de containerparken, niet 

aangesloten bij Limburg.net voor wat de kleding-

inzameling betreft. 

In 2016 werden er geen nieuwe aanbestedingen 

uitgeschreven in de gemeenten waar wij kleding 

inzamelen.   

Personeel 

Opleidingen 

Onze werknemers een opleiding laten volgen is 

één van onze jaarlijkse doelstellingen. Daarom  

organiseren we jaarlijks in house een opleiding 

voor onze chauffeurs opdat ze in orde blijven met 

de kredietpunten voor hun C-rijbewijs.  Dit jaar 

was het lesonderwerp: “ Gezonder leven, minder 

stress”. We vinden het belangrijk om ook oog te 

hebben voor het welzijn van onze werknemers.  

De Financieel verantwoordelijke  volgde een  

online workshop betreffende Facebook. 

Afwezigheden 

De kledingcontainers hebben geen sluitings-

periode wegens verlof vandaar dat we tijdens de 

zomermaanden beroep doen op vakantie- 

werkers. Omwille van het wisselen van de kleding-

locaties hebben we ook tijdens de paasvakantie 

studenten ingeschakeld om te helpen met de 

reguliere lediging.   

Om persoonlijke reden was een van onze mede-

werkers in februari overgeschakeld naar een 

parttime regime en had een andere chauffeur 

een arbeidsongeval. Omdat hij ten gevolge hier-

van hij geruime tijd afwezig was, werd er gedu-

rende de periode april-juni beroep gedaan op 

tijdelijke krachten. Hiervoor werd een interim-

bureau ingeschakeld.  

Dat onze chauffeurs zwaar werk uitvoeren bleek 

hier nogmaals. Een aantal interim arbeiders  

haakten na enkele werkdagen al af.  

In vergelijking met vorig jaar waren er ongeveer 

evenveel afwezigheden wegens ziekte nl. 2,60 % 

(2014: 2,57 %). Deze afwezigheden werden intern 

opgevangen door herverdeling van de taken. 

SWT 

Net voor de jaarwisseling hebben we van onze 

trouwe werknemer Gerard Tijskens afscheid  

genomen op arbeidsvlak. Omwille van  zijn leef-

tijd en aantal werkjaren kwam hij in aanmerking 

voor het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag.  

Gedurende 39 jaar zette hij zich elke dag in voor 

onze organisatie. 

Wettelijk zijn wij verplicht om deze werknemer te 

vervangen door een werkloze. Via de VDAB werd 

een procedure opgestart om een geschikte kan-

didaat te zoeken.  

 

 

 

 

 

In weer en wind 

ledigde je containers heel gezwind. 

Menige zakken werden in de vrachtwagen gegooid 

maar die opdracht is nu voltooid. 

Na 39 jaren van labeur 

is het gedaan met zakken gesleur. 

Wij willen je danken voor je inzet, 

je leverde een belangrijke bijdrage aan onze omzet. 



 

6. Toekomstinformatie 

Begroting 

Bij het opstellen van het budget werden we  

geconfronteerd met de moeilijkheid om in te 

schatten hoeveel kleding we in 2017 zouden  

inzamelen.  Daar we in 2016 in een omschake-

lingsjaar zaten qua locaties en aantal containers 

hadden we geen totaal beeld. Wat we in het 

3de kwartaal wel al konden vaststellen, was een 

daling in het aantal ingezamelde kg kleding. 

Tevens moesten we er rekening mee houden dat 

van 1 bepaalde gemeente er nog containers 

stonden tijdens de zomermaanden. Daarom 

werd de hoeveelheid kleding die we verwacht-

ten op te halen in 2017 neerwaarts aangepast. 

Anderzijds stelden we ons de vraag of er ruimte 

zou zijn voor een prijsverhoging. Door de zware 

investeringen , vergoedingen nu ook op privé-

terrein aan Limburg.net, onderhoud ter plaatse   

is er een toename in onze kostprijs. Er werd beslist 

om de verkoopprijzen aan te passen.  

In die periode kregen we ook bericht van de  

gemeente Cranendonck (NL) dat zij hun afvalbe-

leid aan het herbekijken waren.  Ons contract 

werd voorlopig verlengd met 1 jaar.  

