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Evolutie van de barometer 

2010 2011 2012 2013-2016 2018 

• 315 enquêtes 
• Geen onderverdeling 
• Foutenmarge van 5,5% 

• 500 enquêtes 
• 14 individuele interviews 
• Foutenmarge van 4,3% 
• Onderverdeling van de 

enquêtes per sector, 
taalgemeenschap en 
volgens jaarlijks budget 

• 700 enquêtes 
• 9 individuele interviews 
• Foutenmarge van 3,7% 
• Onderverdeling van de 

enquêtes per sector, 
taalgemeenschap en 
volgens jaarlijks budget 

• 700 enquêtes 
• 8 individuele interviews 
• Foutenmarge van 3,7% 
• Onderverdeling van de 

enquêtes per sector, 
taalgemeenschap en 
grootte van de 
vereniging 

• Sinds 2014: quota voor 
personeel 

• 700 enquêtes 
• 8 individuele interviews 
• Foutenmarge van 3,7% 
• Onderverdeling van de 

enquêtes per sector, 
taalgemeenschap en 
grootte van de 
vereniging 
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Methodologie : Kwantitatieve luik 

Steekproefgrootte 
  

N=700 

Steekproefbeschrijving 
  

Directeurs en bestuursleden 
van Belgische verenigingen 

Quota 
  

Taal, activiteiten-sector, grootte van 
de vereniging 

Gemiddelde lengte 
  

20 minuten 
 

Enquête methode 
  

Telefonische enquêtes 

Onderzoeksperiode 
  

03/09/2018 -25/09/2018 
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Methodologie: Kwalitatieve luik 

Steekproefgrootte 
  

N=8 

Steekproefbeschrijving 
  

Directeurs en bestuursleden 
van Belgische verenigingen 

Quota 
  

Taal, activiteitensector 

Gemiddelde lengte 
  

45 minuten 
 

Enquête methode 
  

Telefonische interviews 

Onderzoeksperiode 
  

14/11/2018 -17/12/2018 



Profiel  
van de steekproef 
Barometer van de  
verenigingen 2018 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Taal | Personeel | Grootte van de verenigingen | Q1. In welke sector is uw vereniging voornamelijk actief? | Q2. Op welk niveau is uw vereniging  
  voornamelijk actief? 
  * Voor een gedetailleerd overzicht van de definities - zie appendix 

Kwantitatief luik - Profiel van de steekproef 

Taal Personeel 

50% 
50% 

NL 

FR 

Grootte van de verenigingen 

57 
21 

21 
 

Voltijdse en 
vrijwilligers 

 Enkel voltijdse 

 
Enkel 
vrijwilligers 

31% Sociale sector 

24% Gezondheid 

19% Cultuur 

14% Ontwikkelings- 
samenwerking 

11% Milieu 

Activiteitensector* Niveau activiteit 

41% Voornamelijk 
Vlaams Gewest 

31% Voornamelijk  
Waals Gewest 

13% Voornamelijk Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

7% In heel België 

7% Wereldwijd 

2% Europees vlak 

Zeer groot Groot Klein 
FTE’s >100 / / 

Of Of 2 van de drie 
onderstaande 

Minstens 2 van 3 
onderstaande 

Geen of hoogstens 
één van onderstaande 

FTE’S ≥50 ≥5 ≥5 

Ontvangsten >6.250.000 ≥250.000 ≥250.000 

Balanstotaal >3.125.000 ≥1.000.000 ≥1.000.000 

60 
31 

9 
 Klein 

 Groot 

 Zeer groot 
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Kwalitatief luik – lijst van deelnemers 

Naam Organisatie Functie Sector 

Geert Robberechts  
AERF, 15 jaar voorzitter van de 

cultuurraad van Leuven 
Secrétraire général Overkoepelend 

Lode Delbare TRIAS NGO Financieel coördinator Ontwikkelingssamenwerking 

Sofie Vancoillie De Overmolen (OVM) Directeur Sociale sector en welzijnswerk  

Koen Deweer Konekt Algemeen directeur Gezondheid 

Matteo Segers 
Associations des Centres culturels de 

la Communauté française 
Directeur Culture et récréation  

Dolores de la Serna Alzheimer Belgique Asbl Directrice Santé 

Serge Vogels Espace environnement  Secrétaire général Environnement 

Sofie Foets TADA 
Fundraising & Research 

Coordinator 
Sociale sector 
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Activiteitensector: definities 

- Welzijn van kinderen en jongeren: 
crèches, opvangcentra, jongerencentra, 
tienerzwangerschapspreventie, 
straathoekwerk, … 

- Familiediensten: geweld, opvangcentra, 
… 

- Diensten voor ouderen en mensen met 
een beperking: transportdiensten, 
maaltijdprogramma’s, … 

- Nood hulp en bijstand (bij rampen): 
vrijwillige brandweer, opvangcentra, 
asielzoekerscentra, … 

- Financiële en materiële ondersteuning: 
voedselbanken, verdeling van 
tweedehandskleding, … 

Sociale sector en 
welzijnswerk 

- Rehabilitatie 
- Zorgcentra voor mensen met een 

beperking 
- Mentale gezondheid (psychiatrische 

ziekenhuizen, centra voor mentale 
gezondheid, opvangcentra voor 
slachtoffers van (seksueel) geweld 

- Gezondheidseducatie, 
familieplanningsprogramma’s, … 

Gezondheid 

- Media, communicatie, visuele kunst, 
podiumkunst, muziek, musea, 
geschiedenis, literatuur, zoo, … 

- Sport 
- Clubs: speelpleinen, vrije tijd, Rotary, … 

Cultuur en recreatie 

Milieu en 
dierenwelzijn 

Ontwikkelings- 
samenwerking 

- Organisaties die werken rond 
lucht/watervervuiling, natuurlijke 
energiebronnen, open/groene ruimtes, 
preventie rond afval en sluikstorten, … 

- Opvangcentra voor dieren, beschermen 
van dieren in het wild, dierenartsen, … 

- Economische, sociale, culturele en 
gemeenschapsprogramma’s in het 
buitenland 

- Capacity building 
- Internationale mensenrechten en 

vredesmissies 
- … 



Globale situatie 
Barometer van de  
verenigingen 2018 
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4 

49 

40 

8 

8 

48 

36 

8 

Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q7. Hoe evolueerde volgens u de financiële situatie van de verenigingssector in België in de loop van de voorbije 12 maanden? Vindt u dat ze verbeterd 
  is, dat ze verslechterd is of dat ze stabiel bleef? | Q8. Hoe denkt u dat de financiële situatie van de verenigingssector gaat evolueren in de loop van de 
  komende 12 maanden? Denkt u dat ze gaat verbeteren, verslechteren of stabiel blijven? 

Op het eerste zicht lijkt er niet echt reden tot juichen wat betreft de verenigingssector. De heersende overtuiging (zij het niet heel 
uitgesproken) blijft immers die van een verslechterde financiële situatie, zowel wat de afgelopen twaalf maanden betreft, als wat de 
komende 12 maanden aanbelangt. Vooral wiens vereniging actief is in de ontwikkelingssamenwerking lijkt deze mening toegedaan.  
Maar ook respondenten van verenigingen die voornamelijk actief zijn in het Waals Gewest, zijn hiervan significant vaker overtuigd.   

Economische situatie van de verenigingssector in België 

Voorbije 12 maanden Komende 12 maanden 

 Weet het niet 

 Stabiele toestand 

 Verslechterd 

 Verbeterd 

 Weet het niet 

 Stabiele toestand 

 Verslechteren 

 Verbeteren 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q7. Hoe evolueerde volgens u de financiële situatie van de verenigingssector in België in de loop van de voorbije 12 maanden? Vindt u dat ze verbeterd 
i  s, dat ze verslechterd is of dat ze stabiel bleef? | Q8. Hoe denkt u dat de financiële situatie van de verenigingssector gaat evolueren in de loop van de 
  komende 12 maanden? Denkt u dat ze gaat verbeteren, verslechteren of stabiel blijven? 

Economische situatie van de verenigingssector in België 
Uitgesplitst volgens activiteitensector & niveau van de activiteit 

Voorbije 12 maanden - % verslechterd Komende 12 maanden - % verslechteren 

50% Sociaal 

47% Gezondheid 

41% Cultuur & recreatie 

51% Milieu en 
dierenwelzijn 

59% Ontwikkelings-
samenwerking 

39% Voornamelijk 
Vlaams Gewest 

60% Voornamelijk  
Waals Gewest 

50% Voornamelijk Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

52% In heel België 

53% Wereldwijd 

59% Europees vlak 

52% Sociaal 

47% Gezondheid 

42% Cultuur & recreatie 

38% Milieu en 
dierenwelzijn 

56% Ontwikkelings-
samenwerking 

38% Voornamelijk 
Vlaams Gewest 

67% Voornamelijk  
Waals Gewest 

44% Voornamelijk Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

46% In heel België 

30% Wereldwijd 

44% Europees vlak 

ACTIVITEITENSECTOR NIVEAU VAN DE ACTIVITEIT ACTIVITEITENSECTOR NIVEAU VAN DE ACTIVITEIT 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q7. Hoe evolueerde volgens u de financiële situatie van de verenigingssector in België in de loop van de voorbije 12 maanden? Vindt u dat ze verbeterd i
  s, dat ze verslechterd is of dat ze stabiel bleef? | Q8. Hoe denkt u dat de financiële situatie van de verenigingssector gaat evolueren in de loop van de 
  komende 12 maanden? Denkt u dat ze gaat verbeteren, verslechteren of stabiel blijven? 
    Significante stijging/daling t.o.v. vorig jaar 

Economische situatie van de verenigingssector – Evolutie 

56 
65 

59 

70 

60 

49 

38 
29 

35 
26 

32 
40 

2012 2013 2014 2015 2016 2018

57 
51 

67 
58 

54 
48 

34 
39 

26 

36 37 36 

2012 2013 2014 2015 2016 2018

 

 

 

 

 

 

Verslechtering 

Stabiel 

Verslechterd 

Stabiel 

 

 

Voorbije 12 maanden Komende 12 maanden 

 

Kijken we evenwel op langere termijn, dan lijkt het oordeel over de financiële situatie van de Belgische verenigingssector wel minder 
uitgesproken pessimistisch dan in 2016. Het aandeel respondenten dat een verslechtering zag of verwacht, ligt immers significant lager. 
Daarmee zet de dalende trend zich gestaag verder en wint de mening van een status quo verder aan terrein. Ook die stakeholders die een 
verbetering zien/voorzien neemt toe, maar hun aandeel blijft evenwel gering (respectievelijk 4% en 8%).   
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22 

19 

59 

21 

19 

58 

3 

Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q10. Hoe evolueerde, in de loop van de voorbije 12 maanden, de financiële situatie van uw eigen vereniging? Met andere woorden, hoe is de 
verhouding   van de inkomsten t.o.v. de uitgaven van dit jaar in vergelijking met vorig jaar?  Is ze verbeterd, verslechterd of stabiel gebleven? | Q11. En hoe 
ziet u de   financiële situatie van uw eigen vereniging evolueren in de loop van de komende 12 maanden? Verwacht u een verbetering, een verslechtering 
of een   stabiele toestand?  * Saldo: het verschil tussen % verbeterd/% verbeteren vs. % verslechterd/% verslechteren 

De beoordeling van de verenigingssector in zijn geheel, lijkt verder niet evenredig aan die van de eigen vereniging. Kijkt men naar de eigen 
financiële situatie, dan lijkt deze voornamelijk ongewijzigd te blijven. Ongeveer 6 op 10 van de respondenten ervaart namelijk een status 
quo over de voorbije twaalf maanden en meent dat de financiële situatie ook de komende twaalf maanden ongewijzigd zal blijven.  
Verder ligt het aandeel dat een verbetering van de eigen financiële situatie kende of verwacht substantieel hoger (in vergelijking tot sector in 
zijn geheel) en overtreft het dat van diegenen wiens financiële situatie verslechterde of verwacht dat deze zal verslechteren i.e. een licht 
positief saldo.     

