Jaarverslag 2018
24 maart 2018 t.e.m. 31 december 2018

Voorwoord
2018 was een bijzonder jaar voor vzw Speransa. Na een voorbereiding van
ongeveer één jaar, werd op 24 maart 2018 de oprichtingsakte ingediend. Dit was
de officiële start van de vzw.
Op dat ogenblik bestond vzw Speransa enkel op papier, want we waren nog op
zoek naar kinderen die we hoop kunnen bieden op dolfijnondersteunde therapie.
Gelukkig waren we dan ook toen Yutta begin november bij ons aangemeld werd.
De officieuze start, onze ‘echte’ start, werd gegeven op de kick-off op 23
november 2018. Nadien hebben onze aanwezigheid op de kerstmarkten van
Destelbergen en Tienen ons nog verder op de kaart gezet.
Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode van 24 maart 2018 t.e.m.
31 december 2018.
We willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze start en ons
via welke weg dan ook in 2018 gesteund heeft.

Jaarrekening
In onderstaande tabel kan de jaarrekening van 2018 teruggevonden worden. Het
resultaat voor 2018 bedraagt € 2 347,94.

UIT
Uitgaven algemeen
Vervoersonkosten
Sponsoring
Domiciliëring
Giften
Collectebussen
Activiteiten
TOTAAL

IN

€ 488,04
€ 155,70

€ 643,74

€ 1.050,00
€
16,00
€ 145,00
€
€ 1.780,68
€ 2.991,68

Uitgaven
De algemene uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten voor het grafisch
ontwerp, de oprichtingskosten en de kosten van de website.
Vervoersonkosten worden volgens de interne regels uitgekeerd aan 0,15 EUR/km
voor alle verplaatsingen met betrekking tot activiteiten van de vzw en het
contact met de gezinnen.

Inkomsten
Als we de inkomsten opsplitsen dan kunnen we zien dat 59% uit activiteiten
komt en 35% uit sponsoring. Slechts 5% komt voorlopig van giften. Voorlopig
zijn giften aan vzw Speransa nog niet fiscaal aftrekbaar. De vzw stelt zich tot
doel dit in 2019 wel te bekomen.

Verdeling inkomsten
35%

Sponsoring
Domiciliëring
Giften

59%
1%
5%
0%

Collectebussen
Activiteiten

Speransa kiest ervoor om in de jaarrekening enkel de winst van de activiteiten te
publiceren. In totaal zijn er dit jaar 5 activiteiten georganiseerd. Van deze
activiteiten werden er drie georganiseerd door vzw Speransa, één door GBS Den
Elzas en één door de ouders van Yutta, het eerste kind op onze wachtlijst. Een
overzicht van de activiteiten en de behaalde winst kan gevonden worden in
onderstaande tabel.

Naam activiteit

Wie?

Kickoff
Kerstmarkt Destelbergen
Kerstmarkt Tienen
Kerstmarkt GBS Den Elzas
Kerstmarkt Andor + strijk

Speransa
Speransa
Speransa
Kristof
ouders Yutta

Datum
23/11/2018
8/12/2018
14-16/12/2018
20/12/2018
15-16/12/2018

Winst
€
€
€
€
€

83,26
203,77
480,65
845,50
167,50

Speransa is actief op Trooper. Dit is een platform waarbij een percentage van
een online aankoop naar Speransa doorgestort wordt. De eerste inkomsten
hiervan worden verwacht in april 2019.

De wachtlijst
Eind 2018 stond er nog geen enkel kind officieel op onze wachtlijst. Dit komt
omdat de documenten met betrekking tot de aanmelding van Yutta op dat
ogenblik circuleerden tussen de vzw en het CDTC. Op 7 februari 2019 was alle
administratie op orde en werd Yutta op de wachtlijst geplaatst.

