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INLEIDING 

 
 

 
Onze vereniging heeft ook in 2013 werk gemaakt van haar missie ten aanzien van 

mensen in kansarmoede. Tal van vrijwilligers springen in de bres voor mensen die op 

verscheidene gebieden in het reguliere systeem niet of onvoldoende aan hun trekken 

komen. We denken aan voorzieningen waar ze niet over kunnen beschikken, taalkansen 

die hen worden ontzegd, een gebrek aan ontmoetingskansen... Ook gaat het soms over 

zich moeilijk kunnen thuis voelen binnen een gemeenschap omdat er 

uitsluitingsmechanismen zijn en uiteraard ook de financiële armoede zelf, die sommigen 

zelfs tot bedelen dwingt. 

 

Zoals de voorgaande jaren zetten wij ons proces verder en trachtten wij kansen te 

creëren. “Misschien wordt 2013 het jaar van de resultaten na de vooropbouw die in 2011 

en vooral in 2012 op allerlei gebieden heeft plaatsgevonden…”, zo sloot het jaarverslag 

van 2012 af. Twintig jaar vrijwilligerswerk in een vereniging kon in dat geval beloond 

zelfs worden met mooie resultaten. Het was immers op 3 september 1993 dat een 

groepje mensen zich voor ’t eerst boog over Wereld-Delen, de vrijwilligerswerking die tot 

vandaag zowat het grootste deel van de brede werking van onze vereniging realiseert. 

 

We nodigen u als lezer uit om onze resultaten te bestuderen in dit jaarverslag. Wat lag er 

zoal op tafel? Een versteviging van onze aanwezigheid en ons begeleidingswerk in Lier, 

de start van de ontmoetingsgroep De Container, een nieuwe elektriciteitsvoorziening in 

Het Magazijn, groei in overleg en samenwerking met OCMW en gemeentebestuur van 

Ranst, en het evolueren naar een nieuwe interne overlegstructuur met grotere 

verantwoordelijkheid voor de vijf deelwerkingen. 

 

Al deze streefdoelen beoogden één groter doel, namelijk de verderzetting en verbetering 

van het aanbod voor mensen met beperkte kansen in alle deelprojecten die wij 

herbergen in onze vereniging. 

 

In Deel I van dit verslag maakt u kennis met de voorbije activiteiten, onze werking en 

staan we stil bij enkele facetten rond onze maatschappelijke rol.  

 

In Deel II van dit jaarverslag komen de nuchtere cijfers aan bod in de vorm van een 

commentaar op de jaarrekeningen.  

 

En in het slot zien we weer uit naar de toekomst vanuit de conclusies over het jaar 2013. 

 

Wij hopen dat deze informatie u kan overtuigen van onze gedreven bijdrage ten aanzien 

van het welzijn van mensen met beperkte kansen in onze samenleving. 
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Deel I. ACTIVITEITENVERSLAG 
 

 

 

Een overheersend gevoel eind 2013 is dat het een jaar was waarin ongelooflijk hard 

gewerkt werd. De planning van het jaar voorzag een verhoogde activiteit voor nieuwe 

werkzaamheden en hield er rekening mee dat bestaande activiteiten ook verder zouden 

groeien. En het is waarheid geworden: we moesten weer een tandje bijsteken. 

Onze vrijwilligersploeg groeide verder met een aantal vaste vrijwilligers. En hun 

gemiddelde activiteitsgraad eveneens. Het kon moeilijk anders. 

 

 

 

 

 

 

 

A. DEELWERKINGEN 
 

 

1. HET BEGELEIDINGSWERK 

 

 

Het NET / De Nieuwe Wereld 

 

Het NET, de individuele begeleidingstak in onze werking, opende slechts vijf nieuwe 

dossiers in 2013. Het aantal gevolgde dossiers steeg lichtjes tot 22. 

Financiële ondersteuning was in 2012 zeer sterk teruggevallen. In 2013 werd opnieuw 

meer ingegaan op vagen via financiële hulp, waarbij voedselhulp en medische hulp de 

belangrijkste waren. 

 

Rond vluchtelingendag organiseerden de vrijwilligers van De Nieuwe Wereld een mooie 

uitstap met enkele gevolgde gezinnen. Een uitbreiding met nieuwe vrijwilligers dient 

vooral deze werking te hernieuwen, maar in 2013 er was geen permanente begeleiding 

meer mogelijk te Lier. 

 

Het vaste adres te Lier is er, maar vormt nog steeds geen uitvalsbasis voor het 

begeleidingswerk waartoe we ons in Lier bereid verklaren. Maar de eerste tekens zijn er 

wel. Bij een doorstart dienen we op zoek te gaan naar versterking van de 

vrijwilligersgroep. We trachtten onophoudelijk vrijwilligers te vinden maar het blijft zeer 

moeilijk. De begeleidingsopdracht van deze vrijwilligers is dan ook niet eenvoudig. 

