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1. Voorwoord
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Zoals elk jaar, willen wij ook dit jaar weer een mooi, efficiënt en transparant jaarverslag 2017 aan jullie voorleggen. 
Hiermee willen wij onze trouwe donateurs, weldoeners, lezers en sympathisanten, kortom, allen die onze organisatie een 
warm hart toedragen een inzicht geven van hoe jullie giften en erfenissen in 2017, besteed werden.

Wij beseffen maar al te goed, dat het vooral dankzij jullie steun is, dat wij een financiële bijdrage hebben kunnen 
leveren aan de vele projecten, die missionarissen, missiezusters, lekenhelp(st)ers en andere organisaties, bij ons hebben 
ingediend. Zo helpen jullie immers mee om de doelstelling van de Salvatoriaanse Hulpactie te verwezenlijken: door 
armoede, gezondheidszorg, onderwijs, vorming enz. een structurele lotsverbetering en de sociale mondigheid van de 
armsten in onze wereld te bevorderen. Op die manier helpen jullie mee de levenskwaliteit van vele mensen en kinderen 
te verbeteren en geven jullie hen vooral hoop op een verzekerde toekomst.

Wij zijn ook heel dankbaar voor onze adoptieouders die door onze actie van de “Financiële kinderadoptie” aan honderden 
kinderen de kans geven om volwaardig op te groeien. Weeskinderen, gehandicapte kinderen en straatkinderen mogen 
daardoor genieten van een warme thuis. Via onze tussenpersonen, die verantwoordelijk zijn voor deze kinderen, krijgen 
wij altijd mooie berichten, die aantonen hoe gelukkig deze kinderen zijn, dankzij de maandelijkse financiële steun van 
onze adoptieouders hier ter plaatse.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving, GDPR in 
voege getreden. De Salvatoriaanse Hulpactie doet er alles aan om 
met deze nieuwe wetgeving in orde te zijn en haar data en zeker de 
persoonsgegevens van haar werknemers, donateurs, lezers en alle 
derden waarmee wij relaties hebben te beveiligen. Daarom hebben 
wij bij het opstellen van dit jaarverslag zo goed als mogelijk rekening 
proberen te houden met data die omwille van deze nieuwe wetgeving 
anoniem dienen te blijven.

Wij nodigen jullie graag uit om toch even de tijd te nemen om dit 
jaarverslag 2017 te lezen. Zo maken jullie niet alleen kennis met een 
gedetailleerde rapportering en beschrijving van al onze activiteiten, 
maar ook met het gedreven en enthousiast team van medewerkers, 
dat zich elke dag met veel ijver inzet om de doelstellingen van de 
Salvatoriaanse Hulpactie te verwezenlijken.
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––––– De Salvatoriaanse Hulpactie ondersteunt 
projecten in landen in het Zuiden om zo en 

structurele lotsverbetering te bekomen en een 
bijdrage te leveren aan de werelddoelen

Analfabeten, armen, kinderen, jeugd,
vrouwen, dorpsgemeenschappen, 

slachtoffers van natuurgeweld.

Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika, 
Oost-Europa.

Projecten: 39 €345.483
Afgewerkt: 28 In progress: 10 Opgeschort: 1

> 2500 pers: 3 100>2500 pers: 7    <100 pers: 29

Adoptieouders: 577 €130.280
Nieuw: 3         Gestopt: 6 Vervangingen: 58

Misintenties: €4.134
Voorbestemde giften: €126.438

Voorbestemde giften legaten: €25.783

Bedienden: 1,8 (VTE)

Kwartaalblad: 12.198
Tentoonstelling: 347 bezoekers

www.salvatorhulp.org
SalvatoriaanseHulpactie

company/salvatoriaanse-hulpactie
salvatorhulp

In 1 oogopslag
 

Financiën 

Brutomarge 

Boekjaar 2017 €524.339 
Begroot 2017 €77.188 
Boekjaar 2016 €483.568 

Bedrijfswinst 

Boekjaar 2017 €-38.336 
Begroot 2017 €-28.989 
Boekjaar 2016 €31.726 

Winst van het boekjaar 

Boekjaar 2017 €15.138 
Begroot 2017 €32.039 
Boekjaar 2016 €36.749 
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2. Doelstelling, beleid & strategie
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“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.
Theo Palmans
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 Algemene doelstelling
De Salvatoriaanse Hulpactie heeft tot doel: “Ondersteunen van projecten van missionarissen, ontwikkelingswerk(st)
ers in landen in ontwikkeling, landen in het Zuiden, ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Daarbij denken we 
aan armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming; kortom de structurele lotsverbetering en de sociale 
mondigheid van de armsten. Het accent licht op kleinschaligheid, directe hulp in concrete noodsituaties, partnership, 

selfsupporting en ondersteuning, opleiding voor inlandse priesters, religieuzen en ontwikkelingswerkers.”

“Vanuit het christelijk 
gedachtegoed van de 

Salvatorianen, tracht de 
Salvatoriaanse Hulpactie de 

levensstandaard van de bewoners 
in de ontwikkelingslanden te 

verbeteren. Zij tracht haar fondsen 
te verwerven via giften enerzijds 
en kledinginzameling anderzijds.”

Visie
Bij de goedkeuring van financiële steun voor 
projecten, wordt altijd onderzocht hoe de 
betreffende aanvrager of organisatie met deze 
bijdrage de levensstandaard van de bevolking in 
het Zuiden kan verbeteren. Bij de goedkeuring van 
de projecten wordt nagegaan of ze beantwoorden 
aan onze doelstelling, onze criteria en aan welke 
werelddoelen ze op die manier een bijdrage 
leveren. Projecten die bij de Salvatoriaanse 
Hulpactie ingediend worden, moeten tenminste 
aan de volgende criteria voldoen:

• In overeenstemming zijn met onze doelstelling: 
de levensomstandigheden van de bevolking 
in de landen van het Zuiden structureel 
verbeteren.

• Bijdragen tot de verwezenlijking van de 
werelddoelen.

• Kleine zelfredzaamheidprojecten.

• Reële kans op slagen.

Missie

De giften die wij ontvangen, worden besteed 
aan projecten of aan de financiële kinderadoptie. 
Hierbij houden wij altijd rekening met de wens 
van onze donateurs. De leden van de Raad van 
Bestuur van de Salvatoriaanse Hulpactie bepalen 
in hun maandelijkse vergadering welke projecten 
goedgekeurd en gefinancierd worden. Ze doen dit 
op basis van vastgelegde criteria en voorwaarden, 
waaraan deze projecten moeten voldoen. De 
Salvatoriaanse Hulpactie voert zelf geen projecten 
uit, zij geeft enkel financiële steun.

In de Raad van Bestuur zetelen ook enkele 
Salvatorianen. Zij rapporteren op regelmatige 
wijze aan de Salvatoriaanse Congregatie. Op die 
manier wordt immers het gedachtegoed van de 
Salvatorianen in stand gehouden:



Jaarverslag 2017 - Salvatoriaanse Hulpactie

• Wie staar er achter? Het moet een groep zijn 
die uitvoert en geen individu.

• Reële financiële noodsituatie.

• Goed controleerbaar en transparant.

De laatste jaren merken we dat trouwe donateurs 
bij de gelegenheid van een jubileumfeest, 
verjaardag, een of andere feestelijke gelegenheid 
of zelfs bij een overlijden hun genodigden vragen 
om in plaats van bloemen of geschenk een gift te 
doen ten voordele van de Salvatoriaanse Hulpactie 
om deze te besteden aan hun adoptiekind, een 
bepaald project, aan een bepaalde missionaris of 
ontwikkelingshelper, die hen nauw aan het hart 
ligt.

Regelmatig ontvangen wij erfenissen en duo-
legaten. Deze erfenissen worden besteed van zodra 
wij dit bedrag op onze rekening hebben ontvangen. 
Afhankelijk van de grootte van de erfenis wordt ze 
nog in datzelfde jaar besteed. Grotere bedragen 
worden over meerdere jaren verspreid. Daarom 
bouwen wij altijd de nodige voorzichtigheid in en 
willen wij zeker niet kwistig en roekeloos omgaan 
met de middelen die wij ter beschikking hebben. 
Als een erflater in zijn testament beslist heeft dat 
zijn erfenis voor een bepaald project of financiële 
kinderadoptie bestemd is, wordt dit ook zo door de 
Salvatoriaanse Hulpactie gerespecteerd.

De reserves die wij opbouwen, bestaan uit de 
effectief ontvangen erfenissen, die beschikbaar 
zijn voor projecten. Tijdens de goedkeuring van de 
jaarcijfers door de Algemene Vergadering wordt 
dan beslist hoe deze middelen in het volgend 

boekjaar besteed worden.

10% van de giften die wij van onze donateurs 
ontvangen, wordt ingehouden voor de 
werkingskosten met een maximum van € 1.000 
per gift. Het saldo zal gefinancierd worden via een 
gift van de zusteronderneming of een gedeelte van 
de erfenis. De Raad van Bestuur ziet er altijd op 
toe dat de uitgaven tot het strikte minimum beperkt 
blijven. Ze doet dit om de werkingskosten zo laag 
mogelijk te houden.

De Raad van Bestuur heeft ook een gedetailleerd 
beleidsplan waarin de visie, missie, doelstellingen, 
actiepunten en een meerjarenplan zijn uitgewerkt. 
Uit dit meerjarenplan wordt het jaarplan 
gedistilleerd. 

Omdat de leden van de Raad van Bestuur 
een maal per maand samen komen, wordt er 
permanent geëvalueerd. Mochten er zich toch 
plotse marktwijzigingen, nieuwe wettelijke regels, 
nieuwe noden of problemen voordoen, dan past de 
Raad van Bestuur haar strategie onmiddellijk aan. 
Op die manier kan de Raad van Bestuur, indien dit 
nodig blijkt, haar beleid onmiddellijk bijsturen.

Het reclamebudget van de Salvatoriaanse Hulpactie 
is zeer beperkt. De Salvatoriaanse Hulpactie 
is immers een kleine organisatie en wil haar 
middelen zoveel mogelijk ter beschikking stellen 
voor het verwezenlijken van haar doelstelling. 
De kledingcontainers van de zusterorganisatie, 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp zijn ons 
reclamebord. Het is vooral via de mond-tot-
mondreclame en onze permanente tentoonstelling 
dat wij onze missie en visie proberen te duiden.

Doelstellingen & actiepunten 
2017
Wij willen in 2017:

• De reserve fonds doelstelling voor het bedrag 
van €216.539 volledig besteden aan projecten.

• De aanvragen van projecten toetsen aan de 17 
werelddoelen.

• De beheerskosten binnen de norm van de 
federale overheid houden.

• Ons kwartaalblad 4 x per jaar gratis 
verspreiden.

• €118.000 ontvangen aan vrije giften en 
€112.000 voor adoptie.

• Door acties en rondleidingen 10 nieuwe 
adoptieouders aantrekken.

• Minstens 350 bezoekers informeren over onze 
werking d.m.v. rondleidingen en voordrachten.

• De daling in ons bestand beperken tot 250 
donateurs.

• 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.
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• Jaarlijkse campagne testament.be 
ondersteunen.

• Medewerkers minstens een opleiding laten 
volgen.

• Contacten onderhouden met missionarissen, 
ontwikkelingswerkers, NGO’s waarvoor wij 
projecten ondersteund hebben. 

Ondanks de grote daling van donateurs slaagden 
we er in om onze doelstelling betreffende adoptie 
en voorbestemde giften te behalen. Met trots 
kunnen we melden dat het volledige bedrag van 
reserve doelstelling volledig besteed werd aan 
kleinschalige projecten. 

Jammer genoeg behaalden we het ons 
vooropgesteld aantal bezoekers niet. Maar 
we zijn tevreden en dankbaar dat we aan 347 
geïnteresseerde luisteraars onze werking uit de 
doeken mochten doen.

De wisselwerking tussen website en sociale media 
is een feit en ook de blog werd in werking gesteld.

 SWOT-analyse
De SWOT-analyse geeft een vertrouwd overzicht 
van de werking van de Salvatoriaanse Hulpactie.

De sterktes en kansen weerspiegelen de 
goede interne en externe samenwerking van 
onze organisatie. Het sterke fundament van 
onze organisatie is haar kleinschaligheid, haar 
permanente evaluatie, haar wendbaarheid en de 
goede samenwerking tussen het administratief 
personeel. De goede en jarenlange opgebouwde 

samenwerkingsverbanden met derden vormen 
een stevige basis om de doelstellingen te 
verwezenlijken.

Onze permanente tentoonstelling waar we 
bezoekers uitvoerig informeren over onze werking, 
is voor onze organisatie de gepaste manier 
om onze passie over te brengen en zo bij deze 
bezoekers de mond-tot-mondreclame aan te 
wakkeren. Sinds vorig jaar maken we een kort 
verslag of aantekening van bezoekers die wij 
ontvangen.

Jammer genoeg zijn er ook zwaktes en  
bedreigingen. Een aantal bedreigingen 
hebben wij uiteraard zelf niet in handen en 
kunnen we dus onze invloed niet doen gelden. 
Besparingsmaatregelingen van regeringen of 
veranderingen in beleidsstructuren van andere 
organisaties, moeten wij vaak willoos ondergaan. 
We hebben daar geen of heel weinig inspraak 
in en moeten spijtig genoeg toezien hoe deze 
maatregelen een negatieve impact hebben op de 
donaties die wij ontvangen.

Wij kiezen bewust om geen agressieve 
reclamecampagnes te voeren en onze donateurs 
met allerlei brieven en folders te bestoken. Daarom 
kiezen wij er onder andere bewust voor dat de 
toon van ons kwartaalblad altijd bescheiden en 
niet dringend is. 

Wij verzekeren er onze donateurs van dat hun 
adresgegevens enkel en alleen voor ons eigen 
mailingbestand bestemd zijn en nooit worden 
doorverkocht of verstuurd naar andere organisaties 
of reclamebureaus. 

Ondanks de pogingen die wij via de sociale media 
ondernomen hebben om jonge donateurs aan te 
trekken, is ons dit niet gelukt. Ondertussen stellen 
we een verdere daling vast van onze oudere 
donateurs wegens overlijden, opname in een 
woon en zorgcentrum of om andere redenen.
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3. Governance & organisatie
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Organisatiestructuur

De structuur van deze organisaties 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 
werknemer 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 dagelijks bestuur of de Raad van Bestuur zijn 
en is afhankelijk van de aard van de opdracht.

Het dagelijks bestuur en de verantwoordelijken 
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 beleidsplan 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 

 
• 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 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



Jaarverslag 2017 - Salvatoriaanse Hulpactie

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. Er werd dit jaar 
enkel een KM vergoeding betaald volgens de 
gangbare kilometervergoedingen (€ 359,79)

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.

Wegens het plotselinge overlijden van de voorzitter 
Kris Monnissen begin januari 2017 en het ontslag 
van Romain Minsen in oktober 2016 zijn twee 
nieuwe leden toegetreden in de Raad van Bestuur 

van onze organisatie. Dhr. Isidoor Mathijs, die al 
door onze vorige voorzitter gecontacteerd werd 
om de Algemene Vergadering te versterken, werd 
door de leden van de Algemene Vergadering 
verkozen om de functie van nieuwe voorzitter van 

de Raad van Bestuur op zich te nemen. Isidoor was 
jarenlang directeur van de WICO-campus Salvator 
en daardoor alom bekend met het Salvatoriaanse 
gedachtegoed. Dhr. Gerry Gregoor, onze directeur 
sinds 2011 aanvaardde de functie van secretaris 

in de Raad van Bestuur. Het mandaat van beide 
nieuw leden in de Raad van Bestuur loopt af in 
2022.

Het mandaat van de overige leden van de 
Raad van Bestuur verloopt in mei 2019. Mevr. 
Vrancken Ghislaine is ondervoorzitter en bezit 
een ruime kennis en ervaring in verband met 
ontwikkelingshulp door haar jarenlange inzet voor 
en bezoeken aan de Derde Wereld. Dhr. Hegge 
André, voormalig bedrijfsleider, is met zijn expertise 
in de bedrijfswereld een meerwaarde voor onze 
organisatie. Dhr. Dielkens Theo verzorgt het 
onderhoud in het Salvatorcollege en is econoom 
van de Congregatie van de Salvatorianen.

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, verantwoordelijkheden 
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 aanvragen toe. De 

Isidoor Mathijs - Ghislena Vrancken - Theo Dielkens - 
Gerry Gregoor - André Hegge
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tekenbevoegdheid waarover het dagelijks bestuur 
beschikt, is schriftelijk vastgelegd door de Raad 
van Bestuur. 