 Weet het niet 

 Stabiele toestand 

 Verslechterd 

 Verbeterd 

Saldo* +3% 

 Weet het niet 

 Stabiele toestand 

 Verslechteren 

 Verbeteren 

Saldo* +2% 

Economische situatie van uw vereniging 
Voorbije 12 maanden Komende 12 maanden 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q10. Hoe evolueerde, in de loop van de voorbije 12 maanden, de financiële situatie van uw eigen vereniging? Met andere woorden, hoe is de 
verhouding   van de inkomsten t.o.v. de uitgaven van dit jaar in vergelijking met vorig jaar?  Is ze verbeterd, verslechterd of stabiel gebleven? | Q11. En hoe 
ziet u de   financiële situatie van uw eigen vereniging evolueren in de loop van de komende 12 maanden? Verwacht u een verbetering, een verslechtering 
of een   stabiele toestand? 
    Significante stijging/daling t.o.v. vorig jaar 

23 17 

29 
33 

26 24 24 

19 

34 35 

11 14 16 
20 22 

22 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

19 16 

26 24 27 
21 21 

19 

29 31 

11 
16 18 18 19 

21 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Verslechterd 

Verbeterd 

+11% +18% -18% -19% -10% -4% -2% +3% -10% -15% -15% -8% -9% -3% -2% +2% Evolutie saldo 
 

Voorbije 12 maanden Komende 12 maanden Verslechtering 

Verbetering 

 

Voor het eerst sinds 2011, ligt het aandeel dat een verbetering van de financiële situatie kende en/of verwacht hoger dan het aandeel dat 
een verslechtering zag en/of voorziet. De onderstroom binnen de verengingssector lijkt in 2018 dus eerder positief te zijn. 
Vertegenwoordigers van verenigingen omtrent milieu en dierenwelzijn verklaren het vaakst een verbetering van de financiële situatie te 
hebben vastgesteld in de afgelopen 12 maanden (36%).  Respondenten uit de sociale en gezondheidssector, zijn op hun beurt dan weer 
meest beducht wat betreft hun financiële situatie in de komende 12 maanden. 

Economische situatie van uw vereniging - Evolutie 
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De geïnterviewde vertegenwoordigers van verenigingen die deelnamen aan het 
onderzoek gaven aan een lichte verbetering van de financiële situatie te kennen in hun 
vereniging, het afgelopen jaar.   

• Ze zoeken daarvan de oorsprong vooral in de professionalisering van de sector. De 
meeste verenigingen zijn beter georganiseerd en er wordt efficiënter omgegaan met 
de middelen vergaard werden via de verschillende financieringsbronnen.  De keerzijde 
van de professionalisering van de sector is dat vooral kleine verenigingen niet even 
goed kunnen volgen, omdat ze niet alle decreten kunnen bijhouden, en een gebrek 
hebben aan professionele werkkrachten. 

• Daarnaast observeren ze een grotere betrokkenheid van de private sector. De sector 
van profit en non-profit groeien naar elkaar toe en dit zorgt voor meer mogelijkheden. 

• Ten slotte zorgt een goede economische situatie voor een groei van andere 
inkomsten: Er zijn meer inkomsten uit commerciële activiteiten, sponsoring en 
bijdragen van leden.  

Betere financiële situatie van de vereniging door professionalisering van de sector en grotere 
betrokkenheid van de private sector 



18 

Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:   Q10. Hoe evolueerde, in de loop van de voorbije 12 maanden, de financiële situatie van uw eigen vereniging? Met andere woorden, hoe is de 
verhouding   van de inkomsten t.o.v. de uitgaven van dit jaar in vergelijking met vorig jaar?  Is ze verbeterd, verslechterd of stabiel gebleven? | Q11. En hoe 
ziet u de   financiële situatie van uw eigen vereniging evolueren in de loop van de komende 12 maanden? Verwacht u een verbetering, een verslechtering 
of een   stabiele toestand? 

Economische situatie van uw vereniging 
Uitgesplitst volgens activiteitensector 

21% Sociaal 

20% Gezondheid 

17% Cultuur & recreatie 

36% Milieu en 
dierenwelzijn 

23% Ontwikkelings-
samenwerking 

24% Sociaal 

24% Gezondheid 

15% Cultuur & recreatie 

9% Milieu en 
dierenwelzijn 

13% Ontwikkelings-
samenwerking 

Voorbije 12 maanden - % verbetering Komende 12 maanden - % verslechteren 

ACTIVITEITENSECTOR ACTIVITEITENSECTOR 
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Verenigingen die surfen op de tendensen van de maatschappelijke agenda doen het beter dan verenigingen die dat minder doen. 

De geïnterviewde verantwoordelijken van verenigingen 
verklaren de geobserveerde verbetering van de financiële 
situatie van verenigingen die actief zijn in milieu en 
dierenwelzijn door een toegenomen bewustzijn voor het milieu, 
dierenwelzijn en duurzaamheid in de maatschappij.  De drivers 
van die maatschappelijke evolutie zoeken ze in de media, de 
burgers maar ook in de politieke agenda van de huidige 
legislatuur.  Deze thema’s staan hoog aangeschreven.  

Dit versterkte bewustzijn bij het grote publiek leidt tot meer 
financiering vanuit zowel private als publieke bronnen. 

Milieu en dierenwelzijn 

De perceptie van een verslechterende situatie bij 
verenigingen die actief zijn in sociale thema’s (zoals 
armoede, inclusie, …) en gezondheid (zoals bijvoorbeeld 
organisaties die instaan voor de begeleiding van patiënten), 
wordt verklaard door een verschuiving van de 
maatschappelijke agenda die wordt aangestuurd door het 
liberaal federaal beleid.  Die leidt tot minder 
overheidssubsidies voor de sectoren in kwestie.  

Bovendien geven enkelen aan dat de mediatisering rond de 
vluchtelingenproblematiek zorgt voor meer polarisering en 
dehumanisering, met een negatieve impact op eigen en 
private financieringen. De gezondheidssector is wel 
gevoeliger aan legaten van patiënten en naasten.  

Sociaal, cultureel  en gezondheid 

De financiële situatie van verenigingen actief in bepaalde activiteitensectoren hangt nauw 
samen met de maatschappelijke agenda 
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De financiële situatie van verenigingen actief in bepaalde activiteitensectoren hangt nauw 
samen met de maatschappelijke agenda 

"Dans cette législature, en lien 
avec la législature précédente, il 
y a un décret de reconnaissance 
des associations 
environnementales. Ce sont des 
sujets qui sont politiquement à 
l’ordre du jour."  

"Cette tendance est liée aux 
politiques de repli sur soi qui sont 
menées par le gouvernement 
fédéral et relayées par l'ensemble 
des médias. C'est purement ça qui 
explique ce phénomène’’  

“Onze politiek en onze media gaan over 
dehumanisering van de mensen. Er gaat altijd 
veel meer aandacht naar dieren, dan naar die 
groep. Ik heb niets tegen dierenwelzijn 
organisaties of tegen organisaties die streven 
naar een beter klimaat. Men heeft meer 
compassie met een hond die op straat zit te 
leven dan met een dakloze die op straat leeft.”  



Financierings- 
bronnen 
Barometer van de  
verenigingen 2018 

Voorbereid voor Koning Boudewijnstichting 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q12. Kunt u mij vertellen of uw vereniging beschikt over elk van de volgende financieringsbronnen? | Q12b. Gelieve nu voor elk van de   
  financieringsbronnen waarover uw vereniging beschikt aan te geven welke percentage van de totale inkomsten zij vertegenwoordigen?  

Het belang van overheidssubsidies kan moeilijk overschat worden. Voor niet minder dan 8 op 10 van de verenigingen zijn ze een 
financieringsbron waarbij ze gemiddeld ongeveer 60% van de middelen vertegenwoordigen. Permanente financieringen door de 
overheid wegen hierbij het zwaarste door. Giften vanwege particulieren en vanwege bedrijven, stichtingen vervolledigen de top 3.  
Commerciële ontvangsten, legaten en nalatenschappen hinken dan weer achteraan, zowel wat betreft aanwezigheid als in volume.   

