Financieel rapport 2011
Resultatenrekeningen per 31 december 2011 (in €)

Uitgaven 2011
Verleende hulp Zuid – projecten
Uitgaven ontwikkelingseducatie
en sensibilisatie
Werkingskosten en
personeelskosten algemeen
Fondsenwerving
Afschrijving en
waardevermindering
Andere kosten

Totaal van de uitgaven

Inkomsten 2011
899.563,10 Cofinanciering van projecten in
het Zuiden
73.477,14 Cofinancieringen van
activiteit ontwikkelingseducatie

153.289,51

111.647,19 Private stichtingen

151.471,00

0,00

20.667,33 Giften van het publiek

420.655,27

277 Andere inkomsten
(legaten inclusief)
1.672,95 Financiële producten

137.661,95

1.107.304,71 Totaal van de inkomsten
Resultaat van het boekjaar

2.231,15

865.308,88
-241.995,83

De giften vormen de basis van de inkomsten van Kinderen Derde Wereld.
Het is eerst en vooral dankzij de vrijgevigheid van het publiek dat wij onze acties kunnen
realiseren ter bestrijding van de armoede en voor het welzijn van de kinderen en vrouwen van de
landen in het Zuiden. Of de gift nu regelmatig of punctueel is, de bijdrage van elke schenker is
van enorm belang. Hierdoor kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren. In 2011 kwamen meer
dan 82% van onze inkomsten van schenkers, ondernemingen en stichtingen.
Dankzij de schenkers, hebben wij toegang tot de medefinancieringen!
De bedragen die bij het publiek ingezameld worden, zijn eveneens een onmisbare voorwaarde om
toegang te krijgen tot co-financieringen van de overheid. Elke gift kan zo door vier
vermenigvuldigd worden. Zo steunt ons globaal budget de projecten van onze partners nog beter.
In 2011 vertegenwoordigden DGOS 17,7% subsidies en WBI 2,3% subsidies van onze inkomsten,
m.a.w. 20% van onze totale inkomsten.
Een minimale uitgave voor het werven van fondsen.
Slechts 1,87% van de totale uitgaven zijn gewijd aan geldinzamelingen. Deze som dient voor het
drukken en versturen van onze briefwisseling m.b.t. fondsenwerving en verzekert tevens een
goed beheer van het adressenbestand van onze schenkers.
Prioriteit aan de projecten: 899.563,10 € of 81% van de totale uitgaven.
899.563,10€ of 81,2 % van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in
Azië (35%), en Afrika (59%) en Latijns Amerika (6%). De algemene werkingskosten en de
personeelskosten vertegenwoordigen 10 % van de uitgaven.
Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle.
 De projectfinancieringen worden gecontroleerd door DGOS (de Belgische administratie
voor ontwikkelingshulp), alsook door het Ministerie van Financiën.
 De rekeningen en balansen van 2011 werden geauditeerd door Bedrijfsrevisor, Hault,
Nicolet & C° en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2012.
 De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden gedeponeerd bij de griffie
van de Handelsrechtbank van Brussel.

