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Voorwoord 
2019 was een mooi jaar voor vzw Speransa. Yutta werd op 7 februari als eerste 
kind op onze wachtlijst geplaatst. Vanaf dat ogenblik stond er niet alleen een 
kind, maar ook een heel gezin klaar om op dolfijnondersteunde therapie te gaan. 
Dit motiveerde ons des te meer om de nodige fondsen in te zamelen.  

Een aantal mooie activiteiten zorgen voor een ingezameld bedrag in 2019 dat 
groter was dan begroot. We kunnen stellen dat er voldoende fondsen zijn 
verzameld om Yutta op korte termijn op therapie te laten gaan. 

We proberen onze kosten zo laag mogelijk te houden en te streven naar een 
maximale verhouding kosten t.o.v. opbrengsten van 20 %. Dit jaar bedroeg deze 
verhouding 11,57 % wat ruim onder dit percentage ligt. 

Dit succesjaar was niet mogelijk zonder de hulp van velen. Onze dank gaat dan 
ook uit naar alle vrijwilligers, sponsors, onze vaste troopers en iedereen die ons 
een warm hart toedraagt. 

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2019 t.e.m. 
31 december 2019. 

 

Jaarrekening 
In onderstaande tabel kan de jaarrekening van 2019 teruggevonden worden. Het 
resultaat voor 2019 bedraagt € 7.228,53 euro. Samen met het resultaat van 
2018 geeft dit een bedrag op rekening van € 9.576,47 euro. 

 

 
UIT	 IN	

Uitgaven	algemeen		 	€	572,68		 		
Vervoersonkosten	 	€	372,97		 		
Sponsoring	 		 	€	1.450,00		
Domiciliëring	 		 	€							40,00		
Giften	 		 	€	1.234,00		
Collectebussen	 		 	€					315,78		
Trooper	 		 	€					678,05		
Activiteiten	 		 	€	4.456,35		
TOTAAL	 	€	945,65		 	€	8.174,18		

 

 



 
 

 

 
Uitgaven 
De algemene uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten voor de website, de 
bank en Facebook-advertenties. 

Vervoersonkosten worden volgens de interne regels uitgekeerd aan 0,15 EUR/km 
aan bestuurders voor alle verplaatsingen met betrekking tot activiteiten van de 
vzw en het contact met de gezinnen. Tickets van het openbaar vervoer worden 
volledig vergoed. 

 

Inkomsten 
Als we de inkomsten opsplitsen dan kunnen we zien dat 54% uit activiteiten 
komt en 18% uit sponsoring. 15 % van de inkomsten komt uit giften. Dit is een 
stijging met 10 % t.o.v. vorig boekjaar. Ook de inkomsten uit Trooper, het 
platform waarbij een percentage van online aankopen doorgestort wordt naar 
vzw Speransa, zijn hoger dan verwacht.  

Voorlopig zijn giften aan vzw Speransa nog niet fiscaal aftrekbaar. Ondanks 
inspanningen om dit te verkrijgen, is dit niet gelukt in 2019. Een nieuw poging 
zal ondernomen worden in 2020. 

 

 

Speransa kiest ervoor om in de jaarrekening enkel de winst van de activiteiten te 
publiceren. In totaal zijn er dit jaar 8 activiteiten georganiseerd. Van deze 
activiteiten werden er vijf georganiseerd door vzw Speransa, één door GBS Den 
Elzas, één door de ouders van Yutta en één door externen. Een overzicht van de 
activiteiten en de behaalde winst kan gevonden worden in onderstaande tabel. 
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Naam	activiteit	 Datum	 	Winst		
Snoep	en	glittertatoos	 5/02/2019	 	€							82,50		
Verkoop	confituur	+	vlierbloesem	 28/05/2019	 	€					290,00		
Verkoop	snoep	Gent	 19/06/2019	 	€							45,00		

Heldenbar	
22/7/2019-
28/7/2019	 	€					965,95		

Festinaken	 7/09/2019	 	€			-129,23		
Gin-bar	 28/09/2019	 	€	1.154,04		
Tombolaverkoop	Ouderraad	Huldenberg	 31/10/2019	 	€					697,99		
Gin	en	bierverkoop	 26/12/2019	 	€	1.350,10		

 

De voorjaarsverkoop van confituur en vlierbloesem bleek een schot in de roos. 
De heldenbar in de zomer bracht een mooi bedrag op, ondanks de hittegolf 
tijdens de week waarop vzw Speransa de bar openhield. Festinaken werd omwille 
van het koude en natte weer een verliesactiviteit. De meest opbrengende 
activiteiten waren een zeer gezellige gin-bar en een succesvolle gin- en bier 
eindejaarsactie. 

 

 
 Kubb toernooi @ Heldenbar Tienen 

 25/6/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Gin Bar & Jazz Jam 

@ Costa Hoppa Tienen 

28/09/2019 



 
 

 

Vergelijking met begroting 2019 
 

 
BEGROTING	 WERKELIJK	

	
UIT		 IN	 UIT	 IN	

Beheerskosten	 €	536,04	 		 €	572,68	 		

Vervoersonkosten	 €	480,00	 		 €	372,97	 		

Sponsoring	 		 €	1.300,00	 		 €	1.450,00	
Domiciliëring	 		 €	88,00	 		 €	40,00	
Giften	 		 €	2.065,00	 		 €	1.234,00	
Collectebussen	 		 €	430,78	 		 €	315,78	
Trooper	 		 €	757,22	 		 €	678,05	
Activiteiten	 		 €	2.562,50	 		 €	4.456,35	
TOTAAL	 €	1.016,04	 €	7.203,50	 €	945,65	 €	8.174,18	
 

• Het bedrag aan domiciliëring valt iets lager uit dan begroot. Omwille van 
de hoge bankkosten hieraan verbonden, werd ervoor gekozen om dit stop 
te zetten in augustus. 

• De giften vallen heel wat lager uit dan begroot. De reden hiervoor is een 
cheque van Lady Circle Mol die we in 2019 verwacht hadden, maar die we 
in februari 2020 in ontvangst mogen nemen. 

• De activiteiten leverden opvallend meer op dan verwacht. Een 
onverwachte tombola-opbrengst en een succesvolle gin-bar en 
eindejaarsverkoop van gin en bier droegen hiertoe bij. 

 

De wachtlijst 
Op 7 februari 2019 werd Yutta als eerste kind op onze wachtlijst geplaatst. Dit 
jaar hebben 3 gesprekken plaatsgevonden met kandidaat-gezinnen, maar 
hiervan is niemand de effectieve samenwerking met vzw Speransa aangegaan. 
In 2020 zal blijvend ingezet worden op de bekendmaking van vzw Speransa en  
het aanspreken van nieuwe gezinnen. 

Aan Yutta werd groen licht gegeven in februari 2020, omdat de nodige middelen 
ingezameld zijn. We hopen dan ook dat Yutta eind 2020 of in het voorjaar van 
2021 haar dolfijnondersteunde therapie kan volgen. 