Sinds september 2011 is Pater Gerry Gregoor 
aangesteld 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 2017 werden er geen kosten 
gemaakt voor onze organisatie.

Personeel

De Salvatoriaanse Hulpactie kan rekenen op een 
loyaal personeel met jarenlange ervaring in hun 
branche. Allen voeren ook hetzelfde takenpakket uit 
voor de Nederlandse zusterorganisatie, Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie.

De adoptieverantwoordelijke, Lieve Schreurs, is 
al meer dan 25 jaar de geliefde contactpersoon 
tussen de financiële adoptieouders hier in België 
en de tussenpersonen van de adoptiekinderen in 
het Zuiden. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk 
voor marketing, communicatie, erfenissen en 
legaten.

De projectverantwoordelijke, Josiane 

Vanderheyden, analyseert alle aanvragen van de 
projecten. Met haar jarenlange ervaring ziet zij 
erop toe dat alle projecten werkelijk beantwoorden 
aan de doelstellingen van de Salvatoriaanse 
Hulpactie. Met gedrevenheid volgt ze elk project 
heel nauwkeurig op. Doordat zij eveneens 
projectverantwoordelijke is van de Nederlandse 
zusterorganisatie, Stichting Salvatoriaanse 
Hulpactie, geeft ons dit de garantie dat een project 
maar bij een organisatie aan bod kan komen.

De financieel verantwoordelijke van 
de zusterorganisatie Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp, Manuella Drieskens, behartigt 
tevens de financiële en personeelsadministratie 
van de Salvatoriaanse Hulpactie en haar 
Nederlandse zusterorganisatie. Met precisie let zij 
erop dat alle financiële gegevens juist zijn en geeft 
ze elk kwartaal een overzichtelijk en transparant 
financieel verslag aan de leden van de Raad van 
Bestuur.

Dirk Oomsels is de polyvalente medewerker. 
Hij verzorgt de receptie en doet de algemene 
administratie. Daarbij is hij ook verantwoordelijk 
voor de voorbereiding en de lay out van ons 
kwartaalblad.

Alle administratieve medewerkers hebben de 
mogelijkheid om bijna dagelijks met de directeur 
te overleggen. In dit overleg wordt soms ook 
gepraat over de invulling van hun taak en hoe ze 
zich daarbij voelen. In 2017 hebben er daarom 
geen functioneringsgesprekken plaats gevonden. 
Maandelijks, een week na de vergadering van 
de Raad van Bestuur, komen de administratieve 

medewerkers samen met de directeur voor een 
werkoverleg. In deze vergadering worden de 
besluiten, eventuele vragen of agendapunten 
van de Raad van Bestuur meegedeeld. De 
voorbije maand wordt geëvalueerd en er wordt 
vooruitgekeken naar de volgende maand.

De jaarlijkse teambuildingsdag en kerstfeestje, 
samen met de arbeiders en bedienden van de 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, versterken de 
teamgeest.

Externe Controle 

De Algemene Vergadering heeft tijdens de 
vergadering van 25 juni 2018 besloten om Marc 
Maris 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 organisatiestructuur, 
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. 
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WerkingDe bedrijfsrevisor presenteert ook jaarlijks -tijdens 
de Algemene Vergadering- de jaarcijfers aan 
de leden van de Algemene Vergadering. Het 
commissarissenverslag wordt samen met de 
jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank.
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Samenwerkingsverbanden 

De Salvatoriaanse Hulpactie & Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp werken zeer nauw samen. 
De leden van de Raad van Bestuur zijn dezelfde. 
Voor de Nederlandse organisatie, Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie, zetelen ook vier van deze 
leden in de Raad van Bestuur. De administratie 
wordt ook volledig uitgevoerd door de werknemers 
van de twee Belgische organisaties. 

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verzorgt de 
kledinginzameling. Afhankelijk van het resultaat 
van het boekjaar wordt bepaald hoeveel de 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp als gift aan de 
zusterorganisaties geeft. Met deze gift levert de 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp haar bijdrage 
aan diverse projecten. Zij opteert om dit via 
de zusterorganisaties te doen omdat deze de 
structuur en doelstelling hebben om projecten te 
steunen. Dit geeft de organisatie de garantie voor 
een correcte opvolging, controle en rapportage.

De Salvatoriaanse Hulpactie kiest er bewust voor 
om wat betreft adoptie, projecten en voorbestemde 
giften samen te werken met tussenpersonen die 
door onze organisatie goed gekend zijn. Met velen 
van hen werken we al jarenlang samen. Deze 
personen zijn missionarissen, leken-helpers, 
inlandse religieuzen en priesters, plaatselijke 
vertegenwoordigers van NGO’s, waarmee een 
goede relatie is opgebouwd. Zij kennen onze 

organisatie, onze doelstellingen en onze eisen 
qua rapportering en controle. Velen van onze 
tussenpersonen van de financiële kinderadoptie 
hebben de laatste jaren voor vervanging gezorgd 
en leiden hun opvolgers op. Gezien hun hoge 
leeftijd hebben ze daar nu al baat bij. 

Daar wij zelf geen projecten opstarten en 
enkel financiële steun leveren, is het voor onze 
organisatie van groot belang dat wij op deze 
mensen beroep kunnen doen. Zij voorzien ons 
van de nodige omgevingsanalyse, rapporten en 
feedback. Ter plaatse voeren zij de controle uit 
en geven hierover tijdens hun bezoek aan onze 
organisatie een informeel of formeel verslag.

Voor sommige projectaanvragen kunnen wij 
geen beroep doen op gekende tussenpersonen. 
Maar om er zeker van te zijn dat deze projecten 
betrouwbaar en controleerbaar zijn, 
schakelen wij Caritas in. Caritas geeft ons 
een aanbeveling over het project en de 
financiële afwikkeling Ook de controle van 
de uitvoering van het project gebeurt via 
hen. Dit geeft ons immers de garantie dat 
er geen malafide aanvragen, die ons toch 
nog zouden ontglippen, financiële steun 
krijgen.

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met Fondazione Sofia Onlus. SOFIA 
is een projectenbureau van de internationale 
Salvatoriaanse Congregatie, gevestigd in Rome en 
steunt voornamelijk projecten van Salvatorianen 
in de ontwikkelingslanden. SOFIA heeft dezelfde 
doelstelling als onze organisatie. Er is minstens 
2 x per jaar een bespreking en er zijn ook vele 
informele contacten. De generale missiesecretaris 
van de Salvatoriaanse Congregatie, gevestigd te 
Rome, is voorzitter van deze organisatie. Telkens 
wanneer hij in België is, bezoekt hij onze organisatie 
en zodoende is er een zeer nauw contact. De 
wisselwerking tussen de twee organisaties houdt 
in: verslag uitbrengen, informatie uitwisselen, 
omgevingsanalyses, opvolging en controles ter 
plaatse uitvoeren over de projecten.
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4. Fondsenwerving
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Realisatie, 
evaluatie en risico’s 
fondsenwervingsbeleid

Onze organisatie werft fondsen voor de 
financiering van projecten en financiële adoptie. 
Hiervoor verspreidt de Salvatoriaanse Hulpactie 
4 x per jaar gratis een bescheiden kwartaalblad. 
De donateurs worden op deze wijze geïnformeerd 
over de projecten waaraan de organisatie haar 
steun verleent. 

Het bijgevoegde overschrijvingsformulier kan door 
de donateurs, vrijblijvend, gebruikt worden om 
hun gift te storten. Wensen zij echter voor een 
bepaald project of enkele projecten te steunen, dan 
kunnen zij dit steeds bij hun betaling vermelden. 
De vermelding op het overschrijvingsformulier 
vergemakkelijkt voor ons de verwerking van hun 
giften. 

Wij verzekeren onze donateurs en lezeres dat wij 
zeer attentvol omgaan met ons adressenbestand. 
Wij zullen nooit onze adressen verkopen of 
verhuren. Indien een donateur aangeeft niet langer 
van ons post te willen ontvangen, wordt hij/zij uit 
het mailingbestand verwijderd. 

De hoge leeftijd van onze donateurs heeft een 
risico voor onze fondsenwerving. Het werven 
van nieuwe donateurs wordt bemoeilijkt door het 
overaanbod aan goede doelen gecombineerd met 
onze bescheidenheid. Dit jaar noteerden we 84 

nieuwe weldoeners. Wij vinden het belangrijk te 
weten waarom donateurs afhaken. Aan de hand 
van die reden kunnen we desgevallend stappen 
ondernemen. 

De voornaamste oorzaken waarom ons 
donateurbestand daalt, zijn: overlijden, geen 
belangstelling meer wegens ouderdom, verhuizen 
naar het rusthuis. Veel blaadjes komen terug 
omdat mensen verhuisd zijn, naar een rusthuis 
gegaan zijn en hun nieuw adres niet hebben door 
gegeven. Het is uiteraard niet doenbaar om zo 
maar hun nieuw adres te achterhalen. (zie grafiek) 

Ons kwartaalblad is ook beschikbaar op onze 
website. Dit is een heel bewuste keuze want 
de huidige generatie is meer op de multimedia 
gericht. Maar jongeren warm maken voor onze 

organisatie is moeilijk. Vaak kiezen zij voor 
organisaties waar ze inleefreizen kunnen maken 
en misschien spreekt ons christelijk gedachtegoed 
deze jongeren niet meer overtuigend aan. 

In 2017 werden er 394 minder kwartaalbladen 
verzonden t.o.v. 2016. Ondanks deze daling was 
er een toename in de ontvangsten van vrije giften. 
Vorig jaar werd er € 141.184 gedoneerd. Dit jaar 
stegen deze giften tot € 152.842, nog net hoger dan 
gebudgetteerd. 53,29 % van deze giften worden 
gegenereerd dankzij het overschrijvingsformulier 
dat bij het kwartaalblad gevoegd is.
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Dit jaar plaatsten we volgende projecten in de 
kijker in ons kwartaalblad: 

Uitgave voor Belgiëw w w . s a l v a t o r h u l p . o r g 

Linda De Smedt en haar 
man Marc Frans bezochten 
in 2006 voor het eerst Mali, 
het hart van West-Afrika. 
Hun avontuurlijke reis was 
tevens de start voor het 
bouwen van waterputten 
in een van de armste 
landen van Afrika.
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SALVATORIAANSE 

HULPACTIE 

HET ZESDE WERELDDOEL: WATER EN SANITAIR VOOR IEDEREEN !

Een onvergetelijke ervaring 
De eerste keer dat wij afreisden naar Mali en in 
de hoofdstad Bamako aankwamen, werden we 
getroffen door de grote chaos die daar heerste. 
Onze mond viel letterlijk open en we stonden als 
aan de grond genageld. Onze hersenen konden 
de wirwar aan informatie nauwelijks volgen. Een 
vloedgolf van indrukken, kleuren, geuren en 
pollutie overvielen ons. We hadden amper de 
tijd om dit alles te verwerken, want ons reisdoel 
was immers een bezoek aan “Pays Dogon”, het 
land van de Dogon aan de grens met Burkina 
Faso.

Mali en Pays Dogon 
Mali behoort tot de armste landen van de wereld 
en ligt midden in de Sahel. Van februari tot juni 
heerst er een droogte en is het ontzettend heet. 
De zon schijnt meedogenloos hard en er waait 
vaak de “Harmattan wind”: een droge stoffige 
zanderige wind.

Het land van de Dogon of “Pays Dogon” ligt 
in het zuiden van Mali, midden in de Sahel. Er 
zijn geen verharde wegen, geen elektriciteit of 
stromend water. De mensen van Dogon wonen 
voornamelijk aan de voet van de grote klif van 
Bandiagara, ongeveer 150 km lang en tot 500 
m hoog. De animistische bevolking, ook Dogon, 
genaamd, ongeveer 600.000 mensen, leven er 
samen in harmonie met de natuur. 
Wij stonden er verstomd van hoe dit arm 
en toch zeer vriendelijk volk zich met een 
grote overlevingskracht overeind houdt. We 
werden uitgenodigd bij de dorpsraad voor de 
bespreking over het probleem met de waterput. 
De waterput was aan het verzanden. Daar 
stonden we toen en vroegen we ons af wat we 
konden doen. Toegankelijkheid tot water is hier 
immers een kwestie van leven of dood. Terug 
thuisgekomen en na ons grondig geïnformeerd 
te hebben, besloten we om een nieuwe put te 
bouwen in het dorp Tireli.
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In 2000 reisde Suzan Eleveld voor het eerst af naar Guatemala. Ze werd er getroffen door de 
armoede van de bevolking, die een grote weerslag heeft op kinderen en jongeren. Ze besloot 
daarop terug te keren en in Guatemala te blijven om voor deze kinderen een mooie toekomst 
uit te bouwen. Met kleine middelen startte ze het Timmerproject Guatemala en stuurde ons het 
volgende verhaal.

54ste jaargang, nr. 3    I    3de kwartaal: juli - september 2017 

SALVATORIAANSE 

HULPACTIE 

TIMMERPROJECT GUATEMALA

Oprichtster Suzan Eleveld met de plaatselijke lesgever 
Daniel

Van loodgieterskoffer tot timmerproject 
Met een oude loodgieterskoffer in de hand, vol 
met gerecupereerd gereedschap, vertrok ik 
vanuit Nederland over de Grote Oceaan naar 
Guatemala, het land van de eeuwigdurende 
lente en de Maya’s. Ik vertrok met het ideaal om 
kansarme kinderen de basisvaardigheden van 
timmerman aan te leren. Als reisbegeleidster 
naar Guatemala had dit land immers mijn hart 
gewonnen.

Nu, ruim tien jaar later staat er een mooi 
timmeratelier, waar jaarlijks 60 leerlingen, zowel 
meisjes als jongens, de kneepjes van timmerman 
leren. Ik startte mijn eerste project in Antigua, 40 km 
van de hoofdstad Guatemala Stad verwijderd. 
De kinderen bleken enthousiaste leerlingen en 
vonden het timmeratelier een fijne plek om te 
werken. Nadien reisde ik nog verschillende keren 
naar Guatemala af telkens weer met boordevol 
gevulde koffers met opgeknapte werktuigen 
van de “Stichting Gered Gereedschap”. In die 
tijd mocht ik immers gratis per vlucht twee stuks 
bagage meenemen, met een totaalgewicht 
van 64 kilo.

In 2004 kreeg het project zijn permanente 
plek in San Juan Alotenango. Ik ontwikkelde 
lesmateriaal, ontwierp werkstukken, gaf 
zelf les aan de leerlingen en leidde enkele 
Guatemalteken op om in het project in te 
stappen. Door donaties van vrienden, familie, 

vrijwilligers en andere betrokkenen kreeg ik de 
mogelijkheid om “Timmerproject Guatemala” 
op te zetten.
Het timmeratelier bestaat op dit moment uit twee 
werkruimten. In één ruimte wordt voornamelijk 
met handgereedschap en kleine elektrische 
apparaten gewerkt, terwijl in de andere ruimte 
de grote professionele houtbewerkingsmachines 
staan. Tenslotte is er nog een klaslokaal 
waarin theorielessen gegeven worden, een 
schilderlokaal en een kantoorruimte.

San Juan Alotenango 
Het dorp San Juan Alotenango ligt op 14 
kilometer afstand van Antigua. Het dorp is 
omgeven met drie vulkanen, waarvan er één 
actief is. Het merendeel van de bevolking 
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Drie jonge Salvatorianen uit Congo, Tanzania en Kenia zijn op 8 december 2015 met een 
nieuwe missie begonnen in Kenia. Ondertussen zijn er nog drie andere jonge medebroeders: 
één uit Vietnam en de twee uit Filipijnen toegekomen. Op een bescheiden manier leven zij 
tussen de bevolking en werden al dusdanig ook geconfronteerd met de moeilijkheden aldaar. 
Hun streek wordt geteisterd door een grote droogte. Vandaar dat ze een waterput willen boren 
voor hun mensen, maar die ook een sociale impact zal hebben voor hun projecten aldaar. P. 
Stijn Van Baelen, generale missiesecretaris van de Salvatorianen, was bij hen op bezoek. Hij 
schreef ons het volgende bericht.
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SALVATORIAANSE 
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SALVATORIANEN WERKZAAM IN HUN NIEUWE MISSIE IN KENIA

Kenia is gelegen in het oosten van Afrika aan de 
oever van het Victoriameer, met als hoofdstad 
Nairobi. Het land strekt zich uit over de evenaar 
en wordt doorkruist door de Riftvallei, die als 
een naad het hele Afrikaanse continent van 
zuid tot noord aaneenrijgt. Kenia is gekend 
voor zijn op wereldniveau presterende atleten, 
althans die op de een of andere manier aan 
ondersteuning kunnen geraken om hun talenten 
op internationale kampioenschappen en 
wedstrijden te tonen.
Zoals dit het geval is op zovele plaatsen in Afrika, 
is er een prachtige natuur met enorm rijk palet 
aan verschillende planten- en dierensoorten.
Ondanks alle glans van schoonheid, zijn er in Kenia 
ook schaduwzijden. Het valt niet te ontkennen 
dat vooral in het Noorden van het land en in 
de kuststreek, fundamentalistische groepen 
andersdenkenden het licht niet in de ogen 
gunnen. We herinneren ons misschien nog wel de 

terroristische aanslagen in commerciële centra 
of op de campus van een gerenommeerde 
universiteit met telkens talloze onschuldige 
slachtoffers. Ook stammentwisten maken ons 
duidelijk dat de christelijke boodschap van vrede 
en gerechtigheid hier nog meer wortel moet 
schieten. De katholieke Kerk is in deze dialoog 
wellicht de voornaamste gesprekspartner en heeft 
in het verleden heel concreet kunnen bijdragen 
aan tolerantie en vredevol samenleven.
Gezien de concrete nood in het land enerzijds 
en de kracht en groei van onze congregatie 
anderzijds, besloten de Salvatorianen, nu sinds 
goed anderhalf jaar met een nieuwe missiepost 
te beginnen, in Kipkaren, bisdom Eldoret, in het 
zuidoosten van Kenia aan de grens met Uganda. 

