
JAARREKENING IN EURO

Naam: ngo-federatie, Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk

Adres: Vlasfabriekstraat Nr: 11 Bus:

Postnummer: 1060 Gemeente: Sint-Gillis

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel, nederlandstalige

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE0449400604

Datum 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.

13-01-2012

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering* van 14-06-2018

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

Vorig boekjaar van 01-01-2016 tot 31-12-2016

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

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

VKT-vzw 5.1.1, VKT-vzw 5.2.1, VKT-vzw 5.2.2, VKT-vzw 5.4, VKT-vzw 5.6, VKT-vzw 6

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

BOSSUYT Jean

bediende
Edmond Boonenstraat 3
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Voorzitter van de Raad van Bestuur

VANDEN BERGHE Theodoor

Bediende
Pastorijstraat 55
2060 Antwerpen
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Gedelegeerd bestuurder

VANDEWALLE Annuschka
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Bediende
Steensedijk 281
8400 Oostende
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

KIEKENS Andre

Bediende
Heidebeekstraatt 11
1860 Meise
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

GALBUSERA Sandra

bediende
Kattenhuisstraat 27
1980 Zemst
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

VOLCKAERT Vincent

Klein Eikeblok 51
3150 Haacht
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

EVENEPOEL Hilke

Willem Coosemansstraat 133
3010 Kessel-lo
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

HERIJGERS Lieve

Tervuursevest 29/1003
3001 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

VAN RAEMDONCK Bernadette

Zeedijk 135/13
8301 Knokke-Heist
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

OVERBEEKE Floor

Rue de la Cigogne 6
1000 Brussel
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

VERTRIEST Isabelle

St-Baafskouterstraat 56
9040 Gent
BELGIË

2/21



Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

BEERTS Steven

Naamsevest 56
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

LIEVENS Tiene

Duffelstraat 77
2860 Sint-Katelijne-Waver
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

LENS Veerle

St Maartenstraat 62
3000 Leuven
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2019 Bestuurder

DE CEUKELAIRE Wim

M. Lemonnierlaan 171
1000 Brussel
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2017 Einde van het mandaat: 31-12-2017 Bestuurder

DE ROECK Tim

Dillaartwijk 81
9100 Sint Niklaas
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2018 Einde van het mandaat: 31-12-2018 Bestuurder

CLYBOUW BEDRIJFSREVISOREN (B00162)

BE 0446.129.922
Oosterveldlaan 246
2610 Wilrijk
BELGIË

Begin van het mandaat: 12-05-2016 Einde van het mandaat: 15-05-2019 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

CLYBOUW André (A00510)

Bedrijfsrevisor
Liersesteenweg 284
2547 Lint

__________________________________
* Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale

vereniging zonder
winstoogmerk.
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OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- 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 elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de
aard van zijn opdracht.

__________________________________

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 1.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 20/28 23.266 21.215

Oprichtingskosten 20

Immateriële vaste activa 5.1.1 21

Materiële vaste activa 5.1.2 22/27 2.413 362
Terreinen en gebouwen 22

In volle eigendom van de vereniging of stichting 22/91
Overige 22/92

Installaties, machines en uitrusting 23
In volle eigendom van de vereniging of stichting 231
Overige 232

Meubilair en rollend materieel 24 2.413 362
In volle eigendom van de vereniging of stichting 241 2.413 362
Overig 242

Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26

In volle eigendom van de vereniging of stichting 261
Overige 262

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.1.3/5.2.1 28 20.853 20.853

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 887.682 577.815

Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 2915

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
Voorraden 30/36
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 9.771 287.692
Handelsvorderingen 40 9.771 494
Overige vorderingen 41 287.198

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 415 287.198

Geldbeleggingen 5.2.1 50/53

Liquide middelen 54/58 871.969 284.302

Overlopende rekeningen 490/1 5.942 5.821

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 910.948 599.030

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 2.1

5/21



Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 258.951 253.929

Fondsen van de vereniging of stichting 10 24.659 24.659
Beginvermogen 100
Permanente financiering 101 24.659 24.659

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen 5.3 13 229.270 198.927

Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 5.022 30.343

Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN 5.3 16 7.619 7.619

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 7.619 7.619

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met
terugnemingsrecht 168

SCHULDEN 17/49 644.378 337.482

Schulden op meer dan één jaar 5.4 17
Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 179