 

Niettemin werden er toch een aantal concrete gezinnen opgevolgd zowel in Lier, 

Broechem als daarbuiten. 

 

 

 

 

Begeleidingswerk in Het Magazijn 

 

De Ploeg vzw, een dienst arbeidstrajectbegeleiding uit Mechelen, was ook dit jaar 

welkom in onze stapelplaats Regelmatig kwamen jongeren met hun coaches 

werkervaring opdoen in Het Magazijn. 

Spoedig start in Het Magazijn ook een werkervaringsproject voor jongeren uit een 

naburig onthaaltehuis. Een geroutineerde vrijwilliger zal hun coach zijn. 
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2. ONTMOETINGSWERK MENSEN IN (KANS)ARMOEDE 

 

 

Op weg naar de ontmoetingsgroep De Container 

 

In april 2013 kwamen een aantal personen met beperkte kansen een eerste keer samen 

voor een ontmoetingsmoment. Dat werd het begin van maandelijkse samenkomsten. Het 

aantal aanwezigen steeg voortdurend zodat we naar het jaareinde toe een gemengde 

groep van zo’n 40 personen, volwassenen en kinderen, actief bereiken uit een 20-tal 

gezinnen, hoofdzakelijk uit de gemeente Ranst. 

 

Naast deze samenkomsten besloten een aantal onder hen voor de Werkgroep Centres 

Mpandilu een opbrengstavond te verzorgen door het koken van een gevarieerd 

wereldmenu. Dit getuigt van het enthousiasme van deze jonge ontmoetingsschakel. 

 

De leden van deze groep kregen tegelijk ook kansen om toeristische en culturele 

uitstappen te maken tegen gereduceerd tarief via het Fonds Vakantieparticipatie en het 

Fonds Vrijetijdsparticipatie.  

 

 

 

 

Diversiteit 

 

Project “Samen inburgeren”: de stad Lier, het OCMW Lier, VormingPlus Mechelen, vzw 

Prisma en vzw Recht & Welzijn startten in 2012 het project “Samen inburgeren” 

(“Managers van diversiteit 2011”). In 2013 werd een tweede groep duo’s samengesteld, 

waarbij coaches en inburgeraars samen kennismaakten van Lier, cultuur, taal en grenzen 

overbrugden. Met dit tweede jaar werd het beoogde aantal van 30 duo’s al overschreden. 

In 2014 gaat een derde periode vol ontmoetingen van start. 

 

 

 

 

3. DE TAALWERKING  

 

 

Taalactiviteiten 

 

In onze taalwerking blijven we wekelijks actief in scholen, in taalgroepen of aan huis. We 

richten ons zowel tot leerlingen in het basis en secundair onderwijs als tot volwassen 

cursisten. Ons aanbod is zeer gevarieerd en tracht aan te sluiten bij de vragen en 

mogelijkheden van cursisten enerzijds en van onze vrijwilligers anderzijds. 

 

Eind 2012 groeide het aantal vrijwilligers naar zo’n  28 personen en naar 16 scholen plus 

5 andere locaties. Er kwamen in 2013 nieuwe locaties bij te Brecht, Lier, Koningshooikt, 

Nijlen, Broechem, Vorselaar, Zandhoven en Zoersel. We stegen naar 34 vrijwilligers op 

32 locaties, en nog steeds is er een tekort aan vrijwilligers. Naast de sterke opflakkering 

in 2012 kwam er dus een serieuze boost in 2013. En de vraag blijft stijgen. 

 

Er kwam een stuurgroep tot stand met naast de vormingsmedewerker ook drie regionale 

contactpersonen die sinds februari 2013 ondersteuning bieden aan de vrijwilligers ter 

plaatse. Die ondersteuning verloopt zeer grondig en scholen staan vaak verrast van de 

doelgerichte aanpak in dit vrijwillig begeleidingswerk. 
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Onze basistekst uit 2012 werd onder impuls van de stuurgroep een echte visietekst, die 

sindsdien centraal staat in het vormingsaanbod voor vrijwilligers en in de contacten met 

onze scholen. Met de stuurgroep hebben we een orgaan in huis dat vrijwilligers bewust 

maakt van de waarde van hun engagement. In de vorming wordt dan de vrijwilligers dan 

ook steeds geprikkeld vanuit onze taalvisie. De groep besloot om in 2014 rond taalbeleid 

een vormingsdag te organiseren waar ook de scholen en CLB’s op uitgenodigd worden. 

 

 

 

 

 

4. MATERIËLE HULP 

 

 

Het Magazijn 

 

 

Met 220 goederenophalingen in 2013 steeg dit aantal tegenover 2012 met 44 eenheden. 