Financieringsbronnen van de verenigingen (% Ja) en belangrijkheid 

OVERHEIDSSUBSIDIES (1) 

Permanente financieringen door de overheid 

Financieringen, door de overheid, op aanvraag 

Giften vanwege particulieren, financieel of in natura 

GIFTEN BEDRIJVEN / STICHTINGEN (2) 

Giften vanwege privé-stichtingen, bedrijven, sponsoring, mecenaat 

Giften vanwege stichtingen van algemeen belang en andere instellingen 
zoals de Nationale Loterij 

Bijdrage door de leden 

Commerciële ontvangsten uit de verkoop van voorwerpen 

Legaten, nalatenschappen, giften via testament 

Andere financieringsbronnen 

58 
63 

21 
18 

14 
14 

9 
19 
19 

13 
26 

Aanwezigheid financieringsbronnen Aandeel totale inkomsten 

82 
65 

59 
58 
56 

46 
27 

40 
30 

20 
36 

(1) Gewogen gemiddelde permanente financieringen door de overheid en financiering op aanvraag 
(2) Gewogen gemiddelde giften vanwege privé-stichtingen, bedrijven, sponsoring, mecenaat en giften vanwege stichtingen van algemeen belang en anders 

instellingen zoals de Nationale Loterij.  
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q12. Kunt u mij vertellen of uw vereniging beschikt over elk van de volgende financieringsbronnen?  
  Significante stijging/daling t.o.v. vorig jaar 

Financieringsbronnen van de verenigingen (% Ja) - Evolutie 

OVERHEIDSSUBSIDIES 

Permanente financieringen door de overheid 

Financieringen, door de overheid, op aanvraag 

Giften vanwege particulieren, financieel of in natura 

GIFTEN BEDRIJVEN / STICHTINGEN 

Giften vanwege privé-stichtingen, bedrijven, sponsoring, mecenaat 

Giften vanwege stichtingen van algemeen belang en andere instellingen 
zoals de Nationale Loterij 

Bijdrage door de leden 

Commerciële ontvangsten uit de verkoop van voorwerpen 

Legaten, nalatenschappen, giften via testament 

Andere financieringsbronnen 

79 
60 
60 

51 
58 

45 
35 

42 
31 

17 

Aanwezigheid financieringsbronnen 2014 2015 2016 2018 

75 
58 
59 
61 
59 

46 
38 
41 

33 
20 

76 
57 
58 
64 
67 

52 
40 
41 

33 
19 

82 
65 

59 
58 
56 

46 
27 

40 
30 

20 
36 N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

Globaal genomen zien we geen revolutie wat betreft de beschikbaarheid van de soorten financieringsbronnen. Het  aandeel verenigingen 
dat zegt beroep te kunnen doen op overheidssubsidies kent wel een significante stijging in vergelijking tot 2016 en onderschrijft als 
dusdanig opnieuw het belang ervan. De giften vanwege stichtingen en andere instellingen kennen dan weer een significante terugval in 
vergelijking tot twee jaar geleden.   
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q12. Kunt u mij vertellen of uw vereniging beschikt over elk van de volgende financieringsbronnen? | Q12b. Gelieve nu voor elk van de   
  financieringsbronnen waarover uw vereniging beschikt aan te geven welke percentage van de totale inkomsten zij vertegenwoordigen?  

Met name de sociale en culturele sector, en de grote(re) 
verenigingen lijken een beroep te doen op overheidssubsidies.   

Grootte van de verenigingen - % 
overheidsubsidies 

73 

94 

98  Klein 

 Groot 

 Zeer groot 

Verenigingen actief in de ontwikkelingssamenwerking beschikken 
relatief vaker over inkomsten uit commerciële ontvangsten.    

Activiteitensector - % overheidssubsidies 

89% Sociaal 

74% Gezondheid 

89% Cultuur & recreatie 

73% Milieu en dierenwelzijn 

76% Ontwikkelings-samenwerking 

Financieringsbronnen van de verenigingen (% Ja) 
Uitgesplitst volgens activiteitensector & grootte van de verenigingen 

Activiteitensector - % inkomsten commerciële ontvangsten 

22% Sociaal 

21% Gezondheid 

37% Cultuur & recreatie 

40% Milieu en dierenwelzijn 

48% Ontwikkelings-samenwerking 
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Subsidies op aanvraag, legaten, giften vanwege particulieren en commerciële ontvangsten lijken relatief gezien het meest onderhevig 
aan verandering over de afgelopen 12 maanden. Inkomsten uit commerciële activiteiten lijken globaal genomen toe te nemen (uit 
noodzaak?), daar waar  giften vanwege stichtingen voornamelijk terugvielen.   

Permanente financieringen door de overheid (n=499) -3% 

Financieringen, door de overheid, op aanvraag (n=433) -  

Legaten, nalatenschappen; giften via testament (n=136) -6% 

Giften vanwege privé-stichtingen, bedrijven, sponsoring … (n=335) +3% 

Commerciële ontvangsten uit de verkoop van voorwerpen (n=198) +11% 

Giften vanwege particulieren, financieel of in natura (n=397) -3% 

Giften vanwege stichtingen van algemeen belang (n=202) -8% 

Bijdragen door de leden (n=268) +4% 

Andere financieringsbronnen* (n=254) +9% 

Basis:  Verenigingen die beschikken over specifieke financieringsbron 

Vraag:  Q13. Hebt u in de loop van de voorbije 12 maanden een vermeerdering, een vermindering of een stabiele toestand geconstateerd voor wat betreft de 
  volgende financieringsbronnen? 
  * Nieuw sinds meting 2018 | ** Saldo: verschil tussen % vermeerdering vs. % vermindering 

Financieringsbronnen – Situatie afgelopen 12 maanden 
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Saldo** 
Vermindering Vermeerdering Stabiele toestand Weet niet / Geen mening 
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Permanente financieringen door de overheid (n=499) -9% 

Financieringen, door de overheid, op aanvraag (n=433) -5% 

Legaten, nalatenschappen; giften via testament (n=136) -8% 

Giften vanwege privé-stichtingen, bedrijven, sponsoring … (n=335) +7% 

Commerciële ontvangsten uit de verkoop van voorwerpen (n=198) +17% 

Giften vanwege particulieren, financieel of in natura (n=397) +10% 

Giften vanwege stichtingen van algemeen belang … (n=202) -6% 

Bijdragen door de leden (n=268) +15% 

Andere financieringsbronnen* (n=254) +6% 

Basis:  Verenigingen die beschikken over specifieke financieringsbron 

Vraag:  Q16. Voorziet u in de loop van de komende 12 maanden een vermeerdering, een vermindering of een stabiele toestand voor wat betreft de volgende 
  financieringsbronnen? 
  * Nieuw sinds meting 2018 | ** Saldo: verschil tussen % vermeerdering vs. % vermindering 

Financieringsbronnen – Situatie komende 12 maanden 
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Saldo** 
Vermindering Vermeerdering Stabiele toestand Weet niet / Geen mening 

  Verwacht wordt dat commerciële ontvangsten nog eerder zullen toenemen dan dat ze zullen afnemen. Dit geldt verder ook 
hoofdzakelijk voor de bijdragen door leden.  Kan een indicatie zijn van actievere manier van fondsenwerving.     
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Het aandeel verenigingen dat zegt beroep te kunnen doen op overheidssubsidies kent een significante stijging in vergelijking tot 2016. 

 Dit betekent volgens de geïnterviewde verantwoordelijken van verenigingen niet dat er een stijging is van het budget voor subsidies 
van de overheid.  Het wijst eerder op een grotere versnippering van het beschikbare budget; dat kleinere budgetten over een bredere 
waaier van verenigingen wordt gespreid.  Dit fenomeen verklaren ze door het onderscheid dat gemaakt wordt tussen structurele 
subsidies en projectsubsidies. De pot van de structurele subsidies stijgt niet, maar men observeert een toename van projectsubsidies 
van verschillende overheidsinstanties waardoor het beschikbare budget versnipperd wordt over meer verenigingen. 

 De versnippering wordt bovendien ook verklaard door het feit dat men het gevoel heeft dat de overheid meer inspanningen doet om de 
bestaande subsidiekanalen bekender en toegankelijker te maken voor (kleine) verenigingen.  

 Tenslotte wordt volgens de verantwoordelijken van verenigingen ook gezorgd voor een betere begeleiding voor het indienen van 
dossiers, zonder daarom de procedures gemakkelijker te maken. 

Financieringsbronnen van de verenigingen - Evolutie 
Versnippering van het beschikbare budget 
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Het hele proces (screening, goedkeuring, en verantwoording) 
zorgt voor meer controle op kwaliteit. Dankzij dit objectief 
kwaliteitssysteem blijven verenigingen die een grote 
maatschappelijke bijdrage leveren verder bestaan.  
Het kwaliteitssysteem laat toe het kaf van het koren te 
scheiden. 

Projectsubsidies zorgt voor meer animo in de sector en voor een hogere kwaliteit van de 
projecten omdat ze meer resultaatgericht en controleerbaar zijn  

Innovatief 

 
Projectsubsidies werken innovaties in de hand. 

Verenigingen moeten creatief zijn en andere denkpistes 

hanteren om nieuwe projecten op te starten. 

 

Kwaliteitsysteem 

“De financiële middelen beschikbaar voor de hele sector blijft min of meer gelijk of gaat lichtjes achteruit. Nochtans is er bij de screening 
van de organisaties die al dan niet voorstellen kunnen indienen een duidelijke evolutie.  Een evolutie naar het meer streng beoordelen van 
de beheercapaciteiten van de verschillende vzw’s die aan ontwikkelingssamenwerking doen.  Zodanig dat slechts een kleinere groep van 
organisaties, uiteindelijk de beschikbare financiële middelen kan beheren en uitvoeren.” 
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Politieke agenda neemt maatschappelijke agenda over 
Het gevaar dat daarenboven achter projectsubsidies schuilt is dat 
verenigingen soms het gevoel hebben dat ze meer aandacht moeten 
hebben op het binnen de lijntjes kleuren van het lopende beleid, waardoor 
ze zich minder onafhankelijk voelen en minder kunnen inzetten op 
ontwikkelingen die stoelen op hun eigen, onafhankelijke visie op het 
maatschappelijk gebeuren. Hierdoor kunnen ze het gevoel hebben dat de 
missie van de verenigingen die a priori los staan van de politiek en eerder 
een maatschappelijke rol hebben, onder druk komt te staan. Dit gaat in 
tegen het intrinsiek pluralistisch en divers karakter van de vzw-wereld en 
zou een potentieel gevaar kunnen zijn voor verengingen of voor een 
verarming van de verenigingssector.  

Maar bij projectsubsidies bestaat het gevaar dat de politieke agenda het overneemt van de 
maatschappelijke agenda, het verhoogt de concurrentie tussen verenigingen en de projecten 
zijn minder duurzaam 

Concurrentie 
Projectsubsidies maken dat verenigingen hun activiteitsterrein 
uitbreiden naar domeinen waarin ze niet gespecialiseerd zijn en die 
minder zuiver aansluiten bij hun missie, waardoor enerzijds meer 
concurrentie ontstaat tussen de verenigingen onderling en anderzijds 
minder specialisme, waardoor de ook de kwaliteit van hun bijdrage 
onder druk komt te staan. 

 

Niet duurzaam  
Het is zeer moeilijk om duurzame projecten te ontwikkelen want bij 
projectsubsidies staat er een begin en einde aan financiering. Er 
bestaat daarenboven geen zekerheid voor een volgende financiering.   

 

Onmeetbaar maatschappelijke impact 
Er wordt verwacht dat de verenigingen de publieke instanties goed op 
de hoogte houden en inkijk geven in het verloop van het project en de 
bijdrage ervan als vorm van controle. Maar verenigingen vrezen dat 
niet alle bijdrage even meetbaar en controleerbaar is. 