Momenteel wordt de missie bemand door 
een energiek en enthousiast team van zes 
Salvatorianen, komende uit Congo, Tanzania, 
Kenia, Vietnam en de Filipijnen. Een bont en 
internationaal gezelschap, wat alleen al door zijn 
samenstelling getuigenis geeft dat mensen met 
verschillende achtergronden en culturen kunnen 
samenleven, als hun hart en geest daar maar 
voor openstaan.
Onze missiegemeenschap is gevraagd om de 
twaalf lagere scholen van dichtbij te volgen, 
de parochiepastoraal in de nabije dorpen te 
verzorgen, zieken te bezoeken en uiteraard 
nieuwe projecten op te starten die mensen 
samenbrengen en vormen. De plaatselijke 
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Liane Vandevenne en haar man Patrick bezochten voor het eerst in 2005 Nepal. Een vriend had 
hen uitgenodigd om een trektocht te doen rond de berg Doulaghiri. De Nepalese berggids, 
Deepak Gurung, begeleidde hen. Met Deepak deden ze nadien nog andere trektochten en 
zo ontstond er een hechte vriendschap. Deepak liet hen niet alleen de mooie natuur zien, 
maar bracht hen ook in contact met de vele moeilijkheden van de kleine ver afgelegen 
bergdorpjes. Hier het verhaal van Liane.
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SALVATORIAANSE 
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SAANCHO VZW: EEN NEPALEES-BELGISCH SCHOOLPROJECT

Saancho
Op een zomeravond in 2011 vertelde Deepak 
ons over de moeilijkheden van de scholen in 
de bergdorpjes van Nepal. Hij sprak over de 
ondermaatse kwaliteit van het onderwijs en het 
grote gebrek aan goede leraren Engels in het 
dorpje Pattale. Samen met zijn neef Dilli was hij 
aan het overleggen hoe ze deze school zouden 
kunnen helpen. Uiteindelijk besloten ze om op 

zoek te gaan naar sponsoring voor het salaris van 
een leraar Engels.
Wij voelden ons aangesproken en besloten om 
onze kennissen aan te schrijven. We vonden 20 
sponsors die bereid waren om maandelijks e5 te 
storten, zodat een leraar Engels kon aangeworven 
worden. Hieruit is nadien onze vereniging 
“Saancho” ontstaan. Saancho betekent in het 
Nepalees “sleutel”. Onze vereniging wil met 
deze sleutel deuren openen die bijdragen aan 
de kwaliteit van het onderwijs in de afgelegen 
bergdorpjes van Nepal.

Het dorpje Pattale
In april 2012 reizen Patrick en ik opnieuw naar 
Nepal om er het dorpsschooltje in Pattale te 
bezoeken. Het dorpje Pattale ligt in de Everest 
zone op 2.900 meter hoogte. Wanneer we met 
Deepak de klassen binnengaan, krijgen we een 
warme ontvangst. Het dorpscomité vertelt ons 
tijdens een vergadering over hun noden en 
bekommernissen. Er zou een tweede leraar Engels 
moeten bijkomen, want één leraar voor 8 klassen 
is niet haalbaar. Daarbij komt nog de nood aan 
een stenen trap om zo gemakkelijker naar het 
hoger gelegen schoolgebouw te gaan. Tijdens 
het regenseizoen is het er immers gevaarlijk glad!
Het dorpscomité belooft ons dat zij zelf een 
bijdrage zullen leveren. Zij zullen de trap bouwen, 
maar vragen aan Saancho om de stenen te 
kopen en de steenkapper te betalen. Een 
gezonde samenwerking met de inbreng van het 
dorp en waarvan de opvolging verzekerd is door 
Deepak en zijn neef Dilli.

Warm ontvangst in Pattale, een bergdorpje in 
Nepal
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Via het kwartaalblad doen wij een oproep voor 
onze financiële kinderadoptie.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint 
willen geven aan hun hulp en precies willen 

weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze 
actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind 
financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf 
€ 16,50 per maand zorgen de adoptieouders 

voor de opvoeding van een kind in een land in 
ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto 

van het kind en het adres van de missionaris 
die ervoor zorgt dat zij in contact kunnen komen 
met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 

misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de 
actie ginder stevig in handen gehouden door 
een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 

die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij 
borg staan. Graag geven wij inlichtingen over de 
werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

De actie “financiële kinderadoptie” kende in het jaar 
2017 geen al te grote wijzigingen; we noteerden 
slechts 3 nieuwe adoptieouders maar helaas 
haakten er ook 6 adoptieouders af. 

Van 2 personen ontvingen we het bericht dat 
zij de “pensioen gerechtigde leeftijd” bereikt 
hebben, waardoor hun inkomen mindert. Van een 
adoptieouder vernamen we, via de dochter, het 
overlijden dus stopt de adoptie om evidente redenen 
(de dochter steunt zelf ook al een adoptiekind). Een 
andere adoptieouder gaf aan dat ze 26 jaar onze 
actie gesteund heeft en nu tijd is voor iets anders. 

Aan 2 adoptieouders werd de vraag gesteld of zij 
een ander kind willen steunen (ter vervanging); 
jammer genoeg wensen deze mensen hier niet op 
in te gaan. 

De grootste wijzigingen gebeurden er bij de 
vervangingen. Maar liefst 58 kinderen werden 
vervangen; om verschillende redenen:

29 kinderen hebben hun studies beëindigd; d.w.z. 
ze zijn geslaagd voor hun opleiding en kunnen 
werk zoeken! Wat ook eigenlijk de bedoeling van 
onze hele actie is: “hun opleiding mee helpen 
betalen totdat de kinderen in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien”!

• 7 kinderen zijn naar een andere school gegaan 
en volgen daar verder een opleiding;

• 8 kinderen zijn verhuisd en kunnen niet meer 
gevolgd worden door de verantwoordelijke 
tussenpersoon;

• 2 kinderen zijn uit het Tehuis Don Bosco 
gehaald en worden terug opgevangen door 
hun ouders

• 6 kinderen werden vervangen omdat de 
ouders zelf voor een beter inkomen zorgden 
en dus zelf de schoolkosten konden betalen!

• 6 kinderen zijn helaas gestopt met school

• 2 kinderen worden geholpen door een andere 
organisatie; van een kind kregen we zelfs het 
bericht dat ze uitzonderlijk slim is en verkozen 
werd om gratis onderwijs te volgen (betaald 
door de Indische staat)

 De adoptieouders werden telkens verwittigd en 
er werd hen een nieuw adoptiekind voorgesteld. 
Twee adoptieouders lieten ons weten om geen 
nieuwe adoptie aan te nemen. 
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De anderen blijven “gewoon” verder storten; 
enkele adoptieouders reageerden met een leuk 
briefje: 

 “Geachte mevrouw,
Dank voor De berichten Die u mij toezonD 

betreffenDe S (aDoptiekinD), Die er GelukkiG GoeD 
voor Staat en D (nieuw aDoptiekinD) Die mij een 
intereSSant meiSje Schijnt, Dat, mitS De noDiGe 

hulp kan uitGroeien tot een fijne perSoonlijkheiD 
en wellicht ook Steun voor haar omGevinG 

(helpt nu al zwakke klaSGenootjeS). maar …. 
ik worD 88 jaar en haD mij voorGenomen enkel 
noG projecten financieel te Steunen volGenS mij 
zou correSponDentie bij SponSorinG belanGrijk 
moeten zijn en Dat zie ik mij niet meer Doen. ik 
heb Dat bij S al erG verwaarlooSD. eiGenlijk 

Denk ik DuS Dat D meer zou Geholpen zijn 
met een DeGelijke SponSor. maar moeSt zij 

Dan Geen kanS krijGen, en mitS het enkel bij 
GelDelijke Steun zou blijven, zou ik Dan toch 

“ja” antwoorDen. ik hou voorlopiG De GeGevenS 
bij en zie een reactie van uwentweGe teGemoet. 
hartelijke Groeten, (naam van aDoptieouDer)”

Deze mevrouw heeft een briefje ontvangen van ons 
waarin we uitleggen dat het niet verplicht is om te 
schrijven naar haar adoptiekind in India. Mevrouw 
blijft gewoon haar maandelijkse overschrijving van 
€ 16,50 doen.

Het is de donateur zijn goed recht om ten allen 
tijde te stoppen met de adoptie. Zo ontvingen we 
volgend schrijven van een donateur, die wenst te 
stoppen:
“we kreGen van u een bericht op 31 juli 2017 

Dat onS pleeGkinD “S.e.” niet lanGer hulp noDiG 
heeft en alS ik het GoeD beGrijp, De School 

verlaten heeft. u Stelt onS een anDer kinD 
voor. alhoewel wij Geloven Dat er veel en Grote 
nooD iS, Stoppen we toch liever met Deze vorm 
van hulpverleninG en zoeken we ietS anDerS. 
De keren Dat we noG GeStort hebben, kunnen 
jullie wel Gebruiken en moeten we zeker niet 

teruG krijGen. De reDen Dat we Stoppen en waar 
ik ook eenS voor GebelD heb, iS Dat De manier 
van communiceren lanGS De hanDGeSchreven 

brieven onS niet liGt. het zijn “voorGeSchreven” 
DankbriefjeS Die we niet eenS noDiG vinDen. een 

tekeninG of foto zou volDoen. met toch veel 
Dank en waarDerinG Danken wij u voor jullie 

Grote inzet. vrienDelijke Groeten, S.p.”

Ook naar deze mevrouw hebben we een dankbriefje 
gestuurd; we kunnen begrip opbrengen voor haar 
standpunt.

Jammer genoeg ontvangen we ook regelmatig 
briefjes van donateurs die helaas moeten stoppen 
met hun bijdragen.

“penSioen; ik heb De leeftijD van 67 jaar 
bereikt en op penSioen GeStelD; Dit beperkt 

onS inkomen terwijl De ouDerDom al Gauw De 
GezonDheiDSkoSten Doet oplopen. Dit brenGt mij 

Dan tot het minDer aanGename nieuwS Dat wij 
voor De toekomSt beSloten hebben af te zien 

van verDere Steun voor D-G. naar ik meen te 
moGen aannemen naDeren haar StuDieS Dan toch 

wel hun voltooiinG, zo Dit al niet het Geval iS. 
met inGanG van 2018 zullen wij Dan ook onze 
bijDraGe Stopzetten. wij hopen Dat De bijDraGen 
uit het verleDen haar en haar familie Geholpen 
hebben om vooruitGanG te boeken. wij wenSen 
jou en al hen Die je omrinGen verDer ook het 

allerbeSte toe, en vooral De GoeDe GezonDheiD. 
onDertuSSen, met GeneGen Groeten, j.b.”



Jaarverslag 2017 - Salvatoriaanse Hulpactie

We namen in 2017 afscheid van 2 verantwoordelijke 
tussenpersonen van onze actie “financiële 
kinderadoptie”: 

Op de Filippijnen stierf zuster Valeriana Baerts; zij 
werd 89 jaar. Zij was sinds 1957 werkzaam op 
de Filippijnen en heeft het Huis Zonder Trappen 
opgericht. Een stukje uit haar gedachtenisprentje: 

“Gedreven door een onuitblusbaar missievuur trok 
zij buiten haar diensten naar het nabije Nationaal 
Orthopedisch Centrum om aldaar patiënten bij te 
staan en te verzorgen. Hun erbarmelijke situatie 
beroerde haar hart zo intens dat het aan haar 
hele leven richting gaf. Het was daar dat haar 
levenslang engagement en profetische inzet voor 
de andersvaliden begon. Zij had oog voor hun 

mogelijkheden waar anderen alleen beperkingen 
of passieve aanvaarding van hun lot zagen. Ze 
hoopte mogelijkheden te kunnen scheppen zodat 
zij zinvol en volwaardig zouden kunnen leven. 
In 1969 begon ze een workshop met een kleine 
groep in een garage, een initiatief dat uitgroeide tot 
een ‘huis van liefde’, ‘Bahay Pag-ibig’. Valeriana’s 
geestdrift stuwde haar de straten op, op zoek om 
mensen uit hun isolatie en onmacht te bevrijden. 
Met de hulp van organisaties en mensen van 
goede wil konden meer en meer huizen met zorg 
en aangepaste werkgelegenheden opgericht 
worden. De nood was groot! In samenwerking 
met de lokale kerk en ontwikkelingssamenwerking 
van België, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië 
en Australië kon Valeriana met medezusters een 
beschutte werkplaats oprichten, het ‘Huis zonder 
Trappen’. Meer dan 300 andersvaliden worden 
er tewerkgesteld. Een beperkte woongelegenheid 
en scholing voor de kinderen zijn er eveneens 
voorzien. …”

Haar werk wordt verdergezet door haar 
medewerk(st)ers. We hebben een goed contact 
met deze mensen en vertrouwen erop dat zij het 
werk van zuster Valeriana verder zetten zoals zij 
het gewild heeft. Er verblijven nu geen Belgische 
zusters (van de congregatie van de Jacht) op de 
Filippijnen.

We namen ook afscheid van mevr. Marie-Paule 
Dutordoir. Zij overleed in Congo op 83 jarige 
leeftijd. Zij was er werkzaam sinds 1957. Voor 4 
adoptiekinderen was ze verantwoordelijk; heel 
erg met hen begaan. Pater Jan Schreurs kent 
(gelukkig) de situatie en de kinderen dus de steun 
wordt verder gezet, met Jan als tussenpersoon. 
Natuurlijk werden de adoptieouders op de hoogte 
gebracht van het overlijden van Marie Paule. Op 
de foto: Marie Paule in gesprek met Lieve, tijdens 
haar bezoek, enkele jaren geleden. 

MADELO, een missievriendengroep uit Lommel, liet 
ons weten dat hun vereniging wordt stopgezet.  
Wij ontvingen giften van hun schenkers om deze 
door te sturen naar hun begunstigden in de 
Derde Wereld. De schenkers ontvingen van ons 
een fiscaal attest. Zo werkten zij o.a. voor pater 
Martens in Congo en pater Pol Evens in Pakistan.
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De donateur bepaalt in dit geval wie de begunstigde 
is. Het zijn voornamelijk giften van donateurs 
die een welbepaalde missionaris, missiezuster, 
project,… in de Derde Wereld willen steunen en dus 
bekend zijn met het project. De meeste kennen we 
reeds vele jaren. 

Af en toe wordt ons de vraag gesteld (via de 
verantwoordelijke in België) of we een nieuw 
project willen aannemen. 

We aanvaarden enkel projecten die voldoen aan 
onze doelstellingen. De voorwaarden worden 
op voorhand naar deze verantwoordelijken 
doorgestuurd. Indien zij hiermee akkoord gaan, 
kunnen zijzelf ‘reclame’ maken voor hun project, in 
hun eigen vrienden- familie- en kennissenkring. 
Zo vinden we vaak nieuwe donateurs.

De Salvatoriaanse Hulpactie zal bij de werving, 
het beheer en de besteding, van de voor het goede 
doel verkregen middelen, alles in het werk stellen 
om het vertrouwen (van het publiek) in onze 
organisatie waar te maken en te bevorderen. Zij 
doet dit met respect, openheid, betrouwbaarheid 
en met kwaliteit als basisvoorwaarden.