Rentedragend 1790
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente 1791
Borgtochten ontvangen in contanten 1792

Schulden op ten hoogste één jaar 5.4 42/48 486.174 337.482
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 49.019 36.122
Leveranciers 440/4 49.019 36.122
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 51.457 53.172

Belastingen 450/3
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 51.457 53.172

Diverse schulden 48 385.698 248.188
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten 480/8
Andere rentedragende schulden 4890
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente 4891 385.698 248.188

Overlopende rekeningen 492/3 158.204

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 910.948 599.030

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 2.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 552.072 525.585

Bedrijfsopbrengsten 70/74
Omzet 70
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.5 62 540.642 490.799
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 3.358 1.033
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 2.000
Andere bedrijfskosten 640/8
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) 9901 8.072 31.753

Financiële opbrengsten 5.5 75 58 119

Financiële kosten 5.5 65 112 65

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening (+)/(-) 9902 8.018 31.807

Uitzonderlijke opbrengsten 76 634 1

Uitzonderlijke kosten 66 3.630 1.465

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9904 5.022 30.343

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 3
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 9906 35.365 53.984
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar
(+)/(-) 9905 5.022 30.343
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige
boekjaar (+)/(-) 14P 30.343 23.641

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan de fondsen van de vereniging of stichting 791
aan de bestemde fondsen 792

Toevoeging aan de bestemde fondsen 692 30.343 23.641

Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 5.022 30.343

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 4
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TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 31.056

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 8.989
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 40.045

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8219
Verworven van derden 8229
Afgeboekt 8239
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 30.694

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8279 3.358
Teruggenomen 8289
Verworven van derden 8299
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319 3.580

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 37.632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 2.413

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349 2.413

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 5.1.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 20.853

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8365
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385
Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 20.853

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8415
Verworven van derden 8425
Afgeboekt 8435
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8475
Teruggenomen 8485
Verworven van derden 8495
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 20.853

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 5.1.3
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN

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

Koepel van de Vlaamse Noordzuidbeweging 11.11.11 vzw

BE 0421.210.424
Vereniging zonder winstoogmerk
Vlasfabriekstraat 11
1060 Sint-Gillis
BELGIË

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 5.2.3
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STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen
Bestemde fondsen :
Sociaal Fonds: 20% van de loonkost : €107.156,10
Andere bestemde fondsen : € 122.114,20

De bestemde fondsen worden door de algemene vergadering beslist op voordracht van de Raad van Bestuur.

Boekjaar

VOORZIENINGEN

Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Voorziening terugbetaling DGD Subsidies 7.619

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 5.3
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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 9086 8 8
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 7,4 7,4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 11.928 11.715

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 397.258 363.923
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 121.195 111.051
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622
Andere personeelskosten 623 22.189 15.825
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij
de verhandeling van vorderingen 653

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen)
voorzieningen met financieel karakter (+)/(-) 656

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 5.5
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN

Vorderingen op verbonden entiteiten 9291

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

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

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500
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 : € 900,00

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

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 5.7
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WAARDERINGSREGELS

1) Afschrijvingen :

Hardware en software : 33%
Meubilair: 20%

2) Bestemde fondsen :
Sociaal Fonds: 20% van de loonkost.

3) subsidies die de federatie ontvangt:
- Dgd subsidie 'regulier' voor een bedrag van 534.489,09 euro
- Dgd subsidie 'aanvullende vorming' voor een bedrag van 92.903,93 euro

4) Voorzieningen worden aangelegd op basis van controleverslagen van de administratie.

Nr. BE0449400604 VKT-vzw 7

15/21



Oasteweldlaan 216
B - 2 6 ! 0,4ndverp e n flf il r Y lc)

Tel. M32ß)140 41 26 .0A32ê)143 72 9A

Fød 0A32($414 A1 3E .

audtî@clybouw,ner

ii

:

:
'a

i

:

:

;

i

i

:

1

!