Wéér een nieuw record. Er waren ook 115 leveringen aan huis, ook een nieuw record met 

29 eenheden méér dan in 2012. Momenteel beschikken we over twee teams om dit 

vervoer te realiseren. 

 

Er werden 200 goederenafhalingen in project De Loods genoteerd, een rond getal dat op 

een forse stijging met 84 eenheden wijst. 

In het project Sociale Winkel (SoWi) steeg het aantal klanten van 86 naar 122 

personen/gezinnen. Minstens 64 verschillende bezoekers dienden zich gemiddeld 2 keer 

in 2013 aan. Opvallend is dat nieuwe klanten uit het tweede werkjaar (2012) gemiddeld 

slechts een paar keer terugkeerden, maar dat de helft van de klanten uit het eerste 

werkjaar nog steeds regelmatig langskomt voor goederen. 

 

Daarnaast steeg het aantal en de hoeveelheid goederen die door gulle schenkers zelf aan 

het Magazijn worden bezorgd. Vraag en aanbod houden zo elkaar in evenwicht. Maar de 

stijging van het aantal uitgaande goederen mag ons niet blij maken: het wijst niet enkel 

op een grotere bekendheid van ons aanbod. Het wijst tevens op een groter wordende 

armoede.  

 

Voor inkomsten zorgden in 2013 de opbrengst van twee rommelmarkten tijdens het 

eerste weekend van april en van oktober. Verder waren er de ontvangsten door  

recuperatie van7220 kg ijzer en 23046 kg papier.  

 

Anderzijds werd er verder opgeruimd in oude magazijnen en konden wij tegen het einde 

van het jaar de elektriciteitsvoorziening grotendeels hernieuwen. Ook dat was een hele 

karwei. 

 

 

 

WD Solidair 

 

De Solidair is de verzamelnaam voor alle andere vormen van materiële hulp. Onder deze 

noemer kwamen we in 2013 tegemoet aan mensen met zeer diverse noden. Die steun 

steeg tegen vorig jaar. Voor een drietal gezinnen was financiële steun noodzakelijk. 

 

De voedselhulp nam licht toe. Die blijft gericht op specifieke gekende gezinnen en is zeer 

gevarieerd. 
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5. INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSHULP 

 

 

 

WD Internationaal  

 

Sensibilisering kreeg bij WD Internationaal in 2013 de boventoon. We zorgden niet meer 

voor een eigen derdewereldproject.  

 

Caritas International gaven we meerdere keren steun. Het bestuur wees haar, bestemd 

voor noodhulp in Syrië, eind 2013 ook de GROS-subsidies toe, die wij omwille van ons 

sensibiliseringswerk mochten ontvangen. 

 

Sinds 2011 krijgt de actie Broederlijk Delen in Broechem meer van onze aandacht. Dat 

resulteerde in 2013 opnieuw in een huis-aan-huiscollecte en een solidariteitsmaal te 

Broechem. Ook de schoolactiviteiten lopen verder door. Zo kon Wereld-Delen toch 2522 

euro doorstorten aan Broederlijk Delen. 

 

Voor Fracarita België vzw organiseerden we een infostand te Broechem en een info- en 

verkoopstand te Brecht, waarbij ook aandacht aan de Centres Mpandilu werd besteed. 

 

Traditiegetrouw werd ook dit jaar een Lichtjestocht georganiseerd op 26 december. 

Uiteraard beogen wij met deze tocht ook een bijdrage tot het lokale gemeenschapsleven, 

maar een opbrengst voor Chico Latino in Peru gaf tevens een bevredigend resultaat. 

 

 

 

Samenwerking met autonome werkgroepen 

De Werkgroep Centres Mpandilu wordt administratief gesteund door onze werking. We 

steunden de groep daarnaast ook bij de organisatie van haar Wereldmaal door de actieve 

bijdrage van de ontmoetingsgroep De Container.  

 

De Werkgroep Chico Latino Ranst gaat vlotter vooruit en heeft de neiging te groeien.  Tal 

van activiteiten vonden plaats. Ook deze werking steunen wij op administratieve basis. 
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ALGEMENE WERKING 
 

 

 

1. VRIJWILLIGERSADMINISTRATIE 

 

 

Het vrijwilligerssecretariaat heeft een centrale rol in de lokale werking. Vrijwilligers 

kunnen er terecht op vrijdag tussen 10 en 12 uur of op een ander tijdstip na afspraak. 

 

In 2013 groeide het aantal vrijwilligers voor ’t eerst boven de 100 personen uit. Dat 

betekent heel wat extra administratief werk. Ook de groei van de taalwerking is 

verantwoordelijk voor heel wat extra administratief werk.  