Deze basisvoorwaarden bepalen het handelen 
en nalaten van de Salvatoriaanse Hulpactie ten 
opzichte van haar donateurs en haar begunstigden, 
evenals voor de omgang met haar personeel en 
de relatie met andere collega-instellingen. Deze 
basisvoorwaarden hebben concrete betekenis 
voor de verhouding tot de maatschappij.

Wij verklaren dat wij in 2017 volgens deze 
gedragscode hebben gehandeld. Ons jaarverslag 
is hier een onderdeel van.

• Dat de gever erop vertrouwen kan, dat:

• Volledige, juiste en toegankelijke informatie 
over het doel van werving wordt verstrekt.

• Bij werving respect voor gever en 
begunstigde wordt getoond.

• Er wordt gestreefd naar maximale kwaliteit bij 
alle uitvoerende werkzaamheden.

• Zoveel mogelijk van de ontvangen middelen 
aan het doel worden besteed.

• Volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording 
wordt afgelegd voor besteding van de 
middelen en de activiteiten om de doelstelling 

te realiseren.

Dat de begunstigde erop vertrouwen kan, dat:

• Er met respect zal worden gehandeld.

• Er gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij 
de activiteiten om de doelstelling te realiseren.

Dat collega-instellingen erop vertrouwen kunnen, 
dat:

• Onderling respect wordt getoond.

• Bereidheid tot overleg over 
gemeenschappelijke belangen bestaat.

• Publiekelijk geen negatieve uitspraken over 
elkaar worden gedaan.

Dat de maatschappij erop vertrouwen kan, dat:

• Onze organisatie zich houdt aan algemeen 
aanvaarde waarden en normen, zowel van 
maatschappelijk gedrag als van principes 
van democratische rechtstaat en er te allen 
tijde bereidheid bestaat en wordt getoond 
tot overleg en dialoog met relevante 
maatschappelijke en politieke groeperingen 
over het eigen functioneren.

 

Zuster Patricia Winters, verantwoordelijke voor de 
kinderadoptie, vanuit België,  vertelt over haar werk in Congo 
en haar contact met medezusters die het werk overnamen.
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5. Financiële resultaten
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In deze rubriek geven we u een korte samenvat-
ting van onze jaarcijfers. Op pag. 81 vindt u de 
jaarrekening opgesteld door Bedrijfsrevisoren 
Callens, Pirenne & Co CVBA

Verkort financieel verslag

Om te kunnen voldoen aan de vereisten 
van het nieuwe computerprogramma en 
veiligheidsredenen werd er geïnvesteerd in een 
nieuwe computer ter vervanging van een ouder 
toestel waarvoor er geen afdoende beveiliging 
meer voorhanden was. Daar het grootste aandeel 
van de activa bestaat uit computermateriaal is de 
afschrijvingsperiode 3 jaar. 

Vorderingen op ten hoogste één jaar omvatten 
bij de Salvatoriaanse Hulpactie in tegenstelling 
tot de meeste organisatie geen vorderingen op 
klanten. Het is een samenstelling van de gift van 
de zusterorganisatie en erfenissen die bij ons 
bekend zijn. Van deze erfenissen hebben wij de 
netto waarde nog niet ontvangen. Zodra wij deze 
middelen ontvangen is er een verschuiving naar 
liquide middelen.

De fondsen van de vereniging worden op een 
langere termijn belegd. Grote sommen aan 
erfenissen worden zoals voorgeschreven in 
onze policy over diverse jaren gespreid. De 
geboekte waardevermindering van 2015 op de 
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geldbeleggingen werd teruggenomen daar de 
beleggingen nu een positieve tendens hebben. 
Deze beleggingen zijn defensief en ten allen tijden 
beschikbaar of binnen zeer korte termijn.

De liquide middelen weerspiegelen de 
rekeningstand op 31/12/17. De giften van het 4de 
kwartaal zullen in begin 2018 aan de desbetreffende 
tussenpersonen gestort worden.

De factuurperiode van verzekeringen, 
abonnementen en onderhoudscontracten lopen 
vaak niet samen met een boekjaar. Om deze 
kosten in het juiste boekjaar te plaatsen worden 
ze overgedragen naar het volgende boekjaar.

Er is geen wijziging in de fondsen van de vereniging.

De bestemde fondsen worden 
samengesteld uit de waarde 
van de materiële vaste activa 
op balansdatum, dit voor 
consolidatiedoeleinden. Aan deze 
rubriek werd € 517 onttrokken. 

Deze wijziging wordt samen met 
het positieve resultaat van 2017 
toegevoegd aan overgedragen 
resultaat.

Naast de schulden aan 
leveranciers en bezoldigen is 

het grootste aandeel afkomstig van de ontvangen 
giften voor adoptie en voorbestemde giften van het 
tweede kwartaal die begin 2018 uitbetaald worden. 

Kosten, aankopen die we in 2017 gemaakt hebben 
en waar we op afsluitingsdatum nog geen factuur 
ontvangen hebben, worden voorzien opdat we de 
kosten in het juiste boekjaar kunnen plaatsen.

Aangezien de erfenissen in het resultaat 
opgenomen worden op het moment dat ze besteed 
worden omvat deze rubriek ook de ontvangen 
erfenissen die over verschillende jaren zullen 
gespreid worden ten voordele van projecten. Zo 
werd dit jaar een groot aandeel van onze projecten 
gefinancierd via erfenissen wat de daling van deze 
rubriek verklaard.

Resultatenrekening

De vergelijking van de bruto marge tussen begroot 
en werkelijke cijfers vraagt om enige uitleg. In de 
begroting wordt geen rekening gehouden met de 
onbekende factoren: gift van de zusterorganisatie 
en besteding van de erfenissen. Deze zijn 
enerzijds afhankelijk van het resultaat van de 
zusterorganisatie en de beslissing van de RvB 
en anderzijds van de beschikbare middelen voor 
projecten in combinatie met het aantal aanvragen 
die we ontvangen en goedgekeurd worden. 

De financiering van projecten heeft zijn 
weerspiegeling in de andere bedrijfskosten. 
Vandaar dat deze ook afwijken van het opgestelde 
budget. Verderop in het verslag kunt u lezen wat 
de basis is voor onze financiering van projecten. 
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Verschillenanalyse Kasstroomoverzicht
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Overzicht inkomsten

We voeren intern diverse analyses uit aangaande 
de diverse inkomsten. Om een duidelijk beeld te 
bekomen en de Raad van Bestuur adequate 
informatie te kunnen bezorgen maken we een 
onderscheid tussen de diverse inkomsten. 

Uit nevenstaande tabel blijkt duidelijk dat de 
vrije giften een dalende tendens kennen sedert 
2013. Gelukkig was er dit jaar ondanks het 
dalend aantal donateurs toch weer een toename 
van € 11.658. Deze inkomsten zijn voor onze 
organisatie zeer belangrijk omdat we daarmee 
de projecten financieel   ondersteunen. Naast 
deze giften zijn de gift aan de doelstelling (gift 
van de zusterorganisatie) en de erfenissen een 
belangrijke bron van inkomsten ter financiering 
van de projecten. We wensen hier nog even op 
te merken dat de erfenissen niet de ontvangen 
erfenissen weerspiegelen maar de besteding van 
de erfenissen in het desbetreffende boekjaar. 

De inkomsten betreffende adoptie blijven redelijk 
stabiel. Dit jaar hadden we een positieve balans 
van 2 adoptieouders ( 8 nieuwe, 6 gestopt). De 
voorbestemde giften zijn inkomsten waar we 
zelf weinig invloed op kunnen uitoefenen maar 
volledig afhankelijk zijn van acties van derden en 
ontwikkelingshelpers.
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Beleid betreffende 
eigen vermogen

Het eigen vermogen van de Salvatoriaanse 
Hulpactie is samengesteld uit fondsen van de 
vereniging, bestemde fondsen en overgedragen 
winst. 

De fondsen van de vereniging worden aangehouden 
met als doel de continuïteit te garanderen indien er 
onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan 
haar verplichtingen te voldoen. 

Deze reserve wordt door de Raad van Bestuur 
aangehouden om toch nog steun te geven aan 
kinderadoptie en projecten, mochten we minder 
giften ontvangen. Dit geeft de garantie dat ook in 
moeilijke periodes de projecten en kinder-adoptie 
door kunnen blijven gaan. 

Deze reserve wordt aangehouden voor consolidatie 
doeleinden en is samengesteld uit de waarde van 
de materiële vaste activa en de voorraad. 

Om correcte beslissingen te kunnen nemen is de 
overgedragen winst intern opgesplitst in diverse 
rubrieken. 

Tot en met 2014 werden de erfenissen opgenomen 
in het resultaat vanaf het moment dat ze bekend 
waren. Vandaar de rubrieken reserve effectieve 

Indien de erflater in zijn testament stipuleert aan 
welk doel of project zijn steun dient te gaan wordt 
hier uiteraard gevolg aan gegeven. 

Financiële ratio’s

Om een indicatie te krijgen van hoe gezond een 
organisatie is, neemt men de financiële ratio’s 
onder de loep. Uit analyse van de ratio’s van de 
Stichting blijkt dat deze ver boven de norm liggen 
doordat de organisatie geen beroep doet op 
vreemd vermogen. Uit deze ratio’s kan de donateur 
vertrouwen putten dat binnen deze organisatie 
doordacht met eigen middelen wordt omgegaan.

Overzicht Bestedingen
Waar hebben wij de ontvangen middelen nu exact 
aan besteed? Net als bij de inkomsten maken 
we hier een onderscheid tussen de verschillende 
bestedingen nl. projecten, adoptie, misstipendia, 
voorbestemde giften.

Een vergelijking van de vrije giften met de 
besteding aan projecten maakt al snel duidelijk dat 
deze middelen niet afdoende zijn om de diverse 
projecten te financieren. Bij de inkomsten werd 
al gemeld dat de gift van de zusterorganisatie en 
erfenissen hier de bijkomende financiering voor 
zijn. 

Van de giften ontvangen voor misstipendia, adoptie 
en voorbestemde giften wordt door ons 10% 
ingehouden om de werkingskosten te financieren. 

Een aantal jaren wordt een deel van de erfenissen 
ook gebruikt om een aantal adoptiehuizen 
extra te ondersteunen. Jaarlijks maakt de 
adoptieverantwoordelijke een selectie van 4 
adoptiehuizen die aan de algemene vergadering 
voorgesteld worden voor extra financiële steun 
van elk € 5.000. Op deze manier kunnen deze 
adoptiehuizen de kinderen blijvend ondersteunen 
ondanks het wegvallen van adoptieouders of 
toenemende/onvoorziene kosten.
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erfenissen. Sedert 2015 worden de erfenissen pas 
in het resultaat van het boekjaar opgenomen vanaf 
het moment dat ze besteed worden. Ze zijn wel 
terug te vinden in de balansgegevens. (zie pag. 
85-86). 

De reserve fondsen doelstelling bestaat uit een 
provisie van opbrengsten of giften die we in dit 
boekjaar ontvangen hebben. Ze zullen in het 
volgende boekjaar besteed worden, op voorwaarde 
dat er voldoende betrouwbare projecten worden 
ontvangen tijdens het volgende boekjaar; anders 
zal het saldo mee overgenomen worden naar het 
daaropvolgende boekjaar. 

Zoals door de Raad van Bestuur beslist, werd bij 
de goedkeuring van de jaarcijfers van 2016, de som 
van €216.539 van het reserve fonds doelstelling 
volledig besteed aan projecten in 2017. Op basis 
van de cijfergegevens van 2017 wordt voor de 
projectaanvragen van 2018 een nieuwe reserve 
aangelegd van €219.782. 

We ontvingen vanuit Congo geen project wat 
voldeed aan de vereisten gestipuleerd door de 
erflater in zijn testament. Vandaar dat er in 2017 via 
dit fonds geen project gefinancierd werd. Indien er 
in 2018 valabele projecten van Congo goedgekeurd 
worden zal deze reserve aangewend worden. 

Beslissing RvB 

• jaarcijferS 2017 GoeDGekeurD 
• onttrekkinG beStemDe fonDSen: €517
• onttrekkinG overGeDraGen reSultaat: €15.138
• reServe fonDS DoelStellinG €219.782 worDt 

beSteeD aan projecten 2018
• reServe fonDS projecten conGo worDt in 2018 

beSteeD alS er valabele projecten zijn

• van De erfeniSSen worDt €20.000 aanGeweenD 
ter onDerSteuninG van 5 GeSelecteerDe 
aDoptiehuizen

• het tekort aan miDDelen voor projecten worDt 
GefinancierD via reServe effectieve erfeniSSen
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6. Niet-financiële resultaten



Jaarverslag 2017 - Salvatoriaanse Hulpactie

Activiteiten

We beschikken nu al enkele jaren over een 
permanente tentoonstelling, in huis. Op die 
manier kunnen we -het  hele jaar door- groepen 
ontvangen. Dat varieert; kleine groepjes, een 
groepje schoolkinderen, een vrouwenbeweging,… 

In maart 2017 mochten we een groepje kleuters 
verwelkomen. Zij waren erg enthousiast en 
luisterden aandachtig naar de “verhalen” uit 
Congo, “een heel ver land”, zo leerden ze. 

We vertellen graag over onze 3 “activiteiten”; 
met name de projecten, kledinginzamelingen en 
financiële kinderadoptie. De kinderen en ook onze 
volwassen bezoekers zijn steeds verwonderd 
hoe het leven in de Derde Wereld “anders is” dan 
het leven hier, in onze Westerse maatschappij. 
De muziekinstrumenten en speelgoed tonen het 
duidelijk verschil.

Maar ook (nieuwe) leveranciers, donateurs, 
bezoekers,… leiden we graag rond en vertellen over 
onze werking. Vaak mensen (ook uit de buurt) die 
verwonderd zijn over het werk wat we verrichten: 
we wisten niet dat jullie dit ook allemaal doen; is 
een vaak gehoorde reactie! 

Omdat het niet altijd eenvoudig is om de 
schoolkinderen naar deze tentoonstelling te laten 
komen, bezoeken we ook de scholen. Zo brachten 
we in 2017 een bezoek aan de lagere school in 
Nieuwe Kempen (Opglabbeek) en Strooiendorp 
(Leopoldsburg). Ook dan worden onze 3 activiteiten 
duidelijk in de schijnwerpers geplaatst.

Projecten

De Salvatoriaanse Hulpactie voert zelf geen 
projecten uit, zij geeft enkel financiële steun. Dat 
is ook de reden waarom zij ter plaatse geen 
omgevingsanalyse uitvoert. Hiervoor beroept 
zij zich op de expertise van de plaatselijke 
tussenpersonen, Caritas, Sofia, andere 
missieprocuratoren of leden van onze Raad van 
Bestuur. Tevens volgen wij het nieuws en doen wij 
eigen onderzoek via het internet.

Projectaanvragers dienen zoveel mogelijk de vragen 
te beantwoorden die op het aanvraagformulier 
staan. Via de eerste controle zal de 
projectverantwoordelijke zoveel mogelijk informatie 
verzamelen. Aanvragers, die in het desbetreffende 

land werken, komen vaak persoonlijk hun project 
voorstellen.  Het project wordt dan besproken 
en er wordt ook dieper ingegaan op de huidige 
economische en politieke situatie in de streek of 
het land. Naargelang de aanvraag wordt ook de 
technische expertise besproken zodat de zekerheid 
bestaat dat het project kan worden uitgevoerd en 
onderhouden. Dit geldt vooral voor de installaties 
van onder meer zonnepanelen, computerklassen, 
waterputboringen…

Is de aanvrager van het project bij ons onbekend 
dan wordt er via de missieprocuur of organisatie 
waartoe de aanvrager behoort, meer informatie 
opgevraagd. Voor projecten van Oeganda en India 
wordt steevast beroep gedaan op Caritas voor hun 
goedkeuring. 

Binnen de Raad van Bestuur beschikken de 
leden omwille van hun ervaring, nevenfuncties 
en contacten, zelf over informatie die hen 
helpt bij het goedkeuren van de projecten. De 
paters Salvatorianen wonen en werken in alle 
werelddelen. Jaarlijks is er een samenkomt van 
de missieprocuratoren waar de situatie van de 
landen en streken waar ze aanwezig zijn wordt 
besproken. De directeur van de Salvatoriaanse 
Hulpactie is op deze vergadering aanwezig. Sedert 
vorig jaar zetelt in de Algemeen Vergadering de 
provinciaal overste van de Congregatie, hij was 
verschillende jaren voorzitter van SOFIA waardoor 
hij over zeer waardevolle informatie beschikt. 
Alsook de directeur van Missio, hij is op de hoogte 
van de toestand en de problematiek in diverse 
ontwikkelingslanden. Door de nieuwe media, 
mail, facebook, e.a. is er veel gemakkelijker 
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contact met hun confraters.