 

“Als je kijkt naar de sociale economie in Vlaanderen, dan is het bijna 
onmogelijk om als beginnende organisatie een financiering vanuit de 
overheid te vinden. Als men projectfinancieringen uitwerkt dan is dat heel 
vaak voor een korte periode waar je heel veel tijd verliest in de opstart van 
een project. En tegen dat het is opgestart moet het al bijna weer afronden. 
Er moet heel veel rapportage voor gebeuren en de budgetten zijn niet 
gigantisch groot. Er zit ook veel tijdsverlies in waardoor je eigenlijk niet 
inhoudelijk kunt werken of toch niet zoals het zou moeten. Soms kan er 
wel eens een verlenging voor komen, maar er komt dan zoveel bij kijken. 
Men ontmoedigt eigenlijk om ook projectfinanciering aan te vragen.“   
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Meer nood aan professionalisering voor het zoeken en verantwoorden van subsidies 

• Veel verenigingen geven aan dat er zowel bij private als bij publieke financiering een hoge graad van 
professionalisme gedemonstreerd moet worden om kans te maken op subsidies.  

• Bij grotere verenigingen werkt doorgaans een team van twee voltijdse professionelen op het conceptualiseren van 
voorstellen, de opvolging ervan en de jaarlijkse rapportering.  Die professionelen zijn noodzakelijk omdat enerzijds 
conceptueel strategisch denken nodig is bij het invullen van de voorstellen, die goed beredeneerd en onderbouwd 
moeten zijn wil men kans maken om het project te winnen. Anderzijds moeten ze de taal die gebruikt wordt in 
projectvoorstellen beheersen.  Die is verschillend van het taalgebruik op het terrein. 

• Het hele administratieve proces voor subsidies neemt te veel tijd in beslag: indienen van uitgebreide, gedetailleerde 
dossiers   ambtenaar geeft feedback  aanpassen  terug naar administratie  …   

• Kleine verenigingen zijn daar eerder de dupe van. Zij kunnen minder gemakkelijk tegemoet komen aan de strengere 
en hogere eisen en verwachtingen van professionaliteit die subsidiegevers stellen, omdat ze vaak niet over het 
gekwalificeerd personeel beschikken.  

• Er is dus nood aan hogere loonsubsidies, of meer werkgelegenheidssteun: Vertegenwoordigers van de verenigingen 
die deelnamen aan het onderzoek geven aan dat het gekregen gesubsidieerd budget vaak enkel de uitvoering van 
het project dekt, maar zelden de lonen van de voltijdse professionele medewerkers, hetgeen een probleem is. 

• Dankzij tewerkstellingsprogramma’s kunnen verenigingen wel genieten van contracten die niet al te duur zijn. 
• Daarnaast geven de verantwoordelijken van de verenigingen aan dat er nood is aan opleidingen om 

projectvoorstellen in te vullen. 

‘’Ca prend facilement 
une semaine 
complète pour 
répondre à un appel 
à projet. De plus ce 
n’est pas une 
personne qui travaille 
dessus, c’est toute 
une équipe où 
chacun fait sa partie. 
Par projet il faut que 
l’ergothérapeute 
intervienne, la juriste, 
le chargé de projet. 
Ce n’est pas une 
personne pour une 
semaine, ça mobilise 
vraiment beaucoup 
d’énergie.’’  
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Zoeken en verantwoording van subsidies 

"Je suis administrateur dans une autre association qui fait de la formation, 
ils avaient un financement structurel du Forem depuis 25 ans.  Un moment 
donné le Forem a dit 'c’est terminé maintenant on va faire des appels à 
projet' et vous  vous allez pouvoir répondre aux appels à projet. Ce qui 
renforce le côté concurrence entre les associations car tout le monde peut y 
répondre.  C’est à la fois sain mais ça nous met aussi en concurrence avec 
d’autres associations."  

“De overheid zet de maatschappelijke initiatieven financieel, maar 
ook wel conceptueel onder druk. In die zin creëert dat voor veel 
verenigingen toch wel een financieel moeilijke situatie; een beetje 
een crisissituatie. Nu, tegelijk zorgt die noodgedwonge druk op het 
verenigingsleven voor een bron van dynamisering en innovering van 
de sector”  

“De kwaliteitsvereisten die gepaard gaan met de projectsubsidies 
zorgen voor meer competitie in de sector. Beantwoord je aan de 
kwaliteitsverzuchtingen die de overheid oplegt, krijg je iets 
makkelijker toegang tot financiering. Diegenen die daar naar 
oordelen van de overheid minder naar evolueren krijgen minder 
middelen. Dus ik denk ook dat het verdelen van de middelen als een 
soort sturend instrument wordt gebruikt; nu nog meer dan in het 
verleden”  
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Private organisties  

Om subsidies te werven bij private organisaties bespelen de verenigingen eerder informele 
kanalen. Er is dan meer sprake van netwerking door het opbouwen en onderhouden van 
contacten met sleutelfiguren om zo tot (financiële) engagementen te komen. De nadruk ligt 
dan eerder op een meer persoonlijke en rechtreekse communicatie. De impact en de missie 
van de vereniging moet dan overtuigen en de aanvraagdossiers moeten kort en zeer to-the-
point zijn. Dit maakt het aanvraagproces gemakkelijker en efficiënter dan het proces dat 
gevolgd moet worden voor publieke subsidies.  

Geld verzamelen bij verscheidene private instanties is de laatste jaren voor veel verenigingen 
een belangrijke bron van inkomsten geworden. Toch geven sommige verenigingen aan dat 
ze omwille van ethische redenen nooit inkomsten zouden werven bij instanties die zich niet 
kunnen inschrijven in de maatschappijvisie van de vereniging. 

Bovendien is het doel van de samenwerking ook van belang. Indien commerciële motivaties 
de overhand nemen bij de subsidiërende partner, gebeurt het dat een vereniging de 
samenwerking met de partner in kwestie stopzet. 

Private financiering vertrekt meer vanuit een persoonlijke relatie en rechtstreekse 
communicatie 

“Ik ga niet met […] in zee hé, en 
wapenfabrikanten ook niet. Je moet een 
beetje ethisch consequent zijn natuurlijk. 
Dat is natuurlijk moeilijk door te trekken, 
maar bepaalde dingen kunnen absoluut 
niet vind ik.”  

“Vroeger had je de profit en vzw, vandaag groeit dat naar elkaar toe. De vzw’s worden 
gefinancierd door de profit sector en bijgevolg zijn ze minder afhankelijk van de 
overheden en hun beslissingen. Daarbij zien we ook bij de profit een omgekeerde 
beweging. Vanuit de profit sector is er een zoektocht naar hoe kunnen we winst maken 
en ook maatschappelijke impact realiseren. Waardoor ze naar elkaar toekomen.”  
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Alternatieve financieringsbronnen  

In 2018 wordt de trend bevestigd dat verenigingen op zoek zijn naar verschillende financieringsbronnen zoals de giften 
vanwege particulieren en bedrijven, bijdragen door leden, commerciële ontvangsten en legaten. Het kwantitatieve luik toont 
ons dat 36% van de verenigingen aangeven te genieten van ‘andere financieringsbronnen’.  

De respondenten geven als alternatieve financieringsbronnen:  

• Hybride samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijven zoals de Social Impact Bonds (SIBs): Een publiek-
private resultaatverbindende samenwerking tussen een overheidsinstantie, een sociale organisatie en een impact-
investeerder. Bijvoorbeeld Actiris die verenigingen financiert in functie van het aantal tewerkgestelden met 
migratieachtergrond. 

• Bovendien geven verenigingen aan commerciële inkomsten te verwerven uit activiteiten of voor bepaalde diensten die 
niet vallen onder ‘commerciële activiteiten uit de verkoop van voorwerpen’. Bijvoorbeeld huurinkomsten van 
patrimonium, vakantiecentrum, ....  

• Ten slotte geven de respondenten ook aan dat er een nieuwe variant ontstaat van het geven van giften, namelijk 
crowdfunding. 
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Door de besparingen en financiële moeilijkheden van de afgelopen jaren wordt 
de overheid niet meer gezien als dé zekere financieringspartner.  

Noodgedwongen moeten verenigingen zich heruitvinden en zich aanpassen aan 
de situatie. Daarom proberen verenigingen nieuwe werkmethodes uit, en 
proberen ze meer businessgericht te denken om zo eigen inkomsten te 
genereren. Verenigingen worden verplicht om professioneler te werken en zich te 
organiseren en te structureren als private bedrijven.  

Verenigingen structureren zich dus anders en nemen concepten en structuren 
over uit de private sector.  Zo verkopen ze diensten en producten en gaan ze een 
nauwere samenwerking met private instanties aan.  

Deze evolutie en het goede huidige verbeterde economische klimaat verklaren de 
toename van inkomsten uit commerciële activiteiten.  

De meest voorkomende activiteiten om commerciële inkomsten te genereren 
zijn volgens de geïnterviewde verantwoordelijken: de verkoop van activiteiten 
/diensten zoals het uitbaten van winkels, verhuren van immobiliën en het 
ontwikkelen een organiseren van opleidingen voor professionelen. 

De toename van de commerciële activiteiten wordt verklaard door noodzaak en een goede 
huidige economische klimaat   

De verantwoordelijken van verenigingen 
geven aan een vrij positief gevoel te 
hebben over de evolutie van inkomsten 
uit commerciële activiteiten. Hoe groter 
de nood aan middelen, hoe meer de 
inkomsten uit commerciële activiteiten  
zullen stijgen.  
Aangezien de wervingsmethodes in 
2017-2018 hebben gewerkt, zullen 
dezelfde methodes toegepast worden in 
de volgende jaren.  

Toch is er bij sommige verenigingen weerstand tegen die 
verandering en staan niet alle verenigingen open voor het 
denken in marktlogica.  Ze zijn vaak niet bereid of hebben de 
middelen niet om te fusioneren of samen te werken met 
andere verenigingen, of met de profit-sector. 
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De keerzijde van de commerciële activiteiten  

‘’Par exemple, si je prends le parascolaire: 
quelqu’un qui veut créer des ateliers pour enfants 
pendant les stages de carnaval ou de Pâques. La 
personne a le droit de demander aux parents de 
payer une cotisation pour leur enfant. Ce n'est pas 
une cotisation vu que les parents ne sont pas 
membres de l’ASBL. Donc à ce moment-là ils sont 
clients. Je  ne dis pas qu’ils sont illégaux mais avec 
le travail associatif qui existe, les dispositions avec 
les volontaires, toute une série de mécanismes, il y 
a moyen aujourd’hui pour des administrateurs 
délégués de se faire du fric sur des mécanismes 
très peu stables.’’  