Maar de groei had ook gevolgen op gebied van verzekering. Vanaf 2014 zullen 

vrijwilligers die beschikbaar dienen te zijn voor de arbeidsmarkt verzekerd blijven voor 

de risico’s op loonverlies. Voor hen waar dat element niet meer meespeelt wordt een 

basisverzekering voorzien. 

 

 

 

 

2. OVERLEGSTRUCTUUR 

 

 

De stuurgroepen kregen een evaluatie en zullen in 2014 strikter werken. De taken van 

het feestcomité, dat verdwijnt, worden verdeeld over de betrokken stuurgroepen. 

Bedoeling is dat de vaste verantwoordelijken werken aan een grotere autonomie van de 

deelwerkingen waarvoor de stuurgroepen instaan.  

 

Op woensdag 16 januari 2013 vond de jaarvergadering voor vrijwilligers plaats. 

Deze keer kwamen een aantal krachtlijnen uit 20 jaar vrijwilligerswerk aan bod. 

Verrassend nieuws was het voor velen.  

 

De kerngroep brengt vrijwilligers samen voor inspraak en planning. De organisatie van 

feestelijkheden rond 20 jaar Wereld-Delen en de jaarlijkse barbecue waren de 

belangrijkste praktische activiteiten. 

 

 

 

 

3. VORMING 

 

 

Verschillende vrijwilligers werden in 2013 aangemoedigd om aan externe 

vormingskansen deel te nemen.  

 

In de taalwerking werd de aanpak, die in 2012 hernomen werd, geëvalueerd en na 

besluiten verder gezet. Een bezoek aan DocAtlas en een inleiding rond taalbeleid maken 

het centrale deel uit van de vorming voor nieuwe taalcoaches. 

 

In 2013 werd er geen afzonderlijke algemene vorming ingericht voor nieuwe vrijwilligers, 

omdat er naast de taalwerking weinig andere nieuwkomers waren en omdat de 

taalcoaches een eigen vorming voor nieuwkomers hebben gekregen. 
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Uitwisseling en werkoverleg zijn de meest gegeerde vormingsmomenten. Een vorming 

voor Het Magazijn werd voorzien, maar verviel in 2013. De plannen voor 2014 zijn wel 

concreet. 

 

Eén open vormingsavond werd ingericht voorafgaand aan de viering van 20 jaar Wereld-

Delen. Bijzonder in het kader van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede 

kwamen meerdere sprekers aan bod en was het vooral de bijdrage van de vrijgestelde 

van Welzijnsschakels vzw die de aanwezigen aanzette tot reflectie rond de betekenis van 

armoede. 

 

 

 

 

4. VRIJWILLIGERSLEVEN 

 

 

Werving van vrijwilligers 

 

Voor de werving plaatsen we berichten in kranten en tijdschriften, voorzien we diensten 

uit de regio van informatiefolders en affiches. We plaatsen oproepen op verschillende 

internetsites en zorgen voor promotiestands waar die mogelijkheid zich voordoet. Hiertoe 

werd in 2013 een bijzondere financiële inspanning gedaan.  

 

Scholen en officiële instanties uit de omliggende gemeenten krijgen jaarlijks een 

schrijven om samen met Wereld-Delen op zoek te gaan naar vrijwilligers voor de 

taalwerking. En er wordt veel mond-aan-mondreclame gemaakt. 

 

In 2013 namen zeer veel kandidaten contact op met onze werking, maar dit resulteerde 

verhoudingsgewijs minder in echt nieuwe vrijwilligers. Enkel in de taalwerking startten er 

nogal wat nieuwe vrijwilligers. 

 

 

 

Levend vrijwilligerswerk 

 

Er wordt in de verschillende werkingen door de vrijwilligers aandacht besteed aan het 

welbevinden en een goede werksfeer. We ondernemen dan ook heel wat pogingen om 

vrijwilligers uit alle deelwerkingen samen te brengen. 

 

Vooreerst betekent het samenkomen, zowel per deelwerking als werkingoverschrijdend, 

een stevige aanmoediging voor collega’s bij het alledaagse vrijwilligerswerk. Anderzijds is 

het kennismaken met andere deelwerkingen een manier om waardering te uiten en te 

krijgen voor ieders engagement. Vrijwilligers leren ook op die manier meer over de 

achtergrond van waaruit onze “cliënten” op onze werking beroep doen. 

 

 

 

 

5. VERTEGENWOORDIGING EN PARTICIPATIE 

 

 

Lidmaatschappen 

 

LOP Basisonderwijs vzw te Lier  

Welzijnsschakels vzw 

Bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor “De Woonkans vzw”.  

Gemeentelijke Raad van Ontwikkelingssamenwerking van Ranst.  
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Contacten en participaties 

 

Met het College van Burgemeester en Schepenen en het OCMW van Ranst bestaan goede 

contacten rond het Magazijn en aansluitende werkzaamheden. Rond een gezamenlijke 

aanpak voor mensen in armoede en de ontmoetingsgroep De Container werden eerste 

samenwerkingsinitiatieven genomen. 