Deze analyses geven ons de zekerheid dat de 
projecten die opgestart worden ook haalbaar 
zijn. Er wordt zeer nauwkeurig onderzocht of de 
aanvragers betrouwbaar zijn.

Onze criteria (pag. 42) waaraan onze projecten 
dienen te voldoen tonen aan dat we een bijdrage 
willen leveren aan de werelddoelen. Vandaar dat 
elk project ook gelinkt wordt aan welk doel zij een 
bijdrage leveren.

Projecten van onderwijs, landbouwhulp, 
inkomensverbetering, gezondheidszorg…komen 
ten goede aan een gemeenschap. Wij delen ze 
op in 3 categorieën: buurtontwikkeling (< 100 
personen), dorpontwikkeling (> 100 personen < 
2500 personen) en regio ontwikkeling (> 2500 
personen)

Reeds vele jaren hechten wij veel belang aan 
onderwijs voor jongeren en volwassenen. 
Onderwijs is nog steeds de beste kans op een 
betere toekomst. Ook ging er dit jaar weer veel 
aandacht naar watervoorziening, hygiëne, 
elektriciteit en landbouwhulp. Kleinschalige 
projecten die een daadwerkelijke verbetering van 
de levensomstandigheden van de allerarmsten 
bevorderen kunnen bij ons steun krijgen.

Elke aanvraag voor een project moet beantwoorden 
aan onze criteria en/of aan onze doelstelling. 
Daarom worden ze ook in detail onderzocht. 

Projecten die hier niet aan beantwoorden krijgen 
onmiddellijk een negatieve quotatie. Pas als de 
projectverantwoordelijke een volledig dossier kan 
voorleggen aan de Raad van Bestuur wordt het 
door hen onderzocht. Alvorens een project goed 
te keuren of af te wijzen kan er meer informatie 
gevraagd worden. Dan wordt het project tijdelijk 
uitgesteld. Het komt vaak voor dat niet het volledige 
bedrag dat wordt gevraagd gefinancierd wordt. 
Indien er bepaalde onderdelen niet binnen onze 
doelstelling vallen worden deze uit het eindtotaal 
gefilterd. Projecten die enkel een individu ten goede 
komen, lonen, vervoer, voedsel en kleding zijn 
elementen die wij niet ondersteunen. Er wordt ook 
nagegaan of ze over eigen middelen beschikken 
en/of ze elders steun krijgen. 

Als de projecten valabel zijn, zal de Raad van 
Bestuur afhankelijk van haar beschikbare 
middelen, projecten goedkeuren. Hiervoor baseert 
zij zich op onderstaande berekening.

Elk jaar krijgen we meer aanvragen maar zoals u 
in onderstaande tabel kan zien is het gevraagde 
bedrag gedaald tegenover vorig jaar. Dit is 
onder andere een gevolg van de selectie die de 
projectverantwoordellijke maakt in de aanvragen 
die binnenkomen. Elk aanvraag wordt eerst aan 
onze criteria en doelstelling getoetst. Zeer grote 
projecten zoals bouwprojecten en dergelijke 
beantwoorden niet aan onze criteria en komen 
dus ook niet in de lijst terecht.  De aanvragen die 
worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
dienen goed uitgewerkt te zijn zodat zij over 
voldoende informatie beschikken waarop zij hun 
beslissing kunnen baseren. 

Projectaanvragen die onmiddellijk een negatieve 
status ontvangen en dus niet in de projectlijst 
worden opgenomen zijn:

• Die niet aan onze doelstelling of criteria voldoen

• Bouwprojecten

• Aanvraag voor steun aan een individu

• Salarissen, studiebeurzen

• Indien het rapport van het vorige project nog 
niet ontvangen werd

• Projecten van landen die niet voorkomen op 
de DAC lijst

De gesteunde projecten werden gefinancierd door 
de giften van onze donateurs en door de besteding 
van ontvangen erfenissen. In dit verslag vindt u een 
kort overzicht van de gesteunde projecten. Indien 
u meer informatie wil over deze projecten kan u dit 
terugvinden op onze website www.salvatorhulp.org  
In de brochure “Gesteunde Projecten 2017” vindt u 
al de gesteunde projecten van de Salvatoriaanse 
Hulpactie en de zusterorganisatie terug. 
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beroep op de plaatselijke missionarissen en 
ontwikkelingshelpers van onze eigen congregatie of 
andere missieprocuren. Tijdens hun verlofperiode 
in hun thuisland brengen zij verslag uit over de 
vorderingen, resultaten of vertragingen van de 
projecten. In onze Raad van Bestuur en die van 
de zusterorganisatie zetelen een aantal leden die 
voor hun nevenfunctie vele ontwikkelingslanden 
bezoeken. Zij bezoeken dan tevens de projecten 
die wij in die regio gefinancierd hebben. In India en 
Oeganda worden de projecten voor ons opgevolgd 
door Caritas. 

We ontvingen in ons kantoor vele aanvragers 
die enthousiast hun project aan ons kwamen 
voorstellen om zo steun te vragen.

Gezien het aantal projecten dat wij financieel 
ondersteunen, is het onmogelijk voor ons om al 
deze projecten verschillende jaren op te volgen. 
Doordat vele projecten van gekende aanvragers 
komen of omdat het vervolgprojecten zijn, 
worden de meeste projecten toch gevolgd. Van 
de Salvatoriaanse projecten wordt de continue 
opvolging door de missionarissen gedaan en 
houdt de congregatie hier ook toezicht over. 

Aan elke controle ter plaatse hangt uiteraard 
een prijskaartje. Vandaar dat controle door eigen 
medewerkers of Raad van Bestuur sporadisch 
gebeurt. In 2017 werden er geen controles ter 
plaatse uitgevoerd door ons maar uiteraard wel 
door mensen ter plaatse.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken. Risico’s waarmee we 
kunnen geconfronteerd worden:

• Malafide aanvragers

• Niet correcte bankgegevens

• Geld niet besteed zoals gestipuleerd in de 
aanvraag

• Werken worden niet uitgevoerd

• Vertragingen

• Rapporten niet afgeleverd

• Natuurrampen 

Deze risico’s worden beperkt door de nodige 
aanbevelingen op voorhand te eisen of door een 
controle ter plaatse door tussenpersonen die bij 
ons bekend zijn. Bij analyse van de aanvragen 
wordt heel nauwkeurig tot in de kleinste details 
een onderzoek gedaan naar de oprechtheid van 
de organisatie. Mocht achteraf blijken dat het geld 
niet gebruikt werd zoals vooropgesteld zal deze 
aanvrager in de toekomst geen financiële steun 
meer ontvangen.

Door gebeurtenissen, natuurrampen is het mogelijk 
dat projecten vertragingen oplopen of niet meer 
uitgevoerd kunnen worden. In samenspraak met 
onze organisatie, goedkeuring door de Raad van 
Bestuur, kunnen de verkregen middelen gebruikt 
worden voor wederopbouw of de hoogste noden.

Voor de projectopvolging is de Salvatoriaanse 
Hulpactie aangewezen op de projectaanvragers, 
daar wij zelf geen projecten opstarten. De 
aanvragers dienen binnen het jaar een 
rapport, verslag, kopie van facturen en foto’s 
van het gerealiseerde project te bezorgen. De 
projectverantwoordelijke volgt dit nauwgezet op. 

Bij het uitblijven van de rapporten worden naar de 
aanvragers aanmaningen verstuurd. Zolang deze 
rapporten niet ontvangen en in orde zijn, kunnen 
zij ook geen nieuwe aanvraag voor financiële steun 
indienen. Indien men na diverse aanmaningen 
nog niet reageert, of de rapporten zijn niet volledig, 
komen deze aanvragers op een “zwarte lijst” en 
zullen al hun aanvragen geweigerd worden.

Van de gesteunde projecten van 2016 ontbreken 
er nog 3 rapporten.  Elke aanvrager ontving één of 
meerdere aanmaningen om dit rapport zo spoedig 
mogelijk op te sturen. 2 werden toegevoegd aan 
de zwarte lijst van aanvragers. 1 project werd pas 
in 2017 uitbetaald wegens grote problemen met de 
uitvoering van de betaling. 

Van de projecten in 2017 mochten we al 28 
rapporten ontvangen van de 39 gesteunden 
projecten. De projecten die uitbetaald werden 
in het eerste en tweede kwartaal ontvingen een 
aanmaning. Eén project dat in eerste instantie 
werd goedgekeurd werd later voor onbepaalde tijd 
opgeschort wegens de onveilige toestand in het 
land. 

Voor een controle ter plaatse doen we 
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betalinGen
SomS vraGen De rekeninGhouDerS om het 
betaalbewijS naar De bank te mailen om te 

bewijzen Dat het GelD voor hen beStemD iS. in 
één Geval heeft De projectverantwoorDelijke 

contact opGenomen met De ontvanGenDe bank in 
myanmar om te zorGen Dat De beGunStiGDe het 

GelD uitbetaalD kreeG.

pr17/040 waS een uitbreiDinG van een 
reeDS in 2016 GoeDGekeurD project. het 

betreft De bouw van een miDDelbare School 
in het Scholencomplex wokovu. Deze School 

werD officieel erkenD Door De provinciale 
onDerwijSDeviSie van katanGa in D.r. conGo.  
in 2016 werD beSliSt om het project 2 jaar 

een Steun van €50 000 toe te kennen mitS er 
een tuSSentijDS rapport werD opGemaakt.  na 

ontvanGSt van het rapport werD tijDenS De 
verGaDerinG van De raaD van beStuur in april 
De tweeDe faSe GoeDGekeurD. het zou worDen 
uitbetaalD zoDra De aanvraGer Daarom vroeG.

maar omDat De School van een anDere Donateur 
een aanzienlijk beDraG kreeG om De werken 
verDer te zetten werD er in oktober beSliSt 

om De uitbetalinG voor onbepaalDe Duur op te 
Schorten.

PR17/021: landbouwcoöperatie Mayakinderen - 
Guatemala

het project iS uitermate SucceSvol verlopen. 
De hoofDactiviteit, het betrekken van (maya)

kinDeren bij De verSchillenDe leSproGramma’S, 
waS zo SucceSvol Dat in plaatS van De beooGDe 

2.500 kinDeren niet minDer Dan 6.000 
kinDeren zijn betrokken bij het project! Dit komt 

met name DoorDat er een SamenwerkinG tot 
StanD iS Gebracht met De provinciale afDelinG 

van het miniSterie van onDerwijS. 
ik zaG op uw webSite Dat u een expoSitieruimte 

heeft inGericht. DeSGewenSt kan ik helpen 
met bijvoorbeelD meer foto’S van Guatemala, 
mayavrouwen en meiSjeS in kleDerDracht of 
bijvoorbeelD een huipil (Geweven mayahemD).

met hartelijke Groeten, 
De voorzitter
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De projectverantwoordelijke behandelt de 
projecten voor de Salvatoriaanse Hulpactie en 
ook voor haar zusterorganisatie in Nederland. Zij 
verdeelt de aanvragen tussen de 2 organisaties 
en houdt rekening met het voorhandige budget. 
Projecten uit Oeganda zullen bijvoorbeeld altijd 
worden voorgelegd aan de Stichting omdat de 
uitbetaling via een Nederlandse rekening veel 
vlotter verloopt. In 2017 kwamen 8 aanvragers 
persoonlijk hun project voorstellen. Er wordt altijd 
tijd gemaakt voor dit bezoek. De aanvraag wordt 
uitvoerig besproken en veel vragen worden reeds 
beantwoord, zoals wat wel of niet in aanmerking 
komt.

DANKWOORD
Verbouwing klaslokaal - PR17/020 - R.D. Congo
Zuster Rosa Willocx schreef in haar omzendbrief vanuit Mbuji-Mayi:

In mijn vorig schrijven had ik beroep gedaan op jullie steun voor de verbouwing van een 
klaslokaal. Hier ter plaatse moeten we vaak rekening houden met veel onvoorziene 
omstandigheden. Soms is het moeilijk om aan de nodige bouwmaterialen te geraken en 
moeten we dus veel geduld hebben. Met de steun van de Voorzienigheid en dank zij jullie 
edelmoedigheid, werken wij verder op het ritme van ons land. Mag ik daar verder blijven op 
rekenen? 

We zijn eerst begonnen met de versteviging van de funderingen van vier klaslokalen. De 
buiten- en binnenmuren zijn hersteld en we hebben ook al het plafond en de ramen van twee 
klaslokalen geplaatst. Onlangs hebben we de stenen vloeren aangelegd in de klaslokalen. 
Nu wachten we nog op vensterglas en daarna werken we alles af met een laagje verf op het 
plafond, de muren, de ramen en het schoolbord. Tegen eind van deze maand hopen we 
met alle werkzaamheden klaar te zijn. Op de foto kunnen jullie zien hoe de werkzaamheden 
vorderen. Dank zij de geldelijke steun die we mochten ontvangen van de Salvatoriaanse 
Hulpactie, hebben we een heel klaslokaal kunnen verbouwen. 

Waarvoor onze welgemeende dank! Moge de Heer, Gever van alle goeds, jullie 
edelmoedigheid overvloedig zegenen.
Namens Zuster Rosa en de Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp: van harte dank 
aan onze donateurs voor jullie steun aan onze projecten!

• u voor een gift van minimum of meer dan €40 op jaarbasis van ons een fiscaal attest krijgt 
toegestuurd? Daardoor krijgt u 45 % van deze gift terug via uw belastingaangifte! 

• wij u graag meer uitleg geven over erfenissen en duo-legaten. Hiervoor mag u altijd contact 
opnemen met ons secretariaat voor meer info.

• wij onszelf verplichten tegenover u, noch uw persoonlijke gegevens te verkopen of handel 
mee te drijven, noch onder eender welke vorm uw persoonlijke rechten te beïnvloeden. Wij 
zullen ook geen adreslijsten verhuren, of in eigen naam publiciteit van derden aan u zenden.

• onze nieuwe website online is en u vanaf nu ook online kan doneren! 

• uw vereniging of school van harte welkom is voor een bezoek aan 
 onze permanente tentoonstelling over onze werking!
 Gelieve hiervoor een afspraak te maken met het secretariaat.

WIST U 
DAT...

DONEER
ONLINE!
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Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan 
onze projecten en zo bijdragen aan een betere 
toekomst voor al degenen die het minder 
hebben? Dit kan via overschrijving op onze 
rekening of simpel via donatie op onze website. 
Dankzij jullie steun geven we velen een uitzicht 
op een betere toekomst en reiken wij hen een 
hand.
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bouw & 
renovatie

GezonDheiDSzorG
inkomenSver-

beterinG
lanDbouw

nooDhulp onDerwijS paStoraal
water/Sanitair/

elektriciteit

AANTAL PROJECTEN:
39

TOTAAL GEFINANCIERD:
€ 345.483

BEREIK PROJECT:

GemeenSchapDorpbuurt

SOORT PROJECT:

OVERZICHT GESTEUNDE PROJECTEN
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B E N I N

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€8.000

SOORT PROJECT: BEREIK:
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BURKINA FASO

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€10.038

SOORT PROJECT: BEREIK:
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C A M B O D J A

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€16.900

SOORT PROJECT: BEREIK:
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D.R. CONGO
AANTAL PROJECTEN:

12
TOTAAL GEFINANCIERD:

€122.934

SOORT PROJECT: BEREIK:

€48.407 €17.769 €3.000

€17.758 €30.000 €6.000

9 1

2
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F I L I P I J N E N

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€30.000

SOORT PROJECT: BEREIK:
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G U A T E M A L A

AANTAL PROJECTEN:
2

TOTAAL GEFINANCIERD:
€14.000

SOORT PROJECT: BEREIK:

€7.000 €7.000
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N E P A L

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€7.500

SOORT PROJECT: BEREIK:
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I N D I A
AANTAL PROJECTEN:

5
TOTAAL GEFINANCIERD:

€52.796

SOORT PROJECT: BEREIK:

€30.000 €7.259

€7.999 €7.538

4 1
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K A M E R O E N

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€5.475

SOORT PROJECT: BEREIK:
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AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€6.000

SOORT PROJECT: BEREIK:

L I B A N O N
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T A N Z A N I A

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€5.585

SOORT PROJECT: BEREIK:
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I N D O N E S I Ë

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€7.000

SOORT PROJECT: BEREIK:
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K E N I A

AANTAL PROJECTEN:
2

TOTAAL GEFINANCIERD:
€15.364

SOORT PROJECT: BEREIK:

€8.620 €6.744
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N I C A R A G U A

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€6.640

SOORT PROJECT: BEREIK:
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O E G A N D A

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€5.722

SOORT PROJECT: BEREIK:
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M A L I

AANTAL PROJECTEN:
2

TOTAAL GEFINANCIERD:
€8.102

SOORT PROJECT: BEREIK:
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SIERRA LEONE

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€5.030

SOORT PROJECT: BEREIK:
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R W A N D A
AANTAL PROJECTEN:

2
TOTAAL GEFINANCIERD:

€10.897

SOORT PROJECT: BEREIK:
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M Y A N M A R

AANTAL PROJECTEN:
1

TOTAAL GEFINANCIERD:
€7.500

SOORT PROJECT: BEREIK:
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Adoptie

Onze verantwoordelijke tussenpersonen voor 
onze actie “financiële kinderadoptie” zijn zeer 
belangrijke schakels tussen onze organisatie en 
de adoptieouders. De mensen zijn allemaal bekend 
hier bij ons, kennen de actie al vele jaren en weten 
welke “voorwaarden” wij stellen. Via jaarlijkse of 
halfjaarlijkse brieven houden zij ons op de hoogte. 
Tijdens hun verlof zijn ze uiteraard zeer welkom 
om hun verhaal nog een keer te doen.