Niet alle respondenten ervaren de evolutie waarbij verenigingen 
inkomsten moeten halen uit commerciële activiteiten, als positief. Vooral 
de klassieke, Waalse en Brusselse verenigingen zien dit als een eerder 
negatieve ontwikkeling omdat het de vereniging verder verwijdert van 
haar kernwaarden.  Bij recente en nieuwe Vlaamse verenigingen bestaat 
er meer openheid voor vernieuwing en voor een privaat 
ondernemingsmodel. 

Bovendien is het verkopen van diensten aan bedrijven of aan 
overheidsinstanties om taken van openbaar nut te vervullen, niet 
mogelijk in alle sectoren van het verenigingsleven. Zij die actief zijn in 
sociale domeinen (bv. het werken met daklozen), kunnen enkel beroep 
doen op donaties of hopen op een meer charitatieve kant. 

“Je hebt als manager maar een beperkte 
hoeveelheid tijd. Stel dat Ik ervoor zou kiezen om 
de helft van mijn tijd te steken in de verkoop van 
bepaalde diensten. Ik denk dat ik dat zeker zou 
kunnen doen, geen probleem. maar dan kan ik 
tegelijkertijd, mijn tijd niet steken in het vergroten 
van onze impact.” 
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Velen geven aan dat de bijdrage door de leden in hun verenigingen niet is gestegen. Evenwel geven 
de vertegenwoordigers aan dat vele grote verenigingen doeltreffende methoden ontwikkeld hebben 
om leden te werven. Er wordt meer geld besteed aan reclame: branding, directe marketing, 
communicatie, ... Dit resulteert in een toename van de bijdrage van leden. De achterliggende driver 
van dit fenomeen ligt in de moeilijkheid van het zoeken en het verantwoorden van subsidies.   

Een ander fenomeen dat ingegeven wordt door de respondenten is het duurder worden van het 
leven, terwijl de eigen inkomsten gegenereerd door commerciële activiteiten, dezelfde blijven.  Het 
verschil wordt dan vaak door de leden bijgepast om de vereniging draaiende te houden. 

 

Bijdrage door de leden 

‘’Je pense que ceux qui ont des revenus liés au membership ont 
développé des méthodes beaucoup plus agressives dans le sens 
positif du terme, plus efficaces. ils font de la pub, ils ont adopté des 
méthodes. Ils dépensent plus d’argent à faire de la notoriété.’’ 
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Perceptie algemene financiële evolutie van de verenigingssector 

Door de besparingen en 
financiële moeilijkheden van 
de afgelopen jaren  wordt de 
overheid niet meer gezien als 
dé zekere 
financieringspartner.  

De verenigingssector is de afgelopen jaren sterk gewijzigd door veranderingen op politiek en 
economisch vlak. 

Tot 2016 heeft de verenigingssector een zeer moeilijke periode gekend door besparingen en de 
financiële crisis. De publieke financiering werd hierdoor steeds meer een onzeker gegeven. In 
2017-2018 lijkt voor velen de ongunstige situatie van de afgelopen jaren voorlopig achter de rug en 
bevinden we ons in een beter socio-economisch klimaat. Toch ervaren de verenigingen geen 
stijging in de publieke financiëring. Integendeel, er leeft het gevoel dat de subsidiepot zeker niet 
groter is geworden, wel geven ze aan dat de subsidies meer versnipperd zijn. 

De onzekerheid die gepaard gaat met het verkrijgen van de publieke financiering zorgt ervoor dat 
de verenigingssector zich geleidelijk aan heeft aangepast. Verenigingen worden verplicht om 
alternatieve financieringsbronnen aan te spreken. Er wordt nu meer dan vroeger aangeklopt bij 
private instellingen voor sponsoring en giften. De meeste verenigingen moeten om eigen 
inkomsten te genereren zichzelf heruitvinden en zich aanpassen. Velen trachten nieuwe 
werkmethodes uit zoals het meer businessgericht denken door het creëren van coöperaties, het 
ontwikkelen van diensten  (bijv coachingdiensten, …) etc. Hierdoor en mede door de gunstige 
huidige economische situatie zien verenigingen een stijging van andere inkomsten: meer 
participatie door de leden aan de activiteiten, meer sponsoring, meer inkomsten uit commerciële 
activiteiten, ….  
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Perceptie algemene financiële evolutie van de verenigingssector 

Enerzijds is het een te korte periode om  al over een tendens te 

kunnen spreken, het is volgens de geïnterviewde verantwoordelijken 

van verenigingen pas vanaf 2017 dat de financiële situatie een lichte 

verbetering kent.  

Bovendien is men te afhankelijk van verscheidene factoren:  

• De economische situatie (subsidies, eigen inkomsten, 

samenwerking met profit bedrijven).  

• Politieke beslissingen:  Enkelen vrezen dat de huidige politieke 

ontwikkelingen een negatieve invloed kunnen hebben op de 

gunstige sociaal economische situatie.  

• Ten slotte is het ook afhankelijk van de impact van (nieuwe) 

decreten.  

De verenigingen die 
deelnemen aan het onderzoek 
ervaren een  lichte verbetering 
in hun financiële situatie,  
maar er is voor velen nog 
geen sprake van een tendens.  
De toekomst blijf te onzeker.  



39 

Meer nood aan professionalisering voor het zoeken en verantwoorden van subsidies 

Specifiek voor het verantwoorden van subsidies 
 
 Er moet regelmatig gerapporteerd worden voor verschillende instanties die elk zeer uiteenlopende vereisten hebben: 

• Bij de publieke overheden moeten alle uitgaven tot de laatste cent worden verantwoord met factuur en 
betalingsbewijs.  

• Terwijl het inbrengen van een dossier bij prive bedrijven kort en bondig moet zijn. De focus bij de verantwoording 
ligt meer op de resultaten en de maatschappelijke impact.  

 Met de projectubsidies is deze administratieve last nog groter geworden voor soms zeer kleine bedragen. 
 In de toekomst verwachten verenigingen nog strengere en veeleisendere regelgevingen (meer transparantie en 

resultaatgerichtheid) omtrent de verantwoording van subsidies. Verenigingen hopen dat de aanvraag en het 
verantwoordingsproces van subsidies wordt vereenvoudigd en geuniformiseerd. 

“Voor iedere €3 en 
€5 die je uitgeeft 
moet er een 
factuur en een 
betalingsbewijs 
worden doorgeven 
aan de overheid. 
Dat vind ik er een 
beetje over. Daar 
ben ik dan een 
week mee bezig 
voor een bedrag 
van €30 000.”  

“Ik denk dat de evoluties rond transparantie enerzijds en resultaatgerichtheid 
anderzijds zich wel verder zullen zetten en belangrijker zullen worden.“  

Specifiek voor het formuleren van projectvoorstellen 
 

• De tijd en energie die nodig is voor het invullen van de projectenvoorstellen groeit exponentieel met het bedrag van 
het projectvoorstel. 

• Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het ontwerpen van een voorstel, zonder de zekerheid te hebben dat men het project 
en de daarbij horende subsidies zal winnen. 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q12. Kunt u mij vertellen of uw vereniging beschikt over elk van de volgende financieringsbronnen? | Q40. Ontvangt u van de volgende overheden  
  subsidies? 

Overheidssubsidies - Evolutie 

Overheidssubsidies 

82% 
Krijgt overheidssubsidies 

Lokaal 

Provinciaal Regionaal 

Federaal 

Europees 

8 van de 10 verenigingen zegt overheidssubsidies te ontvangen.  Het gros komt hierbij nog steeds van het regionaal en lokaal vlak.  

2018 2016 2015 
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Publieke instanties 

Verschillende soorten publieke instanties worden aangesproken, variërend van zeer lokaal niveau 
tot Europese subsidies.  

De moeilijkheid om subsidies te werven van publieke instellingen stijgt naargelang het niveau van 
de instantie. Subsidies van bijvoorbeeld Europese instanties zijn moeilijker te verkrijgen dan 
subsidies van lokale overheden.  

Het is daarenboven niet evident om alle systemen te kennen en/of om in alle systemen te passen. 

Complexiteit van verschillende subsidiesystemen 

“Je hebt een beetje Brussel, een beetje Vlaanderen, een 
beetje Federaal, een beetje Wallonië, een beetje 
gemeentelijk. En daarenboven nog eens alle thema’s. 
Wij zitten op thema’s die zowel integratie-bevorderend 
zijn, die aanleunen bij aanvullend onderwijs, die 
aanleunen bij welzijn. Wij werken op diverse thema’s. 
Bovendien zitten we in Brussel en zijn we tweetalig: het 
past in geen enkel vakje hé. Want diegene die 
verantwoordelijk is in Brussel voor onderwijs, die zou 
kunnen zeggen: ‘Nee, wij subsidiëren jullie alleen voor 
Nederlandstalige kinderen.’ Zo van die dingen, snap je 
wat ik bedoel? “ 

‘’On vit très mal la justification des subsides. 
C’est un des gros problèmes.  C’est la 
question des lourdeurs administratives. 
On est surveillé à tous les coins de rue, on 
doit remettre un rapport annuel à l’un et à 
l’autre. De plus ça ne doit pas être le même 
parce que ce ne sont  pas les mêmes 
créneaux, les mêmes systèmes.  C’est 
insupportable!  On comprend qu’il faut vérifier 
l’argent public, mais nous on est tout le 
temps contrôlé. C’est insupportable.’’ 
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Basis:  Enkel verenigingen die subsidies ontvangen van de lokale overheid (n=324) 

Vraag:  Q45. Naast subsidies welke andere vormen van ondersteuning door de gemeente/stad bv inzake infrastructuur, personeel, communicatie ontvangt u?  