Zoals in voorgaande jaren houden wij onze  

kosten nauwlettend in het oog. Dit jaar konden 

we de KM heffing beter budgetteren daar we nu 

zicht hebben hoeveel deze kosten bedragen. 

Tevens zijn wij een energiehopper geworden. We 

bekijken jaarlijks welke leverancier het beste tarief 

voor onze organisatie heeft.  

Bij de budgettering van de loonkosten is rekening 

gehouden met een indexaanpassing en de  

verandering van het werkregime van één van 

onze bedienden in februari.  

De afschrijvingen worden uiteraard bepaald door 

de investeringen van voorgaande jaren. In 2016 

zijn er aanzienlijke investeringen geweest in  

kledingcontainers en rollend materiaal.  Voor 

2017 voorzien we de noodzakelijke vervangingen 

van computers, printer, boekhoudprogramma, 

tijdsregistratiesysteem, daar de levensduur hier-

van verstreken is. Er zal ook geïnvesteerd worden 

in een aantal kleine kledingcontainers als reserve 

om bepaalde situaties snel te kunnen opvangen. 

Net als voorgaande jaren worden er tijdens de 

zomermaanden jobstudenten ingezet.  

 

 

De giften aan de zusterorganisaties worden be-

paald aan het einde van het boekjaar. Vandaar 

dat zij wel in de actuele cijfers zijn opgenomen en 

niet in die van het budget. 

Indien er aanvragen binnen komen voor aanbe-

stedingen zal hier op ingegaan worden.  

2016 2017

Omschrijving Actueel Budget
   

Brutomarge 860.788             683.891         

 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 372.041             380.382         

 Afschrijvingen 45.635               50.889           

Waardeverminderingen -                      

 Voorzieningen Risico's en kosten 17.269 -              11.000           

 Andere bedrijfskosten 345.622             126.480         

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 114.758        115.140     

Financiële opbrengsten 186                    -                  

Financiële kosten 1.006                 1.200             

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening 113.938       113.940    

Uitzonderlijke opbrengsten 10.166               

Uitzonderlijke kosten 275                    

Winst (Verlies) van het boekjaar 123.829       113.940    



 

 

Doelstellingen, actiepunten 2017 
Wij willen in 2017 : 

 ° In België 1.900 ton kleding op halen via kledingcontainers. 

 ° In Nederland  117 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 10 ton  

    via huis-aan-huisinzameling. 

 ° De missiecomités, groepen, verenigingen ontvangen € 0,10 per 

    ingezamelde kg via kledingcontainer. 

 ° Kledingcontainers op locatie onderhouden 2 x per jaar. 

 ° Nieuwe contracten bedingen met bestaande gemeenten.  

 ° Inschrijven op aanbestedingen in de provincie Limburg en de  

    randgemeenten. 

 ° De gemeenten, niet aangesloten bij Limburg.net informeren over de  

   opgehaalde kg kleding maar ook over de steun aan de plaatselijke 

   vereniging.  

 

°  Tijdige rapportering naar de betrokken instanties 

°  Arbeiders en bedienden minstens één opleiding laten volgen. 

°  Minstens 350 bezoekers informeren over onze werking d.m.v. rond-          

   leidingen en voordrachten. Dit in samenwerking met de Salvatoriaanse 

   Hulpactie. 

°  Veiligheidsvoorschriften blijven opvolgen. 

°  Mensen sensibiliseren omtrent het afval. 

°  Regelmatig onze actie plaatsen op onze sociale media om zo  

    gedurende het jaar onze volgers te informeren over onze activiteiten. 

°  Gegevens op de website actueel houden.  

°  Uitwerken blog en nieuwsbrief website. 

°  Wisselwerking tussen onze website en sociale media. 

°  Noodzakelijke investeringen uitvoeren. 

°  Contacten onderhouden met onze klanten. 

°  Solid‟R keurmerk behouden. 

