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Resultatenrekening per 31 december 2020 in € 
 

 

Uitgaven 2020 

 

Inkomsten 2020 

 

Verleende steun voor projecten 

in het zuiden 

999.535,06  Cofinanciering van projecten in 

het Zuiden 

314.335,18 

 

Kosten voor 

ontwikkelingseducatie en 

sensibilisatie 

796,88 Cofinanciering van activiteiten 

ontwikkelingseducatie 

0,00 

Algemene werking en 

personeelskosten 

 

146.176,21 

 

Private stichtingen 108.900,00 

 

Fondsenwerving  16.121,92 

 

Giften van het publiek 706.310,48 

 

Afschrijvingen en 

waardevermindering 

475,71 Andere middelen 

(inclusief legaten) 

20.834,15 

Overige uitgaven  1.320,32 

 

Financiële producten 0,00 

 

 

Totale uitgaven 

 

1.164.426,10 

 

Totale inkosten 

 

1.150.379,81 

 

 
 

 

Resultaat van het boekjaar  

 

  - 14.046,29 

 

 

De giften vormen de basis van onze inkomsten 

Het is vooral dankzij de vrijgevigheid van het publiek dat wij onze acties ten gunste van het 

welzijn en tegen de armoede van kinderen en vrouwen in het Zuiden kunnen realiseren. Of 

de donatie nu regelmatig of éénmalig is, elke bijdrage van de schenker is van groot belang. 

Hierdoor kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren. In 2020 was meer dan 70% van onze 

inkomsten afkomstig van schenkers, bedrijven en stichtingen. 

 

Dankzij de schenkers hebben wij toegang tot cofinanciering  

De bij het publiek geïnde bedragen zijn ook een onontbeerlijke voorwaarde voor de toegang 

tot medefinanciering door de overheid. Zo steunt ons globaal budget de projecten van onze 

partners nog beter. In 2020 kende DGD een subsidie à rato van 22,6% van onze inkomsten 

toe, terwijl WBI 4,7% steun verleende, d.w.z. 27,3% van onze totale inkomsten.  

 

Een minimale uitgave voor fondsenwerving 

Slechts 1,4% van onze totale uitgaven zijn gewijd aan fondsenwerving. Dit bedrag wordt 

gebruikt voor het drukken en versturen van onze uitgaves voor fondsenwerving en zorgt 

eveneens voor een goed beheer van onze database. 

 

Projectfocus: 999.535 € of 86 % van onze totale uitgaven  

999.535 € of 86 % van onze totale uitgaven gaat rechtstreeks naar projecten in Azië (54 %), 

Afrika (38 %) en Latijns-Amerika (8 %). De algemene werkings- en personeelskosten 

vertegenwoordigen 12,5% van de uitgaven. 

 

Doorzichtigheid: Onze rekeningen onder officieel toezicht 

o Onze jaarrekeningen worden gecontroleerd door het Ministerie van Financiën en door de 

administratie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

o De rekeningen en balansen van 2020 werden gecontroleerd door de bedrijfsrevisor DGST 

en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in juni 2021.  

o De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie 

van de Handelsrechtbank van Brussel. 