 

Nog steeds nemen oud-/vrijwilligers actief deel aan Den Babbelier in Lier, een 

conversatieproject voor anderstaligen, dat we destijds mee opstartten.  

 

Recht & Welzijn neemt deel aan de Stuurgroep Taal en Inburgering in de stad Lier waarin 

het project Samen inburgeren wordt opgevolgd en taalwerkingen zich op elkaar kunnen 

afstemmen. 

 

Onze vereniging, die ook altijd in de lokale Broechemse parochie verankerd was en in de 

Ranstse parochiefederatie hoopt ook daar blijvende contacten te behouden, ook al 

verschraalt het kerkelijk landschap en de inbedding. Chris Nollet werd door het bisdom 

uitdrukkelijk aangesteld als permanent diaken ten aanzien van de armen in de vzw. 

 

 

 

6. INFORMATIE, PROMOTIE EN ANDERE 

 

 

Nieuwsbrief en Berichten 

 

De nieuwsbrief “Schakelen” blijft gericht op een breed publiek: vrijwilligers, schenkers en 

geïnteresseerden. Er wordt niet langer met abonnementen gewerkt. 

 

Ook “Berichten”  blijft verspreid via e-mail, vooral voor informatieverspreiding over onze 

internationale projectwerking of met specifieke info bestemd voor de eigen vrijwilligers. 

 

De infofolders van heel de werking werden bij gelegenheid van de viering 20 jaar Wereld-

Delen vernieuwd. Tegelijk werden nieuwe logo’s geïntroduceerd. 

 

Reclamebriefjes voor onze rommelmarkten en BBQ werden op grote schaal verspreid. 

Aan huis werden foldertjes bedeeld voor de kerstwerking en Broederlijk Delen. 

 

Via de pers heeft Wereld-Delen haar evenementen en activiteiten wereldkundig gemaakt. 

Zo werden de Uitdatabank gebruikt en digitale media. Slechts enkele berichten bereiken 

de kranten. 

 

Affiches worden verspreid voor de taaloproepen, kerstactiviteit en barbecue… 

 

 

Fondsenwerving 

 

Om extra fondsen voor eigen werking te verzamelen werd eind maart een steunbrief 

verstuurd naar verschillende doelgroepen in Ranst en omgeving. De respons hierop blijft 

erg laag. 

Daarnaast zijn er de rommelmarkten van het Magazijn en de Zomerse BBQ, waar de 

inzet van vrijwilligers en sponsors elk jaar opnieuw zorgen voor de nodige zuurstof voor 

onze financiën. 

 

Tenslotte zijn we onze sponsors en subsidiërende instanties dankbaar: Broechemse 

Verhuurcentrale, WH Products, Slagerij Nijsmans, Mechelse Groenten- en Fruitveiling, 
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Brouwerij Westmalle, Cockaert Copy Service Lier, familie Luyten, Vrije Basisschool De 

Springplank Broechem, Fordgarage Deprince te Lier…. 

Financiële en/of praktische hulp kwam er van het gemeentebestuur en OCMW van Ranst, 

de stad Lier, Vlaamse ministeries, Welzijnszorg vzw. De Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking Ranst (GROS) gaf gemeentelijke subsidies voor onze 

internationale werking. 

 

 

 

7. ORGANISATIE 

 

 

In 2013 werd de geplande overlegstructuur geïntroduceerd. 

Na de Taalwerking en het Magazijn kwam er ook een stuurgroep voor WD Internationaal, 

en de Ontmoetingsgroep. Het feestcomité kwam als zodanig apart samen, maar de 

bevoegdheden werden weer overgedragen aan de kernvergadering. 

 

Er zijn geen wijzigingen in de Algemene vergadering. In december nam Guy Duchêne 

ontslag als bestuurder. De Raad van Bestuur ziet er zodoende uit als volgt:  

- Chris Nollet, voorzitter-coördinator 

- Dirk Verwerft, ondervoorzitter 

- Ann Geerts, secretaris 

- Chris De Queker, schatbewaarder 

 

De zetel van de vzw is gevestigd in 2520 Broechem, Nierlenderstraat 16. 

 

Het vrijwilligerssecretariaat (ook boekhouding, taal- en vergaderlokaal en permanentie) 

is gevestigd in 2520 Broechem, Kapelstraat 19. 

 

Onze materiële hulpverlening met de projecten De Loods en Sociale Winkel is gevestigd 

te Broechem, Van den Nestlaan 104(b). 

 

De Nieuwe Wereld is gevestigd in Lier, Antwerpsesteenweg 31, waar een contactpunt 

werd gevestigd voor Wereld-Delen in Lier.  