7. Communicatie  

Algemeen 

Dit jaar hebben we onze website onder de loep 

genomen om er een moderne en frisse look aan te 

geven. Uiteraard bleef het uitgangspunt de bezoe-

kers van de website correct en volledig te informe-

ren. De doelstelling, missie, visie, impact, werkwijze, 

beleidsplan en jaarverslagen vindt men hier terug. 

We besteden extra aandacht om actuele gege-

vens op te nemen. 

Voor bijkomende of specifieke informatie kan men 

steeds onze organisatie per mail of telefonisch be-

reiken. Uiteraard trachten wij zo snel mogelijk een 

afdoend antwoord te geven. 

De laatste jaren zijn de telefonische contacten van 

call centra enorm toegenomen. Bijna wekelijks 

worden we gecontacteerd door providers van  

telecommunicatie, energieleveranciers of tussen-

personen.  

Op geregelde tijdstippen worden we ook 

gecontacteerd door mogelijke opkopers van 

kleding. Daar  we momenteel minder kleding inza-

melen en we onze vaste klanten niet meer dezelf-

de hoeveelheid kunnen leveren gaan we hier mo-

menteel niet op in en melden we hen de reden 

waarom.  

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp wordt het 

meeste gecontacteerd door privépersonen die 

melden dat er kleding naast de kledingcontainers 

stond op het moment dat zij kleding  

wensten te deponeren. Dit is voor ons een grote 

hulp. Zo weten wij dat de container, die wekelijks 

of 2x per week geledigd wordt, nog eens extra ge-

ledigd dient te worden. Ze contacteren ons ook als 

ze per ongeluk een verkeerd item, een verkeerde 

zak of dat er iets anders tussen de kleding verzeild 

geraakt is, wat men liever nog gehouden had. Dit 

komt zeer regelmatige voor. We vragen om ons zo 

snel mogelijk te contacteren; dan is de  kans het 

grootste dat wij de onfortuinlijke belanghebben-

den nog kunnen helpen. Onze chauffeur zal dan 

bij zijn volgende rit de persoon contacteren opdat 

hij/zij zijn/haar spullen kan recupereren. Indien men 

te lang wacht zitten deze goederen al op 

transport en moeten wij de mensen teleurstellen. 

Meldingen aangaande overvolle containers of 

verkeerde voorwerpen worden door ons niet als 

klacht beschouwd. Dit jaar ontvingen we een 

klacht betreffende een nieuwe locatie van  

een container. De gemeente had ons deze stand-

plaats doorgegeven maar de eigenaar ging hier 

niet mee akkoord.   



 

Samen met de gemeente is er naar een andere 

geschikte locatie gezocht en werd deze contai-

ner verplaatst. 

In bepaalde gevallen is er een emotionele waar-

de verbonden aan het wegdoen van kleding, 

vb . sterfgeval, vandaar dat  wij steeds bereid zijn 

om de kleding aan huis op te halen. Er wordt dan 

een afspraak gemaakt  wanneer het voor de 

belanghebbende het meest geschikte moment 

is.  

Onze passie overbrengen bij anderen kan enkel 

via persoonlijk contact, daarom is dit voor onze 

organisatie belangrijk. Onze aparte tentoonstel-

lingsruimte is hier het ideale instrument voor. Aan 

de hand hiervan kunnen we onze werking uit de 

doeken doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan er prat op dat  wij als organisatie trans-

parant en open zijn t.o.v. onze weldoeners. Daar-

om schrijven wij dit uitgebreid jaarverslag en  

informeren we via onze website en sociale 

media.  

Missiecomités 

De missiecomités worden trimestrieel geïnfor-

meerd over de vergoeding die zij ontvangen ten 

gevolge van de gedoneerde kleding in  

welbepaalde containers. Naast de vergoeding  

ontvangen zij tevens  een overzicht van de  

ingezamelde kg kleding per maand/per contai-

ner. 

Nadat het nieuwe contract van Limburg.net 

goedgekeurd was, werden de missiecomités 

hierover geïnformeerd. Zo waren zij op de hoog-

te dat in de loop van de volgende maanden 

onze containers uit hun gemeenten zouden  

verdwijnen of dat er voor hun gemeenten geen 

veranderingen waren. Totdat de containers ver-

wijderd waren, ontvingen zij nog een vergoeding 

voor de inzamelingen van 2016. Bij de laatste ver-

goeding werd dit ook duidelijk vermeld.  