I

t:

t

:ì

.t

.-t

';

rl

Verslag van de commissarís over het boekiar
afgæloæn op 31 december 2017
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CLYBOUW B¿drüfrrerisoren
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Oosleneldlaan 246

B-2 ó I 0 Ánn+eryen (Wt lr ti k)

Tþ1.00326)440 4l 26 , N32(3)443 72 90

Ilax 0032(3N44 04 38

audit@clybouv.net

Åndré CLYBOUIV
Bedrijfsrevìsor
Ërkznde revisor voor de financièle instellingen, de

verzekeringsondeilerningen en de iwte llln gen voor
be dr ijlspe n s ioe nv ao r: i e n i n g
Doeent Lesilus Hageschool 'KU I.et¡ven

Surgerlljke BYBÁ
KBO (B.'f.W.) 0446.129.922 ' RPR At íeetpen

CLYBOI]W lle fsrevisoren

De Algemene Vergadering van

NGO-federatie, Vlaamse federatie van NGO's

voor ontwikkelingssamenwerking vzw

Vlasfabriekstraat 11

1060 Sint-Gillis

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de vereniging NGO-

federatie, Vlaamse federatie vaû NGO's voor onn¡vikkelingssameñ,verking over het

boekjaar afgesloten op 31 december 2017

In het kader van de wettelijke conrrole van de jaarrekening van de vereniging NGO-federatie, Vlaamse federatie

van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking (de "vereniging"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. I)it

bevat ons verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en

regelgeving gestelde rapporteïingsvereisten in hoofde van de commissaris' I)eze verslagen zijn één en

ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 12 mei 2016,

overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan . Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene

vergadering die beraadslâagt over de jaarrekening aþsloten op 31 december 2018. lÃ/ii hebben de wettelijke

conlrole van de jaarrekêning van de vereniging NGO-federatie, Vlaamse fede¡atie van NGO's voor

onrwikkelingssamenwerking, uitgevoerd gedurende rwee opeenvolgencle boekjaren.

Verslag over de contÌole van de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wenelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vereniging, díe de balans op 31

december 2017 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting,

rArnaudCLYBOU\Y
Bedrijfsrevisor
,4ccot¿nlant
luíaster ln de lbegepaste Econonische ,yelenschoqpen

]ulasler in de Recht.sgeleetdheid
Master ìn de Cr irninologische llre lenschappen
lulasler in het Notariaal

Ntcole LAMEERTS
Iftancls ßUWAERT
A ccou n tan I - Be las li ngc o ns u t e n I

Eurelen in Luxemburg: L-8362 Grass, Rue de Kleinhettlngen 4

Tet. AA352 26 3? ó6 43, Fax 00352 26 45 83 67' audithu@clybouw.net
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NGo-lþderatie, V'laanse fedetatie vatt NGO\ voor ontwikkelíngssamenwerkin¿

Vetslag van de commissaris over ltet boekiau'afgesloten op 3I dæember 2017

/

met een balanstotaal van 910.948 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een positief resultaat van

het boekjaar vân 5.022 EUR.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestånd van de

vereniging per 31 december 2017, alsook van håar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten,

in overeensremming met het in Beìgie van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiesteisel.

Basls voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controleständäarden (ISA's) zoals van toepassing

in Belgie. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie

"Verantwoctrdelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. V/ij hebben

alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in Belgie nageleef<i, met

inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgsan en van de aangestelden van de vereniging de voor onze controle vereiste

opheideringen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen conrrole-infbrmâtie voldoende en geschikt is als basis vool ons

oordeel,

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voar de iaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrour¡/ beeld geeft in

ovÊreenstemming met het in België van toepassing zijnde boelihoudkundig referentiestelsel, alsook voor het

ímplementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de

jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verãnr'ffoordelijk voor het inschatten van cle

mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassitlg, vân

aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsverondersklling,

tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeÍt om de vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te

beëindigen ofgeen realistisch alternatiefheeft clau dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de comnissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening

als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen

van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog

niveau van zekerheid, maar is geen gârantie dât een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd

een afwijking van materieet belang onrdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg

van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwiis kan worden verwacht

l"
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hiGA-fudentie, \ìlaan¡se fbder¿tie vut NGO's voor ontwikkelingss'amenvezkin¡¡

Verslag van de cammissarig over het boekiaar afgesloten op.71 december 2017

datz,ij, individueel of gezamenliik, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze

jaarrekening, beTnvloeden.