 

De website is nog steeds te bereiken op www.wereld-delen.be. 
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C. MAATSCHAPPIJ EN INBEDDING 
 

 

1. WERELDDAG TEGEN EXTREME ARMOEDE  

 

 

Op de Werelddag van verzet tegen extreme armoede organiseerden OCMW Ranst en 

onze vereniging samen een info- en gespreksavond, die gevolgd werd door een viering 

van 20 jaar Wereld-Delen. 

 

Na een korte situering van deze Werelddag,  lichtte het OCMW van Ranst de 

voornaamste noden toe in verband met de armoedeproblematiek in de gemeente.  

 

Na een korte voorstelling van de krachtlijnen en werking van de vereniging nodigde 

Welzijnsschakels de aanwezigen uit om te reflecteren over “herkennen van armoede” in 

hun midden.  

Na de pauze gingen de aanwezigen actief aangemoedigd in op de armoedethematiek zelf.  

Werkmiddelen werden aangeboden die voor verenigingen, voor het OCMW of in 

samenwerking, zinvol kunnen zijn. 
 
 

 
2. PERSPECTIEVEN 

 
 
Voor onze taalwerking is er een steeds maar groeiende vraag, maar het aanbod van 

vrijwilligers blijkt te stagneren, ook al is het verloop nog positief. De vraag stelt zich of 

de groei van de laatste twee jaren kan blijven doorgaan. 

Te Lier merken we vanuit de dienstverlening ook een stijgende vraag maar dat heeft 

geen stijging aan deelnemers tot gevolg. Zo is er een taalvrijwilliger beschikbaar voor 

gevorderden, maar zij kreeg geen concrete aanvraag. 

We verwachten een groeiende tendens naar de Antwerpse Kempen toe, maar precies 

daar is er minder respons op oproepen tot vrijwillige medewerkers.  

Verder verwachten we een lichte toename in taalcoaching aan huis. 

Een fenomeen dat zich dit jaar meer dan vorig jaar de kop opstak is het in tijd beperkte 

engagement van vrijwilligers.  

 

Specifiek voor de ontmoetingsgroep hopen wij op een sterke samenwerking met OCMW 

Ranst opdat deze groep uit verborgenheid zou komen en tot een gemengde mondige 

groep kan uitgroeien. We verwachten een blijvende groei in aantal deelnemers op korte 

termijn. Om onze hele vrijwilligersgroep te kunnen meenemen in de evolutie naar een 

krachtdadige en mondige armoedewerking hoeden wij ons voor te snelle stappen. We 

stellen daarom vorming in het perspectief. 

 

In de materiële hulpverlening worden we overmand door het “succes”. Een triest succes, 

want we hebben steeds meer werk en vrijwilligers voor deze deelwerking bieden zich te 

zeer schoorvoetend aan. We investeren daarom in een duidelijk gestroomlijnde werking 

en het voorkomen van spanningen door de werkdruk. 

 

De activering van de begeleiding en versterking in Lier liep niet zoals we verwachtten. 

Nochtans blijven de vragen naar onze aanwezigheid komen. Die activering blijft dus een 

werkpunt voor de komende jaren. We hopen via een goede samenwerking met 

organisaties en diensten daartoe te kunnen komen. 

 

Goede financiële resultaten samen met goede samenwerkingskanalen bieden kansen. 
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Deel II.  FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 

 

1. Een algemene benadering 

 

Voor 2013 hoopten we om de kosten in de hand te kunnen houden. De voordien 

geplande uitgaven voor de elektriciteitsvoorziening in het Magazijn werden naar 2013 

doorgeschoven. Zij kwamen er, gezien het grootste deel van de activiteiten werden 

uitgevoerd. In 2014 zullen we nog een deel van de kosten dragen. 

 

Bij het einde van het werkjaar kunnen we spreken van een duidelijk positief saldo, maar 

minder dan de balans laat vermoeden. Het positieve saldo voor de werking zelf slaat 

immers maar op één derde van het boekhoudkundig saldo. Het overgrote deel bevat 

immers wachtgelden voor de internationale werking die begin 2014 zullen toegewezen 

worden aan de respectievelijke organisaties. 

 

 

 

2. Enkele elementen in de kijker 

 

Globale uitgaven:  

 

De gewone werkingskosten bij activiteiten stegen lichtjes als gevolg van de 

feestelijkheden rond 20 jaar Wereld-Delen. 

Er waren ook dit jaar geen forfaitaire vrijwilligersvergoedingen, noch mensen in 

dienstverband, zodat de post bezoldigingen gelijk was aan nul.  

De investeringskosten landden op een redelijk normaal peil na de aankoop van onze 

bestelwagen in 2012.  