Andere vormen van ondersteuning 

Personeel 

We hebben een 
bureau 

gekregen 

Personeel, 
equivalent van 

1 voltijds 

Kennis; 
expertise 

Ja, personeel 
beschikbaar 

gesteld 

Niets; Geen andere subsidies,  

We ontvangen 
materiaal van de 

gemeente ter 
gelegenheid van 

evenementen 

Infrastruc-
tuur 

De gebouwen 
worden gehuurd 

door de gemeente  

Logistieke 
ondersteuning 

Zaal dat we 
gratis kunnen 

gebruiken 

Enkel 
infrastructuur 

Kleine 
tussenkomst in 

een accomodatie 

Gebouw; ene deel 
gratis, ander aan 

verlaagd tarief 

Ja, een gebouw 
dat on ter 

beschikking wordt 
gesteld 

Lokalen tot 
onze 

beschikking 
Kuis-
vrouw 

Zeer veel logistieke 
steun bij 

activiteiten; tenten, 
stoelen, tafels 

Communicatie 
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Verenigingssector vragende partij voor meer samenwerkingsverbanden 

“Met sommige bedrijven gaan we wel echt 
samenwerkingsverbanden aan in die zin dat we zoveel mogelijk van 
hun personeel effectief inzetbaar maken, en daar zit dan natuurlijk 
wel een win/win in. Je kan het geen sponsoring noemen ofzo, want 
het gaat verder dan dat.“ 

Verenigingen geven aan door de gemeente/stad ook regelmatig 
infrastructureel ondersteund te worden. Volgens de 
vertegenwoordigers van verenigingen is er echter nood aan nog meer 
samenwerking en ondersteuning op financieel en materieel vlak, maar 
ook op vlak van de diensten (professionele expertise). Deze 
samenwerking kan op alle niveaus gebeuren: (lokale) overheid, profit-
organisaties, verenigingen onder elkaar, …. 

Steeds meer bedrijven willen graag iets voor de maatschappij 
betekenen en verenigingen hebben behoefte aan nieuwe 
inkomstenstromen (om minder afhankelijk te zijn van de overheden). 
Via bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
kunnen profit en non-profit organisaties samenwerken. 

De geïnterviewde verantwoordelijken zijn vragende  partij voor een 
open dialoog en meer overleg met de overheid. Ideaal gebeurt dit via 
een representatief orgaan dat de hele verenigingssector 
vertegenwoordigt. Die zou ondersteuning bieden en de rechten en 
belangen van de verenigingen verdedigen. Op deze manier kunnen 
krachten gebundeld worden, met het oog op meer meerwaarde te 
leveren. 

“Wat we bijvoorbeeld al een paar keer gedaan hebben is een soort 
van win/win beurs waarin iedereen breed wordt uitgenodigd om te 
zeggen wat ze zelf kunnen aanbieden en wat men nodig heeft. En 
daaruit komen dan samenwerkingen. Dat soort uitwisselingen. 
Daar zijn een aantal toffe dingen uitgekomen, maar dat moet 
natuurlijk altijd verdergezet worden.” 
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Subsidies blijven een zeer populaire financieringsbron. Overgrote meerderheid verenigingen met subsidies (76%) deed in de afgelopen 
12 maanden gemiddeld 4 nieuwe aanvragen.  6 op 10 van de aanvragen werd aanvaard.   

Subsidieaanvragen 

Subsidieaanvraag ingediend? 

Basis:  Enkel verenigingen die beschikken over overheidsfinancieringen (n=599) 

Vraag:  Q34. Hoeveel subsidieaanvragen heeft uw vereniging in de voorbije 12 maanden ingediend bij overheidsinstanties? | Q35. U vertelde dat uw instelling in 
  de voorbije 12 maanden … subsidieaanvraag/subsidieaanvragen indiende bij overheidsinstanties. Hoeveel van deze … subsidieaanvragen werden er 
  aanvaard, hoeveel werden er geweigerd en voor hoeveel van deze subsidieaanvragen wacht u nog op een antwoord? Werd deze subsidieaanvraag 
   aanvaard of geweigerd of wacht u nog op een antwoord hiervoor? 
 

4,0 
Gemiddeld aantal 

subsidies 
aangevraagd 

60% 
Aanvaard 

24% 
Geweigerd 

17% 
In behandeling 

82% 
Krijgt 

overheidssubsidies 

Overheidssubsidies 

76% 
Diende aanvraag in de  
voorbije 12 maanden 



45 

Steunaanvragen bij privé-stichtingen, bedrijven, sponsoring, mecenaat 

Giften privé-stichtingen, 
bedrijven, sponsoring, mecenaat 

Basis:  Verenigingen die beschikken over specifieke financieringsbron (n=335) | Verenigingen die een steunaanvraag hebben ingediend bij privé-stichtingen en   
  bedrijven (n=264) 

Vraag:  Q34b. Hoeveel steunaanvragen heeft uw vereniging in de voorbije 12 maanden ingediend bij privé-stichtingen en bedrijven? | Q35b. U vertelde dat uw   
  instelling in de voorbije 12 maanden … steunaanvraag. Hoeveel van deze … steunaanvragen werden er aanvaard, hoeveel werden er geweigerd en voor   
  hoeveel van deze aanvragen wacht u nog op een antwoord? Werd deze steunaanvraag aanvaard of geweigerd of wacht u nog op een antwoord hiervoor? 

Iets minder dan de helft van de verenigingen ontvangt giften vanwege privé-stichtingen, bedrijven, sponsoring, mecenaat. Drie vierde 
van hen diende in de afgelopen 12 maanden opnieuw steunaanvragen in. Gemiddeld waren er dit 7. Net iets minder dan de helft werd 
ontvankelijk verklaard.   

47% 
Aanvaard 

28% 
Geweigerd 

25% 
In behandeling 

7,0 
Gemiddeld aantal 

subsidies 
aangevraagd 

Steunaanvraag ingediend? 

75% 
Diende aanvraag in de  
voorbije 12 maanden 

46% 
Krijgt giften van 

privé-stichtingen, bedrijven 
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Steunaanvragen bij stichtingen van algemeen belang en andere instellingen zoals de 
Nationale Loterij 

Basis:  Verenigingen die beschikken over specifieke financieringsbron (n=202) | Verenigingen die een steunaanvraag hebben ingediend bij stichtingen van 
   algemeen belang en andere instellingen (n=178) 

Vraag:  Q34c. Hoeveel steunaanvragen heeft uw vereniging in de voorbije 12 maanden ingediend bij stichtingen van algemeen belang en andere instellingen 
  zoals de Nationale Loterij? | Q35c. U vertelde dat uw instelling in de voorbije 12 maanden … steunaanvraag/steunaanvragen indiende bij stichtingen 
  van algemeen belang en anderen instellingen zoals de Nationale Loterij. Hoeveel van deze … steunaanvragen werden er aanvaard, hoeveel werden er 
  geweigerd en voor hoeveel van deze aanvragen wacht u nog op een antwoord? Werd deze steunaanvraag aanvaard of geweigerd of wacht u nog op 
  een antwoord hiervoor? 

Ongeveer één vierde van de verenigingen beschikt over giften van stichtingen van algemeen belang en andere instellingen. Hiervan 
diende 67% gemiddeld 2 aanvragen in, in de afgelopen 12 maanden.   

49% 
Aanvaard 

25% 
Geweigerd 

27% 
In behandeling 

2,0 
Gemiddeld aantal 

subsidies 
aangevraagd 

Steunaanvraag ingediend? 

27% 
Krijgt 

giften van stichtingen 

Giften stichtingen algemeen 
belang en andere instellingen 

67% 
Diende aanvraag in de  
voorbije 12 maanden 
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Hervorming van het vennootschaps-en verenigingsrecht 

Deze hervorming op zich omvat 3 luiken:   

Hervorming van het insolventierecht:  
Wet van 11 augustus 2017, ingegaan op 1 mei 2018. 
De nieuwe insolventiereglementering houdt in dat 
ook vzw’s failliet kunnen  worden verklaard (met een 
zekere bestuurdersaansprakelijkheid). 

Hervorming van het ondernemingsrecht:  
Wet van 15 april 2018, datum van 
inwerkingtreding 1 november 2018. Economisch 
recht wordt ondernemingsrecht en er is de 
introductie van het nieuwe begrip ‘onderneming’. 
Dit houdt in dat de vzw een onderneming wordt 
en sinds de hervorming van het 
ondernemingsrecht voor de 
ondernemingsrechtbank moet verschijnen (i.p.v. 
voor de rechtbank van eerste aanleg of de 
rechtbank van koophandel). 

Hervorming van het vennootschaps- en 
verenigingsrecht:  
Goedgekeurd op 28 februari 2019. Treedt in 
werking op 1 mei 2019 voor nieuwe vzw’s en op 1 
januari 2020 voor bestaande vzw’s. De vzw-wet 
‘kantelt in’ in het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen. De Vereniging 
Zonder Winstoogmerk verandert in een Vereniging 
Zonder Winstuitkering. Vzw’s mogen dan 
ongebreideld inkomsten halen uit economische 
activiteiten, zolang zij de winsten niet uitkeren. 
Voordien mochten commerciële inkomsten enkel 
van bijkomstige aard zijn. Vzw’s moeten wel een 
belangeloos doel blijven dienen.  
 
De regels van de bestuurdersaansprakelijkheid 
worden veralgemeend voor alle rechtspersonen, 
dus ook vzw’s. De bestuurders van de vzw zullen 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor 
fouten die het bestuursorgaan als college begaat 
bij de uitoefening van het bestuur. 

2017 2018 2019 

1 2 

11/08/2017 15/04/2018 

1 

2 

 
 Bronnen: http://www.deverenigdeverenigingen.be/  

https://www.defederatie.org/nieuws-over-vzws-en-vennootschappen/de-hervorming-van-het-
vennootschaps-en-verenigingsrecht-een-moeilijke-bevalling 
https://www.peeters-law.be/Nl/news/De-nieuwe-vzw-waar-kunnen-we-ons-aan-verwachten/992 
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Hervorming van het vennootschaps-en verenigingsrecht 

Enkele onzekerheden:   

• Vraag is hoe subsidiebeleid te rijmen zal vallen met de 
regel dat verenigingen in de toekomst onbeperkt 
economische activiteiten kunnen uitoefenen? Het lijkt 
niet onwaarschijnlijk dat subsidieverstrekkers niet 
happig zullen zijn op de mogelijkheid dat hun middelen 
ook voor economische activiteiten zouden kunnen 
worden ingezet… 

• Vennootschapsbelasting/fiscaal recht: Het criterium van 
de bijkomstigheid van economische activiteit blijft van 
belang om te bepalen of de vzw aan de 
rechtspersonenbelasting, dan wel aan de 
vennootschapsbelasting is onderworpen, en bijgevolg ook 
al dan niet kan genieten van een (gunstig) fiscaal statuut. 
Vzw’s vallen onder de vennootschapsbelasting, wanneer 
de economische activiteiten de grens van de 
bijkomstigheid overschrijden. Maar waar ligt deze grens? 
De fiscus en de rechtbank kunnen dit oordeel hieromtrent 
op verschillende feiten baseren. 