Als deel vân een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij prof'essionele oordeelsvorming toe en

handhaven wij een prof'essioneel-kritische instelling gedurende de conlrole. We voeren tevens de volgende

werkzaamheden uit:

het identifíceren en inschatren van de risico's dat de jaarrekening een afwijking valr mâterieel belang bevat

die het gevolg ís van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op

deze ¡isico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor

ons oordeel. l{et risico van het niet cletecteren vân een vän materieei belang zijnde afwijking is groter indien

die afwijking het gevolg is van fraude <ian inclien zij het gevolg is va¡r fouten, orndat bij fraude sprake kan

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het

opzertelijk verkeerd vuorstellen van zaken ofhet doorbreken van de in.terne beheersing;

t

a

I het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel

controlewerkzaamheden op te zetten die in de gege\.en omstandigheden geschikt ziin maar die niet zijn

gericht op het geven van een ooldeel ovel de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;

het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiele versiaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop

betrekking hebbende tcelichtingen;

het concluderen of de door het bestuursor€laân gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is,

en het concluderen, op basis van de verkregen conuole-informatie, of er een onzekerheid van materieel

belang bestaat mer berrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twiifel kunnen doen

ontfitäân over de mogelijkheid van de vereniging om haar continuiteit te hanclhaven. Indien wij concluderen

dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons

commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of,

indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op

de controie-informatie die verkregen is tot de datum vân ons conmissarisverslag. Toekonstige

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet

langer kan handhaven;

I het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en vân de vraag ofde

jaarrekening de onderliggende rransacties en gebeurtenissen weergeeft op een tvijze die leidt tot een getrouï/

beeld.

1tr/ij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle

en over de significante controlebevindingen, waaronder

beheersing die wij identificeren gedurende onze conJrole.

eventuele signifîcante tekortkomingen in de interne
I
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NGO^federatie, vlaanse federatie van NGQ',s voor orrttvikkëlìngÍçamenwerking

verslag van de commissarís aver het boekiaar a$esloten op 3I dec:ember 2Û.Í 7

Verslag beueffende de overige door wet- en regelgeving gestelde råpporteringsvereisten in hoofde van de

commlssans

Vêra n twoordelijkheden van het bestuurcorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de irrhoud van de andere informatie opgenomen

in het activiteitenverslag, voor zover d.it opgesteld wo¡dt, en het naleven van de wetteliike en bestuursrechtelijke

voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van cle boekhouding, alsook voor het naleven r,'an de wet

van27 juni 1921 berreffende d.e verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke

pårtiien en stichdngen en Yan de statuten van de vererriging.

í¡erantwaordelijkheden van cle commíssaris

In her kader van ons rnandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing

zijnde internationale controlestanclaarden. (ISA's), is het onze verantwoordeliikheid om, in alle van materieel

belang zijnde opzichten, de andere informatie opgenomen in het activiteitenverslag, voor zover dit opgesteld

wordr, en de naleving van bepaalde voorschriften uit de rvet van 27 juni L92l betreffende de verenigingen

zonder v¡instoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partiien en stichtingen en de statuten te

veriñëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen,

Aspecten betrelfende de andere informatie opgenomen in het jaarrappart/activiteitenvetslag

-Wij 
drukken geen enkele vorïn van zekerheicl uit over cle informatie opgenomen in het activiteitenverslag, voor

zover dit opgesteld wordt.

Vermeldingen berreffende de ona fhankelii kh eid

Ons bedrijfsrevisorenkanroor heeft geen opclrachten die onverenigbaar ziin met de wettelijke controle van cle

jaarrekening verricht en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven

tegenover cie vereniging,

Andere vermeldingen

. Onveminderd farrnele âspecten vân ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in

oveïeenstemming met de in België van roepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.
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NÛA-fedentìe, Vlaunse federatie vaa NGO\ voor ontwikkeliagssamettwetking

Verslaç van de commíssaris over het boekiaar afgesloteÐ op 3l dæenber 2017

r Wij dienen u geen verrichtingen c¡f beslissingen m.ede te delen die in overtreding met de statuten of de wet

'van27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonderwinstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke

partijen en stichtingen zijn gedaan of genomen.

Antwerpen, S juni 2018

Clybouw Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

Commissaris
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