De kosten voor de basiswerking stegen vooral door een explosie van de vervoerkosten bij 

de taalwerkers. Die stijging is deels te wijten aan een gewijzigde indieningsperiode van 

kostennota’s. Ook een aantal andere deelkosten steeg als gevolg van de jubileumviering, 

zoals de kosten van vorming en animatie. 

De uitgaven “andere kosten” verschuiven naar 2014 voor wat de internationale steun 

betreft. De steunuitgaven voor mensen in armoede stegen stevig in 2013 en bereikten 

opnieuw het peil van een paar jaren geleden. Gezien het Steunfonds Xavier Verhaegen in 

2013 volledig werd overgedragen aan de Belgische Mucoviscidosevereniging konden ook 

de laatste bedragen uit deze reserve worden overgedragen. 

 

Mits een wat nauwkeurige analyse moeten we stellen dat de jaarkosten in 2013 toch wel 

redelijk stegen: daarbij houden we rekening met een daling die sterk het gevolg is van 

de aankoop van een bestelwagen in 2012 (een grote investering) en de uitgestelde 

betaling van internationale steungelden. 

 

Globale inkomsten: 

 

Hogere uitgaven, maar een duidelijk veel hogere stijging van inkomsten zien we bij de 

cijferanalyse van het financieel jaarverslag.  

Zo kunnen wij vaststellen dat de opbrengst van de jaarlijkse barbecue, die ook doorging 

in het kader van het jubileum, de gemaakte kosten ruimschoots hebben goedgemaakt.  

De ontvangen subsidies blijven ongewijzigd, maar we verwachten dat afspraken rond de 

vergoeding van onze taalonkosten de gestegen uitgaven ook zullen goedmaken, 

weliswaar pas in 2014. Het bedrag aan gewone giften daalde licht. 
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Recyclage van goederen, en giften bij o.m. vervoer en de verkoop van de oude 

bestelwagen, zorgden voor meer inkomsten in Het Magazijn. De rommelmarkten in 2014 

brachten één zesde minder in ’t laatje.  

De giften bij Het NET, voornamelijk gebruikt in activiteiten onder WD Solidair, lagen ook 

hoger en konden de uitgaven zodoende beter volgen. 

De opbrengst van internationale werking lag algemeen hoger. Bovenop kwam nog een 

uitzonderlijke steunbijdrage vanwege BNP Paribas Fortis, die aan de activiteiten van de 

Werkgroep Chico Latino Ranst, waarin wij participeren, zal besteed worden. 

 

 

3. Financieel verslag 
 

  INKOMSTEN         

        A. LIDGELDEN 
  

€ 0,00  € 0,00  

        B. SCHENKINGEN 
  

€ 0,00  € 0,00  

        C. SUBSIDIES 
   

€ 6.100,00  

        1. Wereld-Delen, Werkingssubsidie gemeente Ranst € 3.000,00  
   2. Taalwerking, Werkingssubsidie stad Lier € 1.100,00  
   3. WD Solidair, Subsidie voedselhulp gemeente Ranst € 500,00  
   4. WD Internationaal, Projectsubsidie GROS Ranst € 1.500,00  
   

        

        D. WERKING   
   

€ 30.241,22  

        1. Algemene Werking 
  

€ 5.119,61  
 

 
1.1. WD Algemeen 

 
€ 4.859,61  

  

 
1.2. Andere 

 
€ 260,00  

  

        2. Begeleidingswerk 
  

€ 1.645,18  
 

 
2.1. De Nieuwe Wereld 

 
€ 193,50  

  

 
2.2. Het NET 

 
€ 1.451,68  

  

        3. De Container 
  

€ 532,46  
 

        4. Taalwerking 
  

€ 1.103,23  
 

        5. Materiële hulp 
  

€ 13.364,66  
 

 
5.1. Magazijn 

 
€ 11.662,36  

  

 
5.2. Project De Loods 

 
€ 0,00  

  

 
5.3. Project Sociale Winkel 

 
€ 1.702,30  

  

 
5.4. WD Solidair 

 
€ 0,00  

  

        6. WD Internationaal 
  

€ 8.416,56  
 

  
6.5.1. Giften 

 
€ 4.326,20  

  

  
6.5.2. Activiteiten 

 
€ 4.090,36  

  

        7. Steunfonds Xavier Verhaegen 
  

€ 59,52  
 

 
7.1. Giften steunpunt Muco € 59,52  

             TOTAAL   € 36.341,22  
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  UITGAVEN             

         A.  GOEDEREN EN DIENSTEN 
    

€ 3.986,49  

         1. Algemene Werking 
  

€ 2.526,75  
  2. Begeleidingswerk 

  
€ 193,50  

  3. De Container 
  

€ 329,87  
  4. Taalwerking 

   
€ 0,00  

  5. Materiële hulp 
  

€ 98,45  
  6. WD Internationaal 

  
€ 837,92  

  