 
 Meer lezen? https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2018-06_vzw-asbl_nl2.pdf 

 
 Bronnen: http://www.deverenigdeverenigingen.be/  

https://www.defederatie.org/nieuws-over-vzws-en-vennootschappen/de-hervorming-van-het-
vennootschaps-en-verenigingsrecht-een-moeilijke-bevalling 
https://www.peeters-law.be/Nl/news/De-nieuwe-vzw-waar-kunnen-we-ons-aan-verwachten/992 
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Standpunt ten opzichte van de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht 
Standpunt 

Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q52. Door de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht zullen verenigingen onbeperkt inkomsten uit economische activiteiten kunnen 
  halen, zolang ze deze niet uitkeren als winsten. Hoe staat uw organisatie ten opzichte van deze hervorming?  

14 

6 

33 15 

32 
Ze creëert een welgekomen mogelijkheid 

voor mijn organisatie om meer inkomsten 
uit economische activiteiten te genereren 

Ze versterkt de druk voor mijn organisatie 
om meer inkomsten uit economische 
activiteiten te genereren  

Ze verandert weinig voor mijn organisatie 
die vast zal houden aan inkomsten uit 

niet-economische activiteiten, zoals giften, 
ledenbijdragen, subsidies, etc. 

Ik weet nog niet wat dit zal betekenen voor 
mijn organisatie 

Ik ben onvoldoende op de hoogte van deze 
hervorming om op deze vraag te kunnen 
antwoorden 

Meer communicatie (voorlichting) omtrent de hervorming van het vennootschaps-en verenigingsrecht lijkt geen overbodige luxe.  Bijna 
de helft van de ondervraagden (47%) voelt zich onvoldoende geïnformeerd als dusdanig of kan het effect ervan op zijn organisatie 
onvoldoende inschatten. Voornamelijk kleine verenigingen, blijven in het ongewisse. Ongeveer 1 op 3 denkt dan weer dat dit weinig 
impact zal hebben op de eigen organisatie. Vooral vertegenwoordigers van verenigingen uit de sociale-, gezondheidssector en 
ontwikkelingssamenwerking zijn hiervan overtuigd.  14% ziet de hervorming als een opportuniteit, met name grote organisaties.    
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Men kan moeilijk inschatten wat het effect van de hervorming van het vennootschaps- 
en verenigingsrecht zal zijn 

Alle bevraagde vertegenwoordigers van verenigingen geven aan weet te hebben 
van de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht, zonder het echt 
diepgaand te kennen. Bij velen heerst er een gevoel van neutraliteit omdat de 
consequenties nog niet duidelijk en moeilijk in te schatten zijn.  

Ook meer algemeen stellen de geïnterviewde verantwoordelijken dat men steeds 
de vinger aan de pols moet houden over nieuwe regelingen, want legislatieve 
aanpassingen creëren een nieuwe context die ook financiële gevolgen heeft. 
Verenigingen hebben het gevoel overbelast te worden door verschillende decreten. 
De verenigingen voelen een grote druk om “in orde” te zijn.   

De sector heeft nood aan meer concrete informatie, opleidingen/begeleiding en 
opvolging. Een checklist publiceren over wat precies moet gebeuren zou hierbij 
bijvoorbeeld helpen. Momenteel hebben verenigingen volgens de geïnterviewde 
verantwoordelijken het gevoel dat ze alles zelf moeten opzoeken en alles zelf in 
orde te moeten brengen met beperkt (geprofessionaliseerd) personeel. 

Er wordt meer communicatie verwacht omtrent de consequenties van de 
hervorming.  

De informatie mag via de standaardkanalen Squitc, UNISOC, Specire, federaties  of 
via SBB en mogen verschillende vormen aannemen: webseminaries, workshops, 
opleidingen, …  

‘’On va commencer à sentir les 
modifications fédérales d'aujourd'hui 
d'ici deux ou trois ans. Il y a des 
changements importants qui ont été 
menés dans les lois. Pour savoir ce qui 
va se produire plus tard, il faudrait une 
boule de cristal, c’est très difficile à dire.’’  

“Wel, de grote lijnen zijn 
min of meer duidelijk denk 
ik, maar ik denk dat er toch 
inderdaad een nood is om 
met hen daarin te 
verdiepen en te kijken wat 
mogelijke consequenties 
zijn.”  

"Ce qui me dérange aujourd'hui, ce sont les couches législatives et les 
lois. Elles sont tellement compliquées.  Elles ne permettent pas aux 
personnes subventionnées ou accréditées par l'état de se concentrer sur 
la 1ère ligne (ndrl: sur le terrain.)’’  

“Waar ik meer een probleem mee heb is het complexer worden van alle 
regelgeving. Wij zijn in Brussel en in Vlaanderen. De regionalisering van 
een aantal bevoegdheden maakt het ook complexer. Als je  als organisatie 
zowel in Brussel als in Vlaanderen acties voert bestaan er andere regels 
omtrent obligaties en schenkingen, iemand die in Vlaanderen woont heeft 
8% successierechten en in Brussel is dat 25%. Dat zijn dingen die je altijd 
moet uitzoeken over hoe het in elkaar zit. Het is soms zeer complex om 
oplossingen te voorzien”. 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q52. Door de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht zullen verenigingen onbeperkt inkomsten uit economische activiteiten kunnen 
  halen, zolang ze deze niet uitkeren als winsten. Hoe staat uw organisatie ten opzichte van deze hervorming?  

51 

43 

38  Klein 

 Groot 

 Zeer groot 

12 

14 

22 
 Klein 

 Groot 

 Zeer groot 

Standpunt ten opzichte van de hervorming van het vennootschaps- en vereniginsrecht 
Uitgesplitst volgens activiteitensector & grootte van de verenigingen 

Grootte van de verenigingen Activiteitensector 

37% Sociaal 

37% Gezondheid 

23% Cultuur & recreatie 

19% Milieu en dierenwelzijn 

39% Ontwikkelingssamenwerking 

Grootte van de verenigingen 
Ze creëert een welgekomen mogelijkheid 
voor mijn organisatie om meer inkomsten 
uit economische activiteiten te genereren 

Ik weet nog niet wat dit zal betekenen voor 
mijn organisatie 

Ik ben onvoldoende op de hoogte van deze 
hervorming om op deze vraag te kunnen 
antwoorden 

Ze verandert weinig voor mijn organisatie 
die vast zal houden aan inkomsten uit 
niet-economische activiteiten, zoals giften, 
ledenbijdragen, subsidies, etc. 



Financiële situatie 
Barometer van de  
verenigingen 2018 

Voorbereid voor Koning Boudewijnstichting 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q50. Indien uw organisatie plots geen inkomsten meer zou hebben, kan u dan terugvallen op reserves waardoor u nog tijdelijk kan blijven 
functioneren? 
  Q51. Over hoeveel kapitaal, bij benadering, beschikt uw organisatie in geldbeleggingen zoals kasbons, beleggingsfondsen, aandelen en dergelijke?  

Iets meer dan 60% van de verenigingen kan beroep doen op financiële reserves mochten hun inkomsten plots wegvallen. Ongeveer ¾ 
van hen beschikt over een voldoende grote financiële buffer om minstens 3 maanden te kunnen blijven functioneren. Iets minder dan 
een ¼ van de verenigingen beschikt dan weer over kapitaal in geldbeleggingen.   

Financiële situatie 

Nee 

Ja, voor minder dan 3 maanden 

Ja, voor ongeveer tussen de 3 en de 6 maanden 

Ja, voor ongeveer tussen de 6 maanden en 1 jaar 

Ja, langer dan 1 jaar 

Weet ik niet 

34% 

18% 

23% 

13% 

10% 

2% 

64% 
Heeft reserves 

Geen 

≤ 150.000 euro 

Tussen 150.000 euro en 300.000 euro 

Tussen 300.000 euro en 450.000 euro 

> 450.000 euro 

Weet ik niet 

73% 

11% 

3% 

2% 

7% 

3% 

Kapitaal in geldbeleggingen Reserves 

24% 
Heeft kapitaal in geldbeleggingen 
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q50. Indien uw organisatie plots geen inkomsten meer zou hebben, kan u dan terugvallen op reserves waardoor u nog tijdelijk kan blijven functioneren? 
/  
  Q51. Over hoeveel kapitaal, bij benadering, beschikt uw organisatie in geldbeleggingen zoals kasbons, beleggingsfondsen, aandelen en dergelijke?  

Het zijn vooral grote en zeer grote verenigingen die over 
reserves beschikken. En organisaties die voornamelijk 
actief zijn in het Vlaams gewest ook significant vaker dan 
verenigingen voornamelijk actief in Brussel en het Waals 
gewest.  

57 

73 

83 
 Klein 

 Groot 

 Zeer groot 

Niveau activiteit - % 
beschikt over reserves 

Verengingen actief in de gezondheidssector en milieu en 
dierenwelzijn, zijn het actiefst wat betreft geldbeleggingen.  
Grote(re) organisaties actiever dan kleine(re).    

21% Sociaal 

31% Gezondheid 

16% Cultuur & recreatie 

32% Milieu en dierenwelzijn 

22% Ontwikkelingssamenwerking 

19 

29 

45 
 Klein 

 Groot 

 Zeer groot 

Grootte van de vereniging - % beschikt over reserves 

Financiële situatie 
Uitgesplitst volgens Niveau activiteit, activiteitensector & grootte van de verenigingen 

Activiteitensector 
% heeft kapitaal in geldbeleggingen 

Grootte van de vereniging 
% heeft kapitaal in geldbeleggingen 

79% Voornamelijk 
Vlaams Gewest 

48% Voornamelijk  
Waals Gewest 

49% Voornamelijk Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
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18 19 18 

12 

2014 2015 2016 2018

12% van de verenigingen kende in de afgelopen 12 maanden financiële moeilijkheden. Hun aantal daalt hiermee significant in 
vergelijking tot 2014- 2016, toen bijna nog 1 op de 5 verenigingen hiermee te maken kreeg. Globaal lijkt de sector er financieel dus beter 
aan toe dan twee jaar geleden.  
Kleine verenigingen en/of verenigingen die niet kunnen terugvallen op reserves zijn/ blijven het kwetsbaarst.   

Financiële situatie - Evolutie 

Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q25. Kende uw vereniging financiële moeilijkheden in de loop van de voorbije 12 maanden? Met financiële moeilijkheden bedoelen we dat de vereniging 
  één of meerdere keren haar betalingsverplichtingen niet kon naleven. 
    Significante stijging/daling t.o.v. vorig jaar 

12% 
Had moeilijkheden 

 

Financiële situatie 
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Financiële situatie - Evolutie 

Niettegenstaande de positieve tendens, merken de verantwoordelijken van verenigingen op dat vooral de kleine verenigingen en/of 
verenigingen die niet kunnen terugvallen op reserves kwetsbaar zijn of blijven. Hun moeilijkheden verklaren ze door: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Gebrek aan stabiele eigen inkomsten 

Ze hebben niet veel reserve en kunnen “een slecht” jaar hebben door minder fondsen en legaten.  

