
Financieel rapport 2017  

Resultatenrekeningen per 31 december 2017 in € 
  

  
Uitgaven 2017  

   
Inkomsten 2017 

  

Verleende hulp Zuid - projecten  1.331.914,00 Cofinanciering van projecten in het Zuiden   491.652,11 

Uitgaven ontwikkelingseducatie en 
sensibilisatie  

11.778,80 Cofinancieringen van activiteiten 
ontwikkelingseducatie  

0,00 

Algemene werkingskosten en 
personeelskosten  

113.251,38 Private stichtingen  118.154,00 

Fondsenwerving  
  

17.497,31 Giften van het publiek  836.190,46 

Afschrijving en waardevermindering  673,12 Andere inkomsten (legaten 
inclusief)  

106.816,43 

Andere kosten  
  

1.558,62 Financiële producten  276,31 

  
Totaal van de uitgaven  

 
1.476.673,23 

  
Totaal van de inkomsten  

 
1.553.089,31 

 

 
Resultaat van het boekjaar 76.416,08 

 
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 van het Zuiden. Of de gift nu regelmatig of eenmalig is, elke bijdrage van 
de schenkers is van enorm belang. Hierdoor kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren. In 2017 kwamen meer dan 68.3 % 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 
cofinancieringen van de overheid. Zo steunt ons globaal budget de projecten van onze partners nog beter. In 2017 heeft de DGD een 
subsidie toegekend à rato van 27.1% van onze inkomsten, en WBI, de Provincies en Gemeenten à rato van 5%, hetzij bijna 31.6% van 
onze totale inkomsten.  
    
Een minimale uitgave voor het werven van de fondsen.  
Slechts 1,4% van de totale uitgaven zijn gewijd aan fondsenwerving. Deze uitgaven dienen 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: 1.331.914 € of 90.2% van de totale uitgaven.  
1.331.914 € of 90.2% van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië (47.7%), in Afrika (40.6%) en in Latijns 
Amerika (11.7%). De algemene werkingskosten en de personeelskosten vertegenwoordigen 7.8% van de uitgaven.  
  
Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle.  
 De projectfinancieringen worden gecontroleerd door het Ministerie van Financiën en door de Belgische administratie voor 
Ontwikkelingshulp.  
 De rekeningen en balansen van 2017 werden geauditeerd door een Bedrijfsrevisor, DGST & Partners, en goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering op 02 juni 2018.   
 De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie van de Handelsrechtbank van 
Brussel.  