         B. BEZOLDIGINGEN 
    

€ 0,00  

         C. DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 
    

€ 18.446,34  

         1. Administratief 
   

€ 3.558,51  
 

 
1.1. Algemene Werking 

  
€ 2.564,75  

  

 
1.2. Begeleidingswerk 

  
€ 92,18  

  

 
1.3. De Container 

  
€ 81,12  

  

 
1.4. Taalwerking 

  
€ 85,69  

  

 
1.5. Materiële hulp 

  
€ 723,25  

  

 
1.6. WD Internationaal 

  
€ 11,52  

  

         2. Vorming en animatie (Ondersteuning vrijwilligers) 
   

€ 2.063,43  
 

         3. Diverse diensten 
   

€ 2.301,79  
 

 
3.1. Verzekeringen 

 
€ 2.066,95  

   

 
3.2. Verkeersbelasting & Keuring 

 
€ 234,84  

   

         4. Vervoer- en energiekosten 
   

€ 8.573,01  
 

 
4.1. Vervoerskosten (vergoedingen) 

 
€ 6.397,42  

   

 
4.2. Energiekosten 

 
€ 2.175,59  

   

         5. Uitzonderlijke uitgaven en investeringen 
   

€ 1.949,60  
 

         D. ANDERE DIENSTEN 
    

€ 7.037,76  

         5. Materiële hulp 
  

€ 1.255,55  
  6. WD Internationaal: projectsteun 

  
€ 4.382,74  

  7. Steunfonds Xavier Verhaegen 
  

€ 1.399,47  
            TOTAAL     € 29.470,59  

* Posten in de boekhouding met een bedrag gelijk aan 0 werden weggelaten 

* Wachtgelden v. Internationale projecten bedragen € 4.341,42  

 

 

Overheidsinstanties en belanghebbenden kunnen het jaarverslag of de jaarrekeningen 

met jaarbalans opvragen op onze zetel als verantwoording van subsidies en financiële 

transparantie bij de samenwerking. De Raad van Bestuur kan modaliteiten voor 

gedetailleerde inzage bepalen. 
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BESLUITEN 
 

 

2013 is voor een belangrijk deel geworden wat we hoopten en verwachten. Maar dienen 

we nu over te gaan tot een hoerageroep. Allerminst wat de noden betreft. Wél wat de 

inzet en de werkkracht van onze vrijwilligers betreft, want die blijft onschatbaar hoog!  

 

Hoe zit het met de plannen?  

Een versteviging van onze aanwezigheid en ons begeleidingswerk in Lier is het zwakke 

broertje van 2013 geworden, ook al waren er zeer verdienstelijke pogingen. We bergen 

dit niet op, integendeel, we blijven hier op inzetten.  

De start van de ontmoetingsgroep De Container is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We 

mogen van een duidelijk succes spreken: mensen doen beroep op de werking en voelen 

zich er thuis.  

De nieuwe elektriciteitsvoorziening in Het Magazijn werd grotendeels gerealiseerd eind 

2013.  

De groei in overleg en samenwerking met OCMW en gemeentebestuur van Ranst zit op 

een goed spoor en schept verwachtingen naar 2014.  

De nieuwe interne overlegstructuur kreeg steviger vorm en blijft dit in 2014 krijgen.  

 

Dit alles samen houden is een hele klus en de groei aan werkzaamheden van 

stuurgroepen opvolgen eveneens. Dat weet ook het bestuur dat al enkele jaren een 

tandje bijsteekt. Als vrijwilligersorganisatie zorgen wij voor een goede interne 

communicatie en een onderling aanmoedigende sfeer. Dit dient zeer duidelijk het “grote 

doel”, de verbetering van ons aanbod voor mensen met beperkte kansen in al onze 

deelprojecten. 

 

Financieel hebben we het eerder onverwacht goed gedaan. Dat belooft. Het geeft ons 

enige vrijheid om binnen de samenwerkingsverbanden die wij hebben aangegaan 

noodzakelijke stappen niet uit te weg te moeten gaan. 

 

Zo blijven we hoopvol naar een nieuw werkjaar. In dat werkjaar zetten we verder in op 

het mondig worden van mensen in armoede, en op interne vorming die onze werking tot 

in alle geledingen bewustwording en versterking biedt. Met de verbeterde stuurgroepen 

mogen we misschien ook nog een actievere werking verwachten op meerdere gebieden.  

 

Toch willen wij daarbij met beide voetjes op de grond blijven en niet gaan zweven. Nieuw 

vragen tot hulp aan kansarmen worden ons gesteld. Dat leidt tot ideeën en plannen in 

Ranst en Lier. Voor ons blijft vooreerst het de uitdaging om partners te zijn van mensen 

met beperkte kansen, los van een engagement in specifieke projecten. Dat mogen ook 

overheden, sponsors en welzijnspartners van ons verwachten. 