Voor de missiecomités is deze vergoeding een 

belangrijke bijdrage voor hun werking. Zij  

betreuren het net zoals wij, dat er een einde 

komt –verplicht door derden– aan onze samen-

werking. 

Graag plaatsen wij hier nog een dankwoord van 

één van de missiecomités om u een beeld te ge-

ven van hoe zij deze ontvangen middelen beste-

den.  

 

 

 

OVAM 

We hebben ook de jaarlijkse verplichting om aan 

OVAM te rapporteren hoeveel kg  kleding er in 

elke gemeente is ingezameld. Met vermelding 

op welke wijze deze kleding ingezameld werd, 

wijkinzameling (containers), depot, huis-aan-huis, 

containerpark. Wij dragen er zorg voor dat zij  

deze gegevens binnen de vastgestelde termijn 

ter beschikking hebben. 

Limburg.net 

Door de verandering van het contract was er dit 

jaar veel communicatie met Limburg.net. In  

eerste instantie voor de invulling van de gemeen-

ten, de locaties en de timing van wisseling. 

Maandelijks ontvangt ze een gedetailleerd 

rapport betreffende het aantal opgehaalde kg 

kleding per container en per gemeente. 

Soms komen er via Limburg.net meldingen van 

overvolle containers binnen. Deze worden op  

Hebt u interesse om ons enthousiast verhaal te 

horen, maak dan zeker een afspraak voor een 

bezoek aan onze tentoonstelling.  We zijn er 

van overtuigd dat u met een warm gevoel terug 

huiswaarts keert! 

Als missiekring steunen wij de missies van onze  

missionarissen. Een missionaris, is nog werkzaam in  

Lubumbashi.  

Wij steunen daar de opleiding van toekomstige  

priesters. In mei ontving de missionaris een  

eredoctoraat van de universiteit aldaar i.v.m. zijn  

onderzoek naar de kunst en cultuur van de Congolese 

bevolking.  

Deze onderscheiding was voor de bevolking een hele eer. 

Zij voelen zich nu gewaardeerd. Hij heeft dit  

onderzoek gedaan samen met veel plaatselijke jonge 

mensen die vooral het veldwerk deden. 



 

dezelfde manier behandeld als meldingen van 

privépersonen. Tijdens de omwisseling waren  

sommige commerciële inzamelaars wat  

ongeduldig waardoor er dan klachten binnen 

kwamen via Limburg.net. Gezien de korte termijn 

en kennisgeving was het niet mogelijk om aan 

ieder zijn eisen onmiddellijk te voldoen. Maar we 

mogen stellen dat we alles naar behoren afge-

handeld hebben. 

Jaarlijks ontvangt Limburg.net een overzicht van 

onze rapportage aan OVAM voor de gemeenten 

die in hun contract opgenomen zijn.  

Gemeenten 

De gemeenten, die niet aangesloten zijn, staan 

zelf in voor hun afvalrapportage. Vandaar dat zij 

ook zelf aan OVAM rapporteren. Daarom bezor-

gen wij hen hetzelfde overzicht voor hun ge-

meente als wat wij doorgeven aan OVAM. Zij ont-

vangen ook nog een gedetailleerd rapport, per 

locatie,  over het aantal opgehaalde kg kleding 

op hun grondgebied. 

Indien de gemeente verkiest om op een andere 

frequentie, maandelijks of per kwartaal,  

geïnformeerd te worden geven wij hier uiteraard 

gevolg aan.  

Wegens werken of evenementen moeten soms 

de containers tijdelijk of permanent verplaatst 

worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met 

de desbetreffende gemeente. 

Dit jaar was er een nauw contact met de  

gemeenten aangesloten bij Limburg.net en ons 

toegewezen om de locaties te bepalen voor de 

containers. In sommige gemeenten gebeurde dit 

in overleg; in andere gemeenten werden de 

locaties ons opgelegd. 

Met de politiezones van de gemeenten hebben 

we ook contact. In geval dat zij onregelmatig-

heden vaststellen nemen zij contact met ons op. 

