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5.2. Extra inkomsten 

 
In ons meerjarenbeleidsplan staat een operationele doelstelling die handelt over het zoeken 
naar alternatieve financieringsbronnen. Onder dit thema vallen diverse rubrieken gaande van 
het realiseren van bouwprojecten via alternatieve financiering tot het verhogen van onze 
inkomsten via giften, schenkingen, legaten, sponsoring … Wat het eerste thema betreft 
verwijzen we naar de lopende besprekingen met zowel Zorgdorpen als met Eclips.  
In onderliggende nota willen we kort duiden dat ook wat het 2° thema betreft we een positieve 
evolutie vaststellen. 
 

Jaar extra inkomsten 
met attest (in €) 

extra inkomsten  
zonder attest (in €) 

totaal 
(in €) 

2016 24.143 22.926 47.069 
2017 26.364 32.477 58.841 
2018 lopende reeds 47.057 € gestort reeds 47.057 

 
2016 
In 2016 lanceerden we een oproep om het renovatieproject De Boskant te sponsoren. 
Dit resulteerde in een bedrag van € 9220 (verrekend onder de categorie met attest). 
 
2017 
De grootste ontvangsten in 2017 kwamen van 5 bronnen : een familielid die een aangepast 
bed voor haar dochter financierde (€ 10.500), Music For Life (€ 5545), Kiwanis Land van Rhode 
(€ 5250), United Fund (€ 6000) en ON Semiconductor (€ 5684).  
 
2018 
Ook in 2018 zien we dat deze positieve tendens zich verder zet. Op heden zien we dat we via 3 
bronnen reeds een mooi bedrag ontvingen : Music For Life (€ 16.557), verkoop parochiecentrum 
Baaigem (€ 27.000), comité Doré (€ 3500). Een aantal andere projecten zitten nog in de lift maar 
worden pas genoteerd eenmaal het geld op onze rekening staat. 
Niet onbelangrijk, maar eerder een uitzonderlijk gegeven, is dat we in 2018 via het nalatenschap 
van mevrouw C.D. (akte werd ondertekend op 12.02) een bedrag ontvingen van circa € 233.000. 
 
Aanvullende opmerkingen 
* We stellen vast dat het bedrag aan extra inkomsten (in vergelijking met de periode  
   2010-2015) stijgt. 
* We zien dat de stijging oa het gevolg is van het feit dat meerdere eigen medewerkers op zoek 
   gaan naar sponsoring. Daarnaast is de naambekendheid van de voorziening (deels als gevolg  
   van een inclusievere werking) niet onbelangrijk. We verwijzen hier oa naar de stijgende  
   inkomsten via Music For Life. 
* Weet tenslotte dat deze stijging niet resulteert in een verhoging van onze cashflow. Meestal  
   wordt gevraagd voor welk project/doel we de eventuele sponsoring willen aanwenden. Via 
   deze inkomsten kunnen we een hogere levensstandaard aanreiken aan onze cliënten  
   (aangepast bed, aangepaste fietsen, beleef TV, snoezelruimte, aangepaste tuin, ….). 
* Dit zijn projecten die bij de jaarlijkse investeringsronde meestal geschrapt worden omdat  
   het jaarlijks investeringsbudget maximaal € 260.000 bedraagt.  