Via maandelijkse of jaarlijkse bijdragen die wij 
driemaandelijks naar onze tussenpersonen 
doorsturen, kunnen vele kinderen naar school en 
een betere toekomst tegemoet gaan. De kinderen 
en hun families zijn dankbaar voor deze kansen. 

Zo schreef zuster Redempta: 

Beste Lieve, geweldig u hebt al hard gewerkt 
hoor. Er zijn vele studentjes veranderd. Mooi 

zo. Nu heb ik nog een vraag: kunt u nog meer 
veranderingen? Ik heb nog geslaagden, die 
vervangen kunnen worden. Als het kan heel 

graag en zal ik weer fotograaf worden!

Lieve heel veel dank voor alles.

Veel groeten,

Zr. Redempta

Als de adoptieouders vernemen dat “hun” 
adoptiekind lerares, schrijnwerker of verpleegster 
is geworden, weten ze dat hun steun goed terecht 
gekomen is.

De adoptieverantwoordelijken sturen ons 
minstens eenmaal per jaar een rapport over de 
ontvangen bedragen. Vermits wij al vele jaren 
met deze verantwoordelijken werken, kennen zij 
de procedure. Het probleem van opvolging zal 
de komende jaren misschien groter worden. De 
verantwoordelijken hebben een mooie leeftijd en 
komen vaak terug omwille van gezondheidsredenen 
of sterven in hun land en worden daar begraven. 

Zij zijn op de hoogte van het feit dat er voor 
opvolging mag gezorgd worden, maar dat is vaak 
niet evident. Fanny Lopez heeft in India de zusters 
opgeleid tot waardige opvolgsters. 

Wij hopen steeds dat de adoptieouders -die een 
engagement aangaan om een kind financieel te 
ondersteunen- dit kunnen blijven doen totdat het 
kind in zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien. 
Jammer genoeg kunnen niet alle adoptieouders 
dit waarmaken. De reden is soms financieel 
(pensioenleeftijd, minder inkomen) of ook omwille 
van het overlijden van de adoptieouder. We 
proberen nieuwe adoptieouders te zoeken, indien 
de kinderen nog een tijd naar school moeten.
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Zuid en Midden-Amerika
Colombia

11 adoptieouders

Collectieve adoptie

1 school

2 verantwoordelijken

Paraguay

62 adoptieouders

51 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

2 scholen

2 verantwoordelijken
Brazilië

74 adoptieouders

81 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

2 scholen

3 verantwoordelijken

Venezuela

14 adoptieouder

12 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

Gezinnen

1 verantwoordelijke

Haïti

46 adoptieouders

49 adoptiekinderen

1 school

1 verantwoordelijke

Haïti

46 adoptieouders

49 adoptiekinderen

1 school

1 verantwoordelijke
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Afrika

Rwanda

39 adoptieouders

52 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

1 school/vluchtelingen

4 verantwoordelijken

Oeganda

18 adoptieouders

20 adoptiekinderen

1 school

1 verantwoordelijke

R.D.Congo

64 adoptieouders

51 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

4 scholen/gezinnen

11 verantwoordelijken



Jaarverslag 2017 - Salvatoriaanse Hulpactie

Azië

Indonesië

54 adoptieouders

49 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

3 scholen

3 verantwoordelijken

Filipijnen

3 adoptieouders

2 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

1 school

1 verantwoordelijke

India

155 adoptieouders

143 adoptiekinderen

Collectieve adoptie

6 scholen

6 verantwoordelijken
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Voorbestemde giften

Met “voorbestemde” giften bedoelen we giften die de 
donateur “voorbestemt”; d.w.z. dat hij/zij aangeeft 
bij de overschrijving voor wie de gift bestemd 
is. Het is vaak een bepaalde kennis of familielid 
werkzaam in de Derde Wereld. Bijv. ik zou graag 
een zuster in Chili steunen, via de Salvatoriaanse 
Hulpactie, kan dat? Als wij de zuster, werkzaam in 
Chili, kennen, kan dit uiteraard. De zuster ontvangt 
de steun, minus 10% werkingskosten. De zuster 
bezorgt ons jaarlijks een rapportage over hoe de 
ontvangen gelden besteed zijn. Vermits wij de 
meeste zusters (ontvangers van de voorbestemde 
giften) al vele jaren kennen, vertrouwen wij erop 
dat deze gelden besteed worden, waarvoor ze 
bedoeld zijn; nl. ontwikkelingshulp. 

Dit is een voorbeeldje van een rapport, geschreven 
door zuster Truda, werkzaam in Colombia:

“De van u ontvangen steun gedurende het jaar 
2017 is dan ook besteed aan grote gezinnen, 
zij het voor voedsel, kleding, medicamenten, 

onderwijs, schoolgerief en uniformen. 
Alleenstaande moeders werden gesteund met 

kleine projecten in materiaal en benodigdheden te 
geven om zelf klaargemaakte eetwaren, typisch 

van de streek, te verkopen en alzo kunnen 
voorzien in het hoogste nodige voor hun gezin. 
In naam van hun allen wil ik u hartelijk danken 

en hopen dat er weldoeners blijven opdagen om 
meer mensen te kunnen helpen.”

Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
betekent in grote lijnen dat bij het handelen van 
de organisatie rekening wordt gehouden met de 
maatschappelijke gevolgen: de sociale, milieu 
gerelateerde en economische gevolgen. 

Maatschappelijk welzijn, duurzaamheid en 
ecologie lopen als een rode draad door onze 
organisatie. 

Wij hebben niet enkel oog voor het welzijn van 
de begunstigden van onze projecten maar ook 
voor het welzijn van het personeel dat hier haar 
taken uitvoert. Wij zorgen ervoor dat zij in de beste 
omstandigheden kunnen werken en daarvoor alle 
nodige middelen ter beschikking hebben. Er is 
regelmatig overleg met de werknemers waardoor 
ze tijdig kunnen aangeven indien iemand tegen 
welbepaalde grenzen aanloopt. 

Door de samenwerking met plaatselijke aanvragers 
en missieprocuren is er ook een duurzame invloed 
in eigen land, en levert onze organisatie een sociale 
bijdrage. 

Het intern maatschappelijk verantwoord 
ondernemen beleid heeft ook in de derde wereld 
een gevolg. Bij het selecteren van projecten wordt 
geanalyseerd welk effect de financiële steun heeft 
op de duurzaamheid, het maatschappelijk welzijn 
van de bevolking en ecologisch effect van de 
omgeving. Elk project wordt daarom zorgvuldig 

getoetst aan de 17 werelddoelen om te zien aan 
welk van deze werelddoelen het een bijdrage 
levert. 

Voor de financiële kinderadoptie staat uiteraard 
het welzijn van het adoptiekind centraal. Dankzij 
onderwijs zullen deze kinderen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de maatschappelijke en 
sociale ontwikkeling van hun gemeenschap.

Personeelsbeleid

De Salvatoriaanse Hulpactie stelt haar beleid af op 
de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten 
en de wettelijke vereisten aangaande het 
arbeidsreglement. Ze ziet erop toe dat de 
werknemers de mogelijkheid hebben om 
opleidingen en workshops te volgen die aansluiten 
bij hun functie. 

Omdat de administratieve taken scholing, specifieke 
kennis en constante aanwezigheid vereisen, doen 
wij geen beroep op vrijwilligers op uitzondering 
van een vrijwilliger, die zich al vele jaren vrijblijvend 
inzet voor vertaalwerk en versturen van post. Wij 
werven geen fondsen face-to-face waarvoor 
meestal vrijwilligers worden ingezet. Enkel bij de 
organisatie van grotere evenementen doen wij 
beroep op vrijwilligers. Bevriende missiecomités 
steken dan graag een handje toe 

Tewerkstelling ten gevolge van de projecten is 
voor onze organisatie geen criterium en wordt ook 
niet opgevolgd, daar wij enkel de financiële steun 
leveren. Lonen van personeel worden ook als 
projectfinanciering geweigerd. De nadruk ligt 



Jaarverslag 2017 - Salvatoriaanse Hulpactie

volgende uiteenzettingen hierop anticiperen. Het is 
belangrijk, vooral bij leerlingen om zoveel mogelijk 
hun aandacht te houden. Daarom worden deze 
voordrachten actiever gemaakt met enkele doe-
activiteiten. 

In 2016 hebben wij onze nieuwe website gelanceerd. 
Hier en daar waren er nog enkele gebreken, die 
we in 2017 hebben aangepast. Telkens wanneer 
wij op moeilijkheden stoten, wordt dit doorgegeven 
aan onze websitebeheerder in de hoop dat hij de 
juiste oplossing vindt.

Omdat ons computerprogramma verouderd is en 
praktisch niet meer kon geüpdatet worden, hebben 
wij besloten om een nieuw computerprogramma te 
installeren met een heel nieuwe software, volledig 
aangepast aan onze administratie. Gedurende 
het werkjaar 2018 zal dit nieuwe programma 
uitgetest worden en nog eventuele aanpassingen 
ondergaan.

We hebben geleerd dat communicatie met andere 
partijen zeer belangrijk is. We mogen niet uitgaan 
van veronderstellingen, maar regelmatig overleg is 
noodzakelijk. 

Een van onze sterktes is onze hand-on mentaliteit 
en die willen we zeker niet verloren laten gaan. 
Hierdoor worden bepaalde, niet-dringende 
taken on-hold gezet. Bezoekers, rondleidingen 
en voordrachten houden onze passie levend en 
leveren een bijdrage aan het bereiken van de 
doelstellingen. Hiervoor passen we graag onze 
agenda aan.

voor ons op de impact, hoeveel mensen worden er 
geholpen dankzij het project en de duurzaamheid 
van het project.

Het afwezigheidspercentage wegens ziekte 
bedroeg 0,01%. In een situatie van langdurige 
afwezigheid wordt deze opgevangen door een 
tijdelijk vervangingscontract.

Milieu

Zowel in eigen land als in de ontwikkelingslanden 
hechten we belang aan het ecologisch aspect. 
Projecten in het Zuiden die een bijdrage leveren 
aan het milieu geven wij graag onze steun. Dit 
jaar werden er financiële middelen vrijgemaakt 
voor bananen en cacaoplantages, installatie zon-
nepanelen, cursussen groentetuin.

Leer- en verbeterpunten

Omwille van de kleine groep medewerkers (4) die 
elk hun expertise hebben, maar ook taken in hun 
pakket krijgen die nieuw zijn, is er een voortdurend 
leer- en verbeterproces. Na elke nieuwe opdracht, 
voordracht, rondleiding wordt er een evaluatie 
gemaakt om eventuele tekortkomingen te 
verbeteren. 

Ook dit jaar hielden onze medewerkers 
rondleidingen en voordrachten voor verschillende 
leeftijden. Uit deze voordrachten ter plaatse leren 
ze welk beeldmateriaal een surplus levert aan 
onze uiteenzetting en welke niet. Door vragen 
die er gesteld worden, kunnen ze tijdens de 
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7. Toekomstinformatie
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Begroting 2018

Bij de opstelling van het budget worden de 3 pijlers 
van de fondsenwerving apart gebudgetteerd 
omdat we bij elk van hen met specifieke factoren 
rekening moeten houden. In de periode van het 
opstellen van het budget stelden we vast dat 
de vrije giften beduidend minder waren dan het 
voorgaande jaar en dit in combinatie met het 
dalend aantal donateurs werd beslist om dit 
budget te verminderen t.o.v. het voorgaande jaar. 

Bij het opstellen van het adoptiebudget waren er 
meer adoptieouders gestopt dan dat er nieuwe 
waren bijgekomen vandaar hebben we ook dit 
budget neerwaarts aangepast. 

Er vond tevens een aanpassing plaats in 
neerwaartse richting van de voorbestemde giften. 
De basis voor deze beslissing kwam voort uit 
het feit dat er een aantal oudere missionarissen 
gestorven zijn of dat ze terug gekeerd zijn naar 
België en bijgevolg niet langer meer werkzaam zijn 
in de landen in het Zuiden. Een andere missionaris 
heeft aan zijn weldoeners aangegeven dat zij hun 
steun beter elders kunnen geven daar de toestand 
in het land zijn werkzaamheden bemoeilijkt. Alleen 
via corruptie zou hij aan zijn financiële middelen 
kunnen komen. Dit weigerde de missionaris 
pertinent. Vaak werd ook een gedeelte of alles van 
de gestorte gelden door kantoorbedienden van 
plaatselijke banken achtergehouden. 

Net als in het verleden wordt nog steeds 10% 
werkingskosten ingehouden. Voor de projecten 
zullen dezelfde criteria en procedures behouden 

blijven. De focus van de projecten ligt ook 
in 2018 op onderwijs, inkomensverbetering, 
gezondheidszorg, voedselhulp, water, sanitair, 
elektriciteit. De projecten zullen ook getoetst 
worden aan de in 2016 ingevoerde werelddoelen. 
Afhankelijk van onze beschikbare middelen in 
combinatie met het aantal valabele aanvragen zal 
gedurende het jaar bepaald worden hoeveel er 
uiteindelijk besteed zal worden. 

Er wordt een investering voorzien in een nieuwe 
computer, daar de levensduur verstreken is. 
Voor de kosten is rekening gehouden met de 
jaarlijkse indexaanpassingen en aangekondigde 
prijsstijgingen. Voor reclame wordt een bedrag 
voorzien en afhankelijk van het aanbod zal 
geëvalueerd worden of op deze aanbieding 
ingegaan wordt. 

De besteding aan projecten lijkt in het budget nihil. 
We wensen hier nogmaals te benadrukken dat 
deze uitgaven bepaald worden door de inkomsten 
van vorig boekjaar en de besteding aan erfenissen. 
Bij de resultaatverdeling is door de algemene 
vergadering beslist dat er minstens €219.782 zal 
besteed worden aan projecten in 2018. (zie ook 
doelstellingen 2018) 
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Aanziende rentevoeten is er nog steeds geen 
stijging in het vooruitzicht.

Omwille van de ongekende factor wordt in het 
budget de gift van de zusterorganisatie en 
nalatenschappen niet opgenomen. De gift van de 
zusterorganisatie is afhankelijk van het resultaat 
van het boekjaar en de beslissing van de Raad van 
Bestuur hoe zij dit resultaat wensen te verdelen. 

Doelstellingen & actiepunten 2018

• De reserve fonds doelstelling voor het bedrag van €218.782 volledig besteden aan 
projecten

• De aanvragen van projecten toetsen aan de 17 werelddoelen

• De beheerskosten binnen de norm van de federale overheid houden

• Ons kwartaalblad 4 x per jaar gratis verspreiden

• € 100.000 ontvangen aan vrije giften en € 111.500 voor adoptie

• Door acties en rondleidingen 10 nieuwe adoptieouders aantrekken

• Bezoekers informeren over onze werking d.m.v. rondleidingen en voordrachten

• De daling in ons bestand beperken tot 300 donateurs

• 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

• Jaarlijkse campagne testament.be ondersteunen

• Medewerkers minstens een opleiding laten volgen

• Contacten onderhouden met missionarissen, ontwikkelingswerkers, NGO’s waarvoor 
wij projecten ondersteund hebben

• De privacywetgeving (GDPR) zo goed mogelijk naleven en onze donateurs hierop 
attent maken
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Besteding projecten 2018

Tot en met mei 2018 werden door de Raad van 
Bestuur bovenstaande projecten goedgekeurd. 
Hiervoor worden de reserve fonds doelstelling 
aangesproken. De toekomstige projecten zullen 
met het resterende saldo gefinancierd worden. 