 Bekendheid  

“Wie niet bekend is, wordt niet bemind, en wie niet bemind is krijgt geen centen”. Om leden, fondsen en legaten te 
verwerven moet de vereniging bekend zijn. Daarom moet worden geïnvesteerd in marketing en communicatie, en 
is er bijgevolg nood aan extra middelen voor adverteren, ontwikkeling van een website, … 

Dit is voor vele verenigingen niet een prioriteit omdat ze al kampen met een gebrek aan middelen.  Maar het is 
wel noodzakelijk om het aantal leden te doen groeien. 

 Beleid en bijsturing van overheid  

De overheid neemt soms (financiële) beslissingen die op korte termijn diepgaande gevolgen hebben voor een 
aantal vzw’s. De verantwoordelijken refereren dan bijvoorbeeld naar de moeilijkheden voor kleine verenigingen 
om nog erkenningen te verkrijgen, of naar de toenemende barrières om in te stappen in een dossier om 

projectfinanciering te bekomen.  

“De afhankelijkheidspositie waarin vele vzw’s zich bevinden tegenover de 
subsidiërende overheden is te groot. Hierdoor worden ze kwetsbaar voor 
beleid en bijsturingen die er van die kant uit gebeuren. M.a.w: Doordat er veel 
subsidies zijn, worden ze gemakkelijker beïnvloed door de overheid.” 
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Financiële situatie - Evolutie 

 Een gebrek aan tijd, hulp of informatie bij het invullen van projectvoorstellen 

De non-profitsector in België is in vergelijking met andere landen zeer versnipperd. Toch worden er van verschillende 
instanties pogingen ondernomen om de sector te doen professionaliseren. Alhoewel die insteek en die intentie 
bijzonder goed wordt ontvangen volgens de respondenten, blijkt het resultaat niet altijd optimaal. De aanpak is vaak 
te gestandaardiseerd en houdt te weinig rekening met de specifieke eigenschappen van de vereniging.  Er zijn onder 
meer grote verschillen tussen de verenigingen wat betreft professionalisme, maturiteit, … 

Specifiek voor verenigingen met meerdere donoren ontstaat er een probleem als die donoren op de hoogte willen 
gehouden worden over het project, wat er gebeurd met de middelen, … Dan dient er veel energie te worden gestoken 
in de opmaak van gepersonaliseerde rapporten in functie van elke donor. Deze moeilijkheid wordt nog versterkt 
indien de directie van de vereniging minder sterk in zijn schoenen staat. 

Veel verenigingen hebben nood aan meer professionele krachten en/of aan opleidingen en training om op een 
gepaste wijze een projectoproep te kunnen beantwoorden. Vooral kleine verenigingen zijn een stuk kwetsbaarder. Zij 
zijn vaker afhankelijk van projectsubsidies (die voornamelijk de ontwikkeling van het project dekt) en de 
(professionele) personeelskosten zijn een zeer grote kost voor hen.  

 Weerstand tegen verandering  

Verenigingen staan vaak niet open voor het nieuwe denken in marktlogica.  Ze zijn vaak niet bereid of hebben de 
middelen niet om te fusioneren of samen te werken met andere verenigingen, of met de profit sector.  
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Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q25. Kende uw vereniging financiële moeilijkheden in de loop van de voorbije 12 maanden? Met financiële moeilijkheden bedoelen we dat de vereniging 
  één of meerdere keren haar betalingsverplichtingen niet kon naleven.  

7% 
Reserves 

21% 
Geen reserves 

Financiële situatie 
Uitgesplitst volgens grootte van de verenigingen & reserves 

Grootte van de verenigingen - % had 
moeilijkheden 

Reserves - % had moeilijkheden 

16 7 

3 
 Klein 

 Groot 

 Zeer groot 
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Te weinig liquide middelen en moeilijkheden om subsidies toegekend te krijgen, vormen met stip de grootste oorzaken van de financiële 
moeilijkheden.   

Financiële situatie 

Financiële moeilijkheden in de 
voorbije 12 maanden 

Basis:  Totale steekproef (n=700) | Verenigingen die financiële moeilijkheden had in de voorbije 12 maanden (n=78) 

Vraag:  Q25. Kende uw vereniging financiële moeilijkheden in de loop van de voorbije 12 maanden? Met financiële moeilijkheden bedoelen we dat de vereniging 
  één of meerdere keren haar betalingsverplichtingen niet kon naleven. / Q26. Ik zal u een lijst voorlezen met situaties.  Kunt u mij voor elke situatie  
  vertellen of die aan de basis lag van uw financiële moeilijkheden in de loop van de voorbije 12 maanden? 

12% 
Had moeilijkheden 

Te weinig liquide middelen  

Moeilijkheid om subsidies toegekend te krijgen 

Te lang moeten wachten tot de overheidssubsidies worden uitbetaald 

Moeilijkheid om inkomsten vereniging in te schatten 

Te veel tijd tussen actie die plaatsvindt en inkomsten die eruit voortvloeien 

Vermindering van de overheidssubsidies 

Daling aantal inkomsten uit giften particulieren 

Schommellingen vraag naar goederen en diensten van vereniging 

Daling aantal inkomsten uit giften bedrijven 

Andere reden 

Mogelijke oorzaken 

74 

72 

53 

51 

50 

34 

26 

24 

18 

38 
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Personeelsbeleid 

Evolutie personeel 

Basis:  Verenigingen met vaste, voltijdse loontrekkende werknemers in dienst (n=596) 

Vraag:  Q37. Wat betreft het personeel van uw vereniging, moest u in de loop van de voorbije 12 maanden overgaan tot … ? | Q38. En verwacht u dat u er in 
de   loop van de komende 12 maanden zal toe overgaan? 

Meer beroep doen op vrijwilligers 

Ontslagen 

Vermindering van de arbeidsduur 

Daling van de salarissen 

29 

12 

9 

1 

37 

7 

7 

2 

Voorbije 12 maanden Komende 12 maanden 

Inzake personeelsbeleid,  heeft ongeveer een derde van de verenigingen met vaste werknemers de afgelopen 12 maanden meer beroep 
gedaan op vrijwilligers, net geen  4 op 10 dit ook in de komende twaalf maanden van plan. Dit is vaker het geval voor kleine verenigingen 
en verenigingen zonder reserves. 
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Basis:  Verenigingen met vaste, voltijdse loontrekkende werknemers in dienst (n=596) 

Vraag:  Q37. Wat betreft het personeel van uw vereniging, moest u in de loop van de voorbije 12 maanden overgaan tot … ? | Q38. En verwacht u dat u er in de 
  loop van de komende 12 maanden zal toe overgaan?  
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35% 
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Personeelsbeleid – Beroep op vrijwilligers 
Uitgesplitst volgens grootte van de verenigingen & reserves 

26% 
Reserves 

34% 
Geen reserves 

Voorbije 12 maanden - % beroep op vrijwilligers Komende 12 maanden - % beroep op vrijwilligers 
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RESERVES 
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Personeelsbeleid: Evolutie ontslagen  

Basis:  Verenigingen met vaste, voltijdse loontrekkende werknemers in dienst (n=596) 

Vraag:  Q37. Wat betreft het personeel van uw vereniging, moest u in de loop van de voorbije 12 maanden overgaan tot … ? | Q38. En verwacht u dat u er in de 
  loop van de komende 12 maanden zal toe overgaan? 

Met 12% ligt het aantal verenigingen dat is overgegaan tot ontslagen op laagste peil in 4 jaar.    
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Gebruik van specifieke tools bij fondsenwerving 

Tools voor fondsenwerving 

Basis:  Totale steekproef (n=700) 

Vraag:  Q43. Maakt uw organisatie gebruik van volgende tools bij fondsenwerving? 

2018 

Giften via online betaling via de website 
(VISA/Mastercard/Bancontact/Maestro/Paypal) 

Andere tools 

Giften via sms-donatie 

Giften via QR-code betaling 

Online ticketing voor evenementen van uw 
organisatie 

Online webshop waar mensen producten 
kunnen bestellen en betalen 

Geautomatiseerde tools voor de aanmaak 
van fiscale attesten 
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Gebruik van specifieke tools bij fondsenwerving 

Nieuwsbrief met fondsenwervende knop 

Externe website die geld inzamelt voor een bepaald 
project/ vereniging. Bijvoorbeeld: Crowdfunding; 
testament.be, ... 

20 % van de respondenten van de enquête geven aan om “andere” tools te gebruiken bij fondsverwerving. Volgens de 

geïnterviewde verantwoordelijken van verenigingen bestaan deze tools uit : 

(interne) campagnes met verschillende 

achterbanorganisaties waar via hun 

communicatiekanalen, ledenbladen, websites etc 

fondsen worden verzameld.   

Straatwerking: op bepaalde plekken staan en mensen 

aanspreken om een contract aan te gaan: regelmatig 

giften te storten.  Vooral NGO’s (als WWF of Amnesty 

International)  gebruiken deze techniek. 

Inzetten op het schrijven van projectdossiers: 
oproepen beantwoorden van instanties die fondsen 
hebben voor bepaalde thema’s. Het doel is om de 
projecten verkocht krijgen bij de fondsengevers. 



Toekomstperspectief 
Barometer van de  
verenigingen 2018 
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Verenigingsleven zal 
altijd blijven bestaan  

Eigen inkomsten en 
private financiering 
blijven belangrijker 

worden  

Samenwerkings-
verband 

Toekomstperspectief van de sector van de verenigingen 

Vertegenwoordigers van verenigingen blijven zeer positief over de toekomst van het 
verenigingsleven.  Het verenigingsleven zal altijd blijven bestaan. Mensen hebben altijd nieuwe 
ideeën en zullen altijd bereid zich in te zetten voor het goede doel.  

Men verwacht dat de sector zich de volgende jaren zal blijven aanpassen en zich opnieuw zal 
uitvinden.  De verenigingen zullen verder blijven zoeken naar nieuwe alternatieve 
financieringsbronnen en werkmethodes om te blijven werken. Hierdoor zal de sector minder 
afhankelijk zijn van de overheden en hun beslissingen.  

Verschillende verenigingen zullen op een nieuwe manier hun krachten bundelen om te 
kunnen blijven draaien.  Minder vanuit een logica van fusie of schaalvergroting, maar eerder 
in een logica van netwerkingsverbanden waar verschillende verenigingen diensten 
uitwisselen.  
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