In hun bijzijn wordt de container geopend opdat 

zij vaststellingen kunnen doen. Ingeval van inbra-

ken ons gemeld door onze chauffeurs of wakkere 

burgers, nemen wij contact op met hen om een 

vaststelling te komen doen. Jammer genoeg kan 

er weinig aan gedaan worden tenzij de dader op 

heterdaad betrapt wordt. 

Kringwinkels 

Daar de kringwinkels betreffende het contract 

van Limburg.net bij ons in onder aanneming 

staan, is er veel overleg geweest met deze  

partijen betreffende de verdeling van de  

containers.  

Al de informatie van Limburg.net verloopt via ons. 

Daarom is het van groot belang dat wij de infor-

matie, die voor hen van belang is,  ook aan de 

Kringwinkels doorspelen.  

Zij dienen op hun beurt ons maandelijks te infor-

meren over de ingezamelde kg kleding via hun 

kledingcontainers, dewelke wij samen met onze 

gegevens doorgeven aan Limburg.net. 

Sociale Media 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft samen 

met de zusterorganisatie een eigen Facebook 

pagina. Op deze pagina wordt informatie  

geplaatst over onze activiteiten, als ook het 

kwartaalblad en projecten van de Salvatoriaan-

se Hulpactie. Dit jaar werd ook via Facebook ge-

adverteerd om het bereik uit te breiden.  

Op de andere sociale media LinkedIn en Twitter 

wordt ook op regelmatige basis bedrijfsinformatie 

geplaatst. 

 



 

Media 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp adverteert 

niet in de media. Als onze naam al in de krant 

komt, is dat wanneer er artikels geschreven wor-

den over kledinginzameling.   

In 2016 werden we door 3 kranten gecontac-

teerd. In februari had een van onze chauffeurs 

een dode geit gevonden in een kledingcontainer.  

In het artikel werd naast het probleem van het 

sluikstorten ook aangehaald waar wij als organisa-

tie voor staan.  

Het tweede artikel handelde over kledingdieven 

in een gemeente in de provincie Antwerpen. De 

diefstal gebeurde niet in onze container maar het 

is wel een fenomeen waar ook wij mee  

geconfronteerd worden.  

In juni werd in de krant de nieuwe verdeling van 

inzamelaars door Limburg.net vermeld, voor dit 

artikel nam het Belang van Limburg ook contact 

met ons op om een aantal vragen te stellen over 

het effect van deze wijziging.  

8. In Memoriam 

Vele jaren schreef onze voorzitter, Kris Monnissen 

hier zijn nawoord. In het begin van 2017 is onze 

voorzitter onverwachts overleden.  

Meer dan 22 jaar was hij voorzitter van onze  

organsiatie. Op zijn manier was hij missionaris, die 

vanuit België, zich inzette voor de mensen in het 

Zuiden. Als voorzitter had hij niet enkel oog voor 

onze noden, maar stelde hij onze inbreng ook op 

prijs. 

  

Hij was niet enkel voorzitter en wij niet enkel  

medewerkers. Kris was een bescheiden man. 

Maar bij ieder die hem ontmoette, liet hij een  

grote indruk na. Wij zullen ons uiterste best doen 

om in zijn geest ons werk verder te zetten.  

 
 

 



 

9. Mededeling van de Raad van Bestuur 

 

Beste lezer, 

Op de Algemene Vergadering van 22 mei 2017 werd door de 

bedrijfsrevisor de heer Marc Maris het verslag van de com-

missaris BV CVBA Callen, Pirenne & Co voorgesteld. Dit 

verslag omvat het oordeel over de jaarrekening (de balans 

en de resultatenrekening) en de vereiste bijkomende  

verklaringen. Het oordeel was positief over de hele lijn. De 

kwijting lag dus voor de hand. Daardoor kunnen wij nu het 

jaarverslag 2016 aan u voorstellen. Wij danken onze finan-

cieel verantwoordelijke Manuella voor de zorg en de preci-

sie waarmee zij haar werk verrichtte. Met het jaarplan en 

de beleidslijnen van 2016 voor ogen stellen we vast dat onze 

organisatie goed gescoord heeft. De vele projecten die we 

ondersteunden zijn vooral te danken aan onze weldoeners 

of donateurs. 