Beleidsplan + 
meerjarenbegroting

In 2015 werd een beleidsplan en meerjarenbegroting 
opgesteld. Dit waren de uitgangspunten: voor de 
periode 2016-2020 

Voorlopig willen we verder gaan met het huidige 
beleid en denken we nog niet aan afbouwen. 
De noden die wij ondersteunen zijn nog in grote 
getalen aanwezig en we willen ons blijven inzetten 
voor de mensen in de ontwikkelingslanden. 

We weten dat we vele oudere donateurs in ons 
bestand hebben, waardoor we jaarlijks een 

groot aantal donateurs verliezen. Omwille van 
de besparingen en hogere kosten is het niet 
gemakkelijk om deze daling op te vangen door 
nieuwe donateurs. 

Ten gevolge van een groot aantal externe factoren, 
waar wij als organisatie geen invloed op kunnen 
uitoefenen, is het zeer moeilijk om lange termijn 
begrotingen op te stellen qua fondsenwerving. 

Onze organisatie zal bijgevolg haar budget en 
beleid jaarlijks bijstellen aan de hand van de huidige 
situatie op de markt en de nieuwe informatie 
waarover ze beschikt. Met de ons nu bekende 
informatie van 2015-2016 werd het meerjarenplan 
opgesteld. (zie volgende pagina) 

Door te moderniseren via website en betere 
samenwerking tussen website en sociale media 
hopen we nieuwe, jongere donateurs aan te 
trekken. Tevens willen we op de website en sociale 
media regelmatig de financiële kinderadoptie in 
de kijker zetten. We verwachten geen toename in 
onze giften maar hopen het huidige peil te kunnen 
handhaven.

We verwachten dat, door de deelname aan 
testament.be en het aantal oudere sympathisanten, 
erfenissen voor onze organisatie een belangrijke 
rol gaan spelen qua inkomsten. Deze inkomsten 
worden niet gebudgetteerd. 

De voorbestemde giften zijn inkomsten van giften 
van derden en afhankelijk van hun acties. We zijn 
ervan overtuigd dat hun inzet de komende jaren 
dezelfde zal zijn. Uit ervaring weten we dat er als 
kleinere organisaties stoppen er andere voor in de 
plaats komen. 

De uitgaven aan projecten zijn afhankelijk van 3 
factoren: de inkomsten van het voorbije jaar, de 
gift van de zusterorganisatie en de besteding van 
de erfenissen. De bedoeling is om in de komende 
vijf jaar de middelen beschikbaar voor projecten 
op het einde van het boekjaar in het komende 
jaar te besteden aan goedgekeurde projecten. 
De vrijgekomen erfenissen zullen ook, over 
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verschillende jaren verspreid aan projecten ten 
goede komen. 

Tot en met 2020 zullen we trachten de 
werkingskosten op 10% te houden. Van de giften 
voor missen, adoptie en voorbestemde giften zal 
90% bestede worden. 

Aan kostenzijde voorzien we in alle rubrieken 
een indexaanpassing van 2%. Voor investeringen 
voorzien we enkel vervangingen van computers 
en een nieuwe frankeermachine in 2020. Gezien 
de prognoses aangaande de rente, voorzien we 
geen verbetering naar de toekomst toe. 

Aangezien we verwachten dat de bruto marge 
zal verminderen, zullen we de komende jaren 
meer en meer onze reserves van de definitieve 
erfenissen moeten aanspreken om hetzelfde 
bedrag aan projecten te ondersteunen. Vandaar 
ook het belang om de uitgaven van de inkomsten 
over verschillende jaren te spreiden. 

Bij deze berekening willen wij nog even opmerken 
dat de actuele cijfers gunstiger zijn, omdat de 
gift van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp 
niet meegenomen werd. Deze gift en eventuele 
erfenissen zullen de baten gunstig beïnvloeden 
waardoor het % kosten eigen aan de 
fondsenwerving zal dalen. Tevens zal de besteding 
aan de doelstelling hoger zijn dank zij de reserve 
fonds doelstelling die in het boekjaar besteed 
wordt.
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8. Communicatie met belanghebbenden
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Algemeen

Communicatie is een belangrijk item in onze 
organisatie. We willen goed communiceren met 
onze weldoeners, begunstigden, missionarissen 
en missiezusters (al dan niet nog werkzaam in de 
Derde Wereld),  lekenhelpers, verantwoordelijken 
adoptiewerking, bezoekers,… 

Bij telefonisch contact proberen we iedereen zo 
vlug en correct mogelijk te beantwoorden.

Dank zij het mailverkeer daalt het aantal brieven 
dat we per post ontvangen, maar deze worden ook 
nog steeds beantwoord (indien nodig uiteraard).

Mailverkeer wordt ook zo vlug mogelijk beantwoord. 
Dit gaat vooral over adreswijzigingen of adressen 
die uit ons bestand mogen verwijderd worden.

Indien onze donateurs vragen hebben, over bijv. 
een fiscaal attest, hun adoptiekind, onze werking, 
een overschrijving,… wordt dit door de betrokkene 
nagekeken en een correct antwoord wordt 
teruggemaild. 

Wij hechten veel belang aan het juist informeren 
en duidelijk communiceren met al onze 
belanghebbenden.

Via ons kwartaalblad en onze website informeren 
we onze donateurs over onze werking. Sinds 
2017 publiceren we op onze website ook enkele 
BLOG verhalen. Zo vertelden we over onze 
adoptiewerking in Brazilië, onze bezoek aan enkele 
lagere scholen en over onze vroegere directeur 
pater Romain Minsen (hij overleed in november 

2017).

De verantwoordelijke tussenpersonen voor onze 
actie “financiële kinderadoptie” staan allen in nauw 
contact met Lieve, de adoptieverantwoordelijke. Zij 
zorgt ervoor dat de donateurs regelmatig op de 
hoogte gehouden worden over hun adoptiekind. 
Via de zusters in India ontvangt zij bijv. 2x per 
jaar nieuws uit de verschillende provincies. In 
Indonesië stierf zuster Edmunda van der Lee, 
maar haar werk wordt zeer goed opgevolgd door 
zuster Elisabeth.

Tussenpersonen adoptie

Om een goede werking van de financiële kinder-
adoptie te garanderen, is een goede communicatie 
met de tussenpersonen noodzakelijk. Zij houden 
ons op de hoogte van de omstandigheden, de 
evolutie van de kinderen, nieuwe aanvragen, ... Wij 
zorgen ervoor dat zij per kwartaal een overzicht en 
de geldmiddelen ontvangen van de steun die de 
adoptieouders gegeven hebben. 

Omwille van de omvang van de bedragen en de 
hoge bankkosten opteren sommigen om maar 1 
x per jaar de gelden te ontvangen. Wij laten deze 
keuze volledig over aan de tussenpersonen. 

Daar wij velen van hen persoonlijk kennen en zij 
regelmatig persoonlijk verslag komen brengen is 
er een zeer warm en nauw contact. 

Dat het belangrijk is dat ze plaatselijke vervangers 
opleiden, werd dit jaar nogmaals bewezen. 
In Paraguay nam men afscheid van Chris 

Geersens, in Brazilië van Els Koop. Beide waren 
verantwoordelijken van adoptie. Hun werk zal ook 
nog door hun familieleden opgevolgd worden, zij 
zullen vanaf nu ook een belangrijk contactpunt zijn 
naast de plaatselijke verantwoordelijken.

Projectaanvragers

Meer en meer projectaanvragen komen per mail 
aan. Dit jaar kwamen er 8 personen hun project 
persoonlijk voorstellen. De aanvragen worden 
door de projectverantwoordelijke nauwkeurig 
bestudeerd en eventuele vragen worden gesteld. 
Indien een aanvraag heel summier is wordt er 
eerst een vragenlijst opgestuurd die de aanvragers 
kunnen gebruiken om een zo uitgebreid mogelijke 
aanvraag in te dienen. Zodra een dossier volledig 
is wordt het op de wachtlijst geplaatst.

Na beslissing door de Raad van Bestuur, worden 
de betrokkenen geïnformeerd over de goed- of 
afkeuring van hun project en de som die zij op hun 
rekening mogen verwachten. Na de overschrijving 
op hun rekening worden zij hiervan op de hoogte 
gesteld zodat zij dit bij hun bank kunnen opvolgen. 

De projectaanvragers van hun kant informeren ons 
als zij het geld effectief ontvangen hebben, hoe het 
project verloopt en uiteraard maken zij een verslag 
na voltooiing. Er is een constante en wisselende 
communicatie met onze projectverantwoordelijke, 
Josiane Vanderheyden. Bij uitblijven van de nodige 
rapportage zal zij hen ook aanmanen om ons de 
nodige informatie te bezorgen. 

Via de foto’s die wij ontvangen kunnen wij de 
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donateurs de realisatie tonen. Daarom tonen wij 
ze u graag in dit jaarverslag, op onze website of 
facebook.

Sociale Media

Via de sociale media houden we onze donateurs en 
sympathisanten op de hoogte over onze werking. 
Nadat er verschillende projecten goedgekeurd 
worden, laten we dit weten via de sociale media; 
welke projecten, in welke landen en voor welk 
bedrag. Ook als we interessante filmpjes over een 
project ontvangen, zal dit gedeeld worden.

Als de adoptieverantwoordelijke leuke briefjes uit 
bijv. Brazilië of India ontvangt, vertelt ze dit om de 
adoptieouders alvast op de hoogte te stellen en 
zo andere geïnteresseerden warm te maken voor 
deze mooie actie.

Jammer genoeg moeten we ook soms minder 
goed nieuws delen op de sociale media. In 
januari 2017 namen we afscheid van pater Kris 

“Tournéé Généreuse” (september 2017), in Hasselt, 
georganiseerd door testament.be.

Er werden gratis lezingen gegeven over erfrechten 
(in het algemeen). Verschillende goede doelen 
waren aanwezig om meer informatie te geven 
en om persoonlijk een gesprek te hebben met de 
donateurs. Deze waren door ons uitgenodigd en 
verschillende mensen gingen op ons verzoek in. 

Al vanaf het begin van testament.be zijn we lid 
van deze overkoepelende organisatie. We worden 
als Salvatoriaanse Hulpactie vzw vaak vermeld in 
iemands testament.

Relevante kengetallen

De kengetallen die voor onze organisatie van 
belang zijn, zijn in onze doelstellingen opgenomen. 

Wij hebben geen norm gesteld aan: aantal 
donateurs, aantal leden, aantal telefoons,… Gezien 
de omvang, structuur van onze organisatie is er 
ook geen beschikbare tijd om allerlei statistieken 
te verzamelen. Indien er zich problemen voordoen 
trachten we deze adequaat op te lossen. De 
kleinschaligheid zorgt er ook voor dat iedereen 
overal van op de hoogte is. Onze fondsenwerving 
is ook niet van die aard dat er kengetallen nodig 
zijn om analyses te maken.

Leer-en verbeterpunten

De doelstelling van onze organisatie is 
“fondsenwerving voor kleinschalige projecten in 

Monnissen, voorzitter van onze organisatie. Naar 
aanleiding van dit droeve nieuws, via de sociale 
media, ontvingen we reacties en steunbetuigingen 
na dit plotse overlijden

Media

Onze strategie aangaande reclame is ongewijzigd 
t.o.v. voorgaande jaren. Door onze deelname aan 
de groepscampagne testament.be verschijnt ons 
logo in tijdschriften, vakbladen, reclamespots 
en beurzen. Zo waren aanwezig op de beurs 
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de Derde Wereld die bijdragen tot een structurele 
lotsverbetering van de plaatselijke bevolking”. Dit 
kunnen we enkel realiseren dank zij onze trouwe 
donateurs die ons regelmatig steunen; hetzij door 
hun maandelijkse of jaarlijkse bijdrage(n), hun 
donatie van kleding, hun legaat,… maar ook zeker 
door de interesse van vele sympathisanten die ons 
een warm hart toedragen. We moeten dus blijven 
focussen op de transparantie, communicatie en 
informatie aan onze doelgroep.

Door jarenlange ervaring hebben we geleerd 
dat we niet altijd al de nodige informatie zelf 
kunnen verzamelen. Daardoor doen we beroep 
op andere instanties zoals Caritas India en Caritas 
Oeganda. Zij hebben lokale connecties en geven 
ons waardevol advies over de aanvragen die we 
ontvangen. Onze alertheid bij het analyseren van 
projecten is zeer belangrijk.
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9. Mededeling van Raad van Bestuur
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van onze missionarissen en missiecomités, onze 
ontwikkelingswerkers en leden van caritatieve 
organisaties.

De kledingophaling wordt moeilijker door 
gemeentepolitieke beslissingen en de concurrentie 
van commerciële bedrijven die gelijkgeschakeld 
worden met sociale organisaties. Gelukkig mogen 
wij uitpakken met keurmerken en ethische 
labels en mogen wij voor giften fiscale attesten 
uitschrijven. Zo behouden velen het vertrouwen 
in onze organisatie. Wij zoeken naar nog andere 
mogelijkheden 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)

In onze permanente tentoonstelling kregen we vele 
groepsbezoeken. Zij waren meestal verbaasd over 
de werking van onze organisatie en beweerden 
zeker te willen bijdragen aan de naambekendheid 
van onze organisatie. Onze medewerkers gaan 
ook graag naar scholen of verenigingen om onze 
organisatie voor te stellen. Daarnaast kregen 
we ook vele bezoeken, zowel uit binnen- als 
buitenland die verband houden met projecten en 
adoptie.

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 mensen in nood wordt gezorgd. De projecten 
worden ook opgevolgd door aanverwante 
organisaties waar we mee samenwerken. Voor 
de kinderadopties zijn er de missionarissen en 
contactpersonen in scholen en weeshuizen. 
Iedere bijdrage 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 organisatie 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 

Beste lezer,

Op de Algemene Vergadering van 25 juni 2018 
werd door de bedrijfsrevisor de heer Marc Maris 
het verslag van de commissaris 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 2017 
aan u voorstellen. Wij danken onze financieel 
verantwoordelijke Manuella voor de zorg en de 
precisie waarmee zij haar werk verrichtte. Met 
het jaarplan en de beleidslijnen van 2017 voor 
ogen stellen we vast dat onze organisatie goed 
gescoord heeft en belangrijke doelstellingen van 
het ontwikkelingsplan heeft gerealiseerd. De vele 
projecten die we ondersteunden zijn vooral te 
danken aan onze weldoeners of donateurs.

Achter het zakelijke verslag van de activiteiten en de 
resultaten van onze organisatie schuilt het werk van 
vele mensen. De Raad van Bestuur onderstreept 
de verdiensten van onze directeur pater Gerry en 
zijn stafmedewerkers: Lieve (verantwoordelijke 
kinderadoptie), Josiane (projectverantwoordelijke), 
Manuella (financieel verantwoordelijke) en Dirk 
(administratief medewerker). Zij ondersteunen 
ook de maandelijkse bestuursvergadering en 
verdienen onze waardering en dank. Het personeel 
voor de kledingophaling: de werfleider, de logistiek 
verantwoordelijke, de garagist en de chauffeurs, 
die dikwijls letterlijk het ‘vuile’ werk opknappen zijn 
wij grote dank verschuldigd.
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging of
stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse
vereniging

NAAM:

Rechtsvorm: VZW
Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:

Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0407.761.472

DATUM 30/11/2004 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van 25/06/2018

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2017 31/12/2017tot

Vorig boekjaar van 1/01/2016 31/12/2016tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

SALVATORIAANSE HULPACTIE

't Lo
3930 Hamont-Achel

47

www.salvatorhulp.org

zijn niet ***

 NAT.  Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.
201 1 EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

 0407.761.472

/

Antwerpen, afdeling Hasselt

identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

 VKT-VZW  1.1

Collegestraat 25 , 3930 Hamont-Achel, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

MONNISSEN Christiaan     Beroep : Pater-kloosterling

Mandaat : - 7/01/2017

Windmolenstraat 41 , 3930 Hamont-Achel, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

MATHIJS Isidoor     Beroep : Gepensioneerd

Mandaat : 30/01/2017- 30/01/2022

Collegestraat 25 , 3930 Hamont-Achel, België

Functie : Bestuurder

MINSEN Romain     Beroep : Pater-kloosterling

Mandaat : - 30/01/2017

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Totaal aantal neergelegde bladen: 

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

*      Facultatieve vermelding.
**    Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging
      zonder winstoogmerk.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 
omdat ze niet dienstig zijn:

23
5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 5.6 

MATHIJS Isidoor 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

***  Schrappen wat niet van toepassing is.
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Collegestraat 25 , 3930 Hamont-Achel, België

Functie : Bestuurder

DIELKENS Theo     Beroep : Broeder-kloosterling

Mandaat : 26/05/2014- 26/05/2019

Collegestraat 25 , 3930 Hamont-Achel, België

Functie : Bestuurder

GREGOOR Gerry     Beroep : Directeur-priester

Mandaat : 30/01/2017- 30/01/2022

Hoogstraat 27 , 3930 Hamont-Achel, België

Functie : Bestuurder

HEGGE André     Beroep : Gepensioneerd

Mandaat : 26/05/2014- 26/05/2019

Gravin de Stembierstraat 39 , 3500 Hasselt, België

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

VRANCKEN Ghislena     Beroep : Gepensioneerd

Mandaat : 26/05/2014- 26/05/2019

Luikersteenweg 232 , bus 4, 3500 Hasselt, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00003

CALLENS, PIRENNE & Co - Bedrijfsrevisoren     CVBA     0427.897.088

Vertegenwoordigd door :
MARIS Marc

Luikersteenweg 232 , bus 4, 3500 Hasselt, België

Bedrijfsrevisor

Lidmaatschapsnummer: A01728

2/23
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  1.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,
B.    Het opstellen van de jaarrekening,
C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Facultatieve vermeldingen: 

-

-

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

(A, B, C en/of D)
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

3/23
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa
5.1.3/
5.2.1

5.1.1

5.1.2

......................................................................

...............................................................
.......

.......................................................
...............

..........................................................
............

.........................................................
..........

1.794,01

1.794,01

2.094,01

300,00

2.311,05

2.311,05

2.311,05

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

....................................................
.................. 22/91

22/92

...................................

...................................

..........................................
............................

........................................
.......................................................................
.............................

...........................

...........................
................

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

231

232

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

1.794,01 2.311,05241

242

In volle eigendom van de vereniging of stichting

Overige

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.......

......................................................................

261

262

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen

Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

............................................................
.......

.....................................
................................................................................

....................

...........

...........

...........

...........

...........

...........
....

...................................................
...................

5.2.1

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

............................

............................

...........

..................................
.................................

..................................................................
.

..................................................................
.

.....................................................
..............

...............................................

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

......................................................................

.................................................
.....................

.........................................................
......................................................................
.............

...........

...........

...........

...........

...........

...........
....

1.457.454,96

389.731,05

4,20

389.726,85

880.433,95

389.726,85

180.076,33

7.213,63

1.459.548,97

1.626.711,55

359.635,94

5.412,58

354.223,36

854.033,95

354.223,36

405.069,00

7.972,66

1.629.022,60

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

415

2915

54/58

490/1

20/58

4/23
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Bestemde fondsen

EIGEN VERMOGEN
Fondsen van de vereniging of stichting

Beginvermogen
Permanente financiering

Overgedragen positief (negatief) resultaat 

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen ............................................................................

Belastingen .................................................................

Diverse schulden ..............................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.3

...............................................................
.....................................

..............................

..............................
....

..............................................................
...............................

................(+)/(-)

....................

....................

....................
.......

............................................
.......................

Kapitaalsubsidies .................................................................
.....

VOORZIENINGEN .................................................................
.............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................

..............................

............................................................................
........

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

5.4

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................

Financiële schulden .........................................................

Kredietinstellingen .......................................................
Overige leningen .........................................................

Handelsschulden ...............................................................

Leveranciers ...............................................................
Te betalen wissels ......................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

250.000,00
250.000,00

285.890,44

10/15

10
100
101

12

14

15

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden ..............................................
........................

168

17/49

17

170/4

172/3
174/0

175

176

179

42/48

42

43

430/8
439

44

440/4
441

46

45

.......................................................

............
............................................

.

450/3
454/9

48

492/3

10/49

921.864,52

195.635,86

13.265,49

13.265,49

14.223,25

14.223,25

168.147,12

726.228,66

1.459.548,97 1.629.022,60

552.822,85

250.000,00
250.000,00

2.311,05

300.511,80

1.076.199,75

234.798,39

14.123,79

14.123,79

14.856,39

14.856,39

205.818,21

841.401,36

537.684,45

1.794,01

Toel.

5.4

13

...............................................................
.........................................................

....................

.........................................................
.............

..............................................................
...........................

...................

...................
.............

.............................................................
.........Rentedragend

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente
Borgtochten ontvangen in contanten

1790

1791
1792

.............................................................
.........

...................................................................
.............................

..........................
..................

Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten
Andere diverse rentedragenden schulden

480/8
4890

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.................

.................

.................

.................
..

Andere diverse schulden, niet-rentedragend of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 4891 168.147,12 205.818,21...................

...................

...................
.............

5.3

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ....................................................................

..Overige leningen .......................................................
...............

5/23
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  3

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge

Omzet*

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen *

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in 
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 
(terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat 

Financiële opbrengsten

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening

..................................................................
.

....................................................... (+)/(-)

5.5

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen)

.....................................................(+)/(-)

.........................................................
................

5.5

Financiële kosten 5.5

524.339,12

96.539,70

1.866,61

464.268,93

-38.336,12

1.642,19

-21.555,53

-15.138,40

483.658,42

94.250,28

1.415,54

419.718,07

-31.725,47

229,47

5.252,66

-36.748,66

9900

630

62

70/74

70

60/61

631/4

635/8

640/8

649

9901

75

65

9902

Toel.

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies * 73

..................................................................
...........................................

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
.....

.....................................................(+)/(-)

.............................................................(+)/(-)

.....................................................(+)/(-)

.......................................................................................(-)

......................................................
...............................................

................................................................................
.....................

........................................................
.............................................

.................................................................................(+)/(-)

Bedrijfsopbrengsten* ...................................................
..................................................

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar

...................................................
...................

.............................................................
.........

....................................(+)/(-)

76

66

9904 -15.138,40 -36.748,66

6/23
*   Facultieve vermelding.
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar .........(+)/(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan de bestemde fondsen

Over te dragen positief (negatief) resultaat

aan de fondsen van de vereniging of stichting

aan de bestemde fondsen

Te bestemmen positief (negatief) resultaat

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)

........................................................

.............

.....................................................

................
.....................................(+)/(-)

285.373,40

-15.138,40

300.511,80

517,04

517,04

285.890,44

300.121,26

-36.748,66

336.869,92

390,54

390,54

300.511,80

9906

9905

14P

791/2

792

791

692

(14)

....................................(+)/(-)

.....................................................................

.........................................

............................

7/23
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  5.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

24.648,33

1.349,57

1.866,61

24.203,89

1.794,01

22.337,28

8179

8189

8199

8259P

8219

8199P

8169

8239

8249

8229

8329P

8279

8259

8289

8309

8319

8299

8329

(22/27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of sticthing ........................................
........................................
...........

1.794,018349

.........................................................................................
...

25.997,90

................................................................................(+)/(-)

................................................................................(+)/(-)

................................................................................(+)/(-)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................
.................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...................................

...................................

.....................

     xxxxxxxxxxxxxxx

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ...........................
...........................
...........................
..........

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

300,00

300,00

300,00

8375

8385

8395

8455P

8415

8395P

8365

8435

8445

8425

8525P

8475

8455

8485

8505

8515

8495

8525

8555P

8545

8555

(28)

Aanschaffingen

Overboeking van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere

.........................................................................................
.............................................

................................................................................(+)/(-)Andere mutaties 8386

.........................................................................................
....................

................................................................................(+)/(-)

................................................................................(+)/(-)

................................................................................(+)/(-)
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LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft,

het ONDERNEMINGSNUMMER

't Lo 47 

3930 Hamont-Achel

België

0416.918.371

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW

Aldenborghlaan 11 

6021 VT Budel

Nederland

Salvatoriaanse Hulpactie PRIV ST.
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Nr.  VKT-VZW  5.3 0407.761.472

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (rubriek 13 van het passief)

De bestemde fondsen worden gevormd vanuit de jaarlijkse mutatie van de materiële vaste activa en de voorraad en dit met het oog
op de consolidatie.

Boekjaar

VOORZIENINGEN

Uitsplitsing van de post 160/5 ("Voorzieningen voor overige risico's en kosten") van de passiva indien
daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Uitsplitsing van de post 168 ("Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen
met terugnemingsrecht") van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  5.5

RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

Andere personeelskosten ....................................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

3

1,8

2.988

3

3.087

1,8

66.698,24

20.007,05

9.834,41

66.799,02

18.420,84

9.030,42

620

621

622

623

624

9087

9086

9088

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde intercalaire interesten 6503..........................................................................................

Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de
verhandeling van vorderingen

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met
financieel karakter -26.400,00656

653

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

..........................................................................................

..........................................................................................(+)/(-)

.....................................................................................................................

12/23



Jaarverslag 2017 - Stichting Salvatoriaanse Hulpactie
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten ...........................................................................................................

....................Waarborgen toegestaan in hun voordeel .....................................................................................................
..........................Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................................

............................................................

.......

172.177,359291

9294

9295

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500...............................................................................................................................

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING OF STICHTING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE
ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Rentevoet en duur van de vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Het ereloon van de commissaris voor de controle van het boekjaar 2017, bedroeg € 5.000,00 (excl. BTW).
Voor bijzondere werkzaamheden werd in 2017,  € 1.600,00 gefactureerd (excl. BTW).

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van de
leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen

Nihil
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Nr.  0407.761.472  VKT-VZW  6

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE
ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Codes

1. Voltijds

(boekjaar) (vorig boekjaar)(boekjaar)(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal
      in voltijdse
      equivalenten (VTE)

2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal
    in voltijdse
    equivalenten (VTE)Tijdens het boekjaar en het vorige 

boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten ...............................

(VTE) (VTE)

(T)

(T)

(T)

(T)

100

101

102

3,0

2.988

1,8

2.988

96.539,70

1,8

3.087

94.250,2896.539,70

Codes 1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

Vrouwen

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

..........................................................................

................

..........................................................................

................

3 1,8

3 1,8

1

2

0,8

1,0

3 1,8

..............................................................

............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

1 0,8

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

1

1

0,5

0,5

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes Mannen VrouwenCodes

1

16

1.507,90

2

32

3.015,80

5802

5801

5803

5811

5812

5813

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de vereniging of stichting

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de vereniging  of stichting

58031

58032

58033

753,95

753,95

1.507,90

1.507,90

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5831

5832

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de vereniging of stichting

5841

5842

5843

5851

5852

5853

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
..................................................................

Codes 1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
    equivalenten

2. Deeltijds

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam
.........................................................

205

305

.................................................

.........................................

...............................................

...........................................

................................................

..........................................

................................................

..........................................
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WAARDERINGSREGELS

SALVATORIAANSE HULPACTIE VZW

WAARDERINGSREGELS VASTGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

ACTIVA

I Oprichtingskosten
 De oprichtingskosten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
 Ze worden afgeschreven over 05 jaar lineair. 

II Immateriële vaste activa
De van derden verworven immateriële vaste activa (o.a. software licenties : "tailor made" software) worden gewaardeerd aan
aanschaffingswaarde.

De immateriële vaste activa (software licenties) worden lineair afgeschreven aan 20,00 %.

III Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde d.w.z. al naar gelang het geval aan aanschaffingsprijs,
vervaardigingsprijs of inbrengprijs.
Ingeval zij gewaardeerd worden aan vervaardigingsprijs, worden er geen indirecte kosten verrekend.

De materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden afgeschreven op basis van de lineaire methode. De
afschrijvingspercentages zijn als volgt:

-  Installaties, machines    10,00% - 25,00%
- Meubilair en kantooruitrusting  10,00% - 33,00% 

Aanverwante of bijkomende kosten op investeringen worden hetzij integraal, hetzij samen met de vaste activa waarop zij betrekking
hebben, afgeschreven.

Op de buitengebruikgestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de vereniging bijdragende materiële vaste activa, wordt een
uitzonderlijke afschrijving toegepast om hun boekhoudkundige waarde in overeenstemming te brengen met hun waarschijnlijke
realisatiewaarde.

Tweedehandsmateriaal wordt afgeschreven in functie van de resterende economische levensduur, zoals vastgelegd door de Raad van
Bestuur van de vereniging op het moment van de aanschaffing.

Op vaste activa in aanbouw worden principieel geen afschrijvingen toegepast tenzij de Raad van Bestuur hierover anders zou beslissen
om verantwoorde redenen.

IV Financiële vaste activa
Vorderingen en borgtochten worden geboekt aan nominale waarde. 
Waardeverminderingen worden geboekt indien er onzekerheid is over de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

V & VII Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar
Deze worden opgenomen aan nominale waarde. Waardeverminderingen worden geboekt indien uit bewijsstukken, briefwisseling enz.
blijkt dat de vordering verloren of onzeker is.

De vorderingen in vreemde valuta zullen bij het afsluiten van het boekjaar aangepast worden aan de hand van de officiële slotkoersen op
balansdatum.

VIII Geldbeleggingen
Geldbeleggingen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Geldbeleggingen in vreemde valuta worden bij het afsluiten van het
boekjaar aangepast aan de officiële slotkoers op balansdatum. 

Waardeverminderingen worden geboekt wanneer de realisatiewaarde op de balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.
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WAARDERINGSREGELS
IX Liquide middelen
De liquide middelen worden geboekt aan nominale waarde. De rekeningen in vreemde valuta worden bij het afsluiten van het boekjaar
aangepast aan de officiële slotkoers op balansdatum.

Waardeverminderingen worden geboekt wanneer de realisatiewaarde op de balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.

X Overlopende rekeningen actief
De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geverifieerde inlichtingen. Deze post omvat:
- de over te dragen kosten, dit wil zeggen de pro rata van de kosten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar werden
geboekt doch op een later boekjaar aan te rekenen zijn;
- de verworven opbrengsten, dit wil zeggen de pro rata van de opbrengsten die slechts in de loop van één of meer volgende boekjaren
geïnd zullen worden doch die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.

PASSIVA

I  Fondsen
Onder de fondsen van de vereniging worden de volgende bedragen opgenomen:
- enerzijds het vermogen van de vereniging op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van het KB van 19
december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen van VZW's gelden;
- anderzijds de permanente financiering van de vereniging, met name de schenkingen en de legaten die uitsluitend bestemd zijn om
duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging.

III Herwaarderingsmeerwaarden
Materiële vaste activa alsmede deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen, kunnen op grond van een
beslissing van de Raad van Bestuur van de vereniging geherwaardeerd worden.

Er wordt slechts overgegaan tot herwaardering van vaste activa wanneer de waarde ervan, bepaald in functie van hun nut voor de
vereniging, op vaststaande en duurzame wijze de boekwaarde overstijgt.

IV Bestemde fondsen
De bestemde fondsen worden gevormd vanuit de vaste materiële activa en de voorraad dit met het oog op de consolidatie. 

VI Kapitaalsubsidies
De kapitaalsubsidies worden ingeschreven voor hun nominale waarde. Ze worden geleidelijk in resultaat genomen volgens een plan
gelijkaardig aan de afschrijvingen welke toegepast worden op de investeringen uitgevoerd met behulp van deze subsidies, of, in
voorkomend geval, ten belope van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling.

VII Voorzieningen voor risico's en kosten
Voorzieningen worden aangelegd met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De omvang van de voorzieningen wordt bepaald in
functie van de werkelijke door de Raad van Bestuur verwachte risico's en lasten.

VIII & IX Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar
Deze worden opgenomen aan nominale waarde. De schulden in vreemde valuta zullen bij het afsluiten van het boekjaar aangepast
worden aan de hand van de officiële slotkoersen op balansdatum.
Deze omvatten onder meer "te betalen fondsen" : hiermee worden onder meer bedoeld, de misstipendia, adoptie, voorbestemde giften, ...

X Overlopende rekeningen passief
De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geverifieerde inlichtingen. Deze post omvat:
- de toe te rekenen kosten, dit wil zeggen de pro rata van de kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald, maar die
betrekking hebben op het verstreken boekjaar;
- de over te dragen opbrengsten, dit wil zeggen de pro rata van de opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar
geïnd zijn, doch op een later boekjaar betrekking hebben.

Bemerking : 
Gelet op het feit dat de R67 belastingen, niet opgenomen zijn in het NBB-schema voor vzw's, werden deze in de NBB-jaarrekening tevens
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WAARDERINGSREGELS
opgenomen onder R64.
In concreto betreft de samenstelling van R64 inzake belastingen :
- overige inkomstenbelastingen : € 1.122,50
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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