Achter het zakelijke verslag van de activiteiten en de resul-

taten van onze organisatie schuilt het werk van vele men-

sen. De Raad van Bestuur onderstreept de verdiensten van 

onze directeur pater Gerry en zijn stafmedewerkers: Lieve 

(verantwoordelijke kinderadoptie), Josiane (projectverant-

woordelijke), Manuella (financieel verantwoordelijke) en 

Dirk (administratief medewerker). Zij ondersteunen ook 

de maandelijkse bestuursvergadering en verdienen onze 

waardering en dank. Het personeel voor de kledingopha-

ling: de kledingverantwoordelijke, de logistiek verantwoor-

delijke, de garagist en de chauffeurs, die dikwijls letterlijk 

het ‘vuile’ werk opknappen zijn wij grote dank verschul-

digd. 

In onze permanente tentoonstelling kregen we vele groeps-

bezoeken. Zij waren meestal verbaasd over de werking van 

onze organisatie en beweerden zeker te willen bijdragen 

aan de naambekendheid van onze organisatie. Onze mede-

werkers gaan ook graag naar scholen of verenigingen om 

onze organisatie voor te stellen. Daarnaast kregen we ook 

vele bezoeken die verband houden met projecten en adop-

tie. 

Een jaarverslag laat ons toe de buitenwereld te informeren 

over onze organisatie, maar stelt ons ook in staat om onze 

werking kritisch te evalueren. Onze missie bepaalt onze 

doelstellingen: armoedebestrijding, gezondheidszorg,  

onderwijs en vorming, noodhulp,.. met kleinschalige  

projecten. Duurzame projecten genieten onze voorkeur, 

zodat er ook structureel voor een lotsverbetering voor men-

sen in nood wordt gezorgd. De projecten worden ook opge-

volgd door aanverwante organisaties waar we mee samen-

werken. Voor de kinderadopties zijn er de missionarissen 

en contactpersonen in scholen en weeshuizen. Iedere bij-

drage voor een bepaald project, ieder testamentair legaat, 

iedere individuele of collectieve financiële bijdrage, elke 

kilo opgehaalde kleding in de containers krijgt een band 

met concrete mensen in de Derde Wereld. 

Onze donateurs of weldoeners, alle mensen die onze orga-

nisatie op een of andere manier ondersteunen zijn wij dank 

verschuldigd. Zonder jullie zou het voor ons niet mogelijk 

zijn zoveel mensen in landen in ontwikkeling te helpen. 

Jullie steunen zo ook de solidariteit en naastenliefde van 

onze missionarissen en missiecomités, onze ontwikkelings-

werkers en leden van caritatieve organisaties.  

Wij staan voor nieuwe uitdagingen omdat de kledingop-

haaldienst moeilijker werd gemaakt door gemeentepolitie-

ke beslissingen. Wij moeten de concurrentie aangaan met 

commerciële bedrijven die gelijkgeschakeld worden met 

sociale organisaties. Daardoor dienden onder andere onze 

kledingcontainers aangepast te worden aan de normen die 

de overheid oplegt. Gelukkig mogen wij uitpakken met 

keurmerken en ethische labels, mogen wij voor giften fisca-

le attesten uitschrijven, zodat men het vertrouwen in onze 

organisatie behoudt. Wij zoeken naar nog andere mogelijk-

heden om te blijven ijveren voor meer inkomsten bestemd 

voor het goede doel. 

Ten slotte verwijzen we met fierheid nog naar onze naam 

‘Salvator’, de naam van Jezus (heiland, redder, verlosser) 

die de liefde van God voor de mensen heeft aangetoond. 

Onze pioniers en missionarissen lieten zich door Hem 

 inspireren. In hun geest gaan wij verder, samen met u! 

 

Dank u zeer! 

 

Isidoor Mathijs 

(voorzitter) 

In naam van de andere  

leden van de Raad van 

Bestuur 

(André, Gerry, Ghislaine, 
Theo) 



 

10. Jaarrekening 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


