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Voorwoord 

INTKO is een vzw die ontstaan is uit het consortium volwassenonderwijs IN uit Halle-Vilvoorde.  

Het samenwerkingsverband INTKO is uniek in Vlaanderen, omdat er over de onderwijsnetten heen 

intensief wordt samengewerkt. Sinds september 2014 zetten de vijf CVO en CBE immers met eigen 

middelen de werking van het consortium verder om het Tweedekansonderwijs in de regio uit te 

bouwen. Wij zijn best wel fier op deze samenwerking, te meer omdat we merken dat dit 

samenwerkingsverband door de verschillende directies ook vandaag nog, op een moment dat er veel 

onzekerheden zijn en het onderwijslandschap aan het veranderen is, wordt meegenomen in 

allerhande onderhandelingen.  

INTKO heeft één gemeenschappelijk doel: kansen bieden aan ongekwalificeerde (oudere) jongeren in 

de Brusselse Rand om alsnog hun diploma secundair onderwijs te behalen. Nadien vinden ze verder 

hun weg in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. VDAB is dus een erg belangrijke partner in de 

samenwerking rond de onderwijskwalificerende trajecten (OKOT), waarbij cursisten op één jaar tijd 

hun diploma behalen en werk hebben.  

Als je de cijfers ziet van de laatste omgevingsanalyse van vroegtijdige schoolverlaters, merk je dat 

Vilvoorde met 17,5% ver boven het Vlaamse gemiddelde van 11% zit. Wij zijn dan ook erg verheugd 

dat wij samen met onze partners het Tweedekansonderwijs mee op de kaart zetten in deze regio en 

de proclamatie van de certificaten en diploma’s is elk jaar opnieuw de kers op de taart van onze 

werking.  

Het jaarverslag dat je hieronder zal lezen is een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de 

vzw. Een jaarverslag is niet verplicht, omdat de vzw niet gefinancierd wordt door de overheid, maar 

wij houden er toch aan jullie verder te informeren over onze werking. 

Veel leesplezier! 

 

Anke Wolfs 

voorzitter vzw INTKO 
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Vzw In en het samenwerkingsverband INTKO 
Op 1 september 2015 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend door de 

centra voor volwassenonderwijs uit de regio Halle–Vilvoorde, die opleidingen in het 

tweedekansonderwijs aanbieden. Volgende CVO hebben gekozen voor deze unieke samenwerking 

over de netten heen: CVO Vilvoorde, CVO Meise-Jette, GO!GLTT-CVO, CVO Merchtem & Ternat, CVO 

Strombeek-Grimbergen en CBE Open School Halle-Vilvoorde. 

Op de Raad van Bestuur IN van 25/06/2015 en de Algemene Vergadering IN van 25/06/2015, is een 

nieuw samenwerkingskader met een aantal voorwaarden en engagementen goedgekeurd: 

1. Alle leden communiceren al hun programmatie-aanvragen aan elkaar.  

2. Alle leden hebben beroepsopleidingen in hun aanbod die leiden tot een diploma secundair. 

3. Alle leden doen een structurele inbreng in de samenwerking. Met de gepoolde leraarsuren 

wordt een medewerker gefinancierd.  

Jaarlijks wordt deze samenwerking bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst. Op 25 augustus 

2017 is de samenwerkingsovereenkomst terug verlengd door alle partners voor de duur van één 

schooljaar (tem 30 juni 2018). Deze samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en 

bijgesteld op maat van de nieuwe uitdagingen en behoeften in de sector.  

Volgende acties zijn opgenomen in deze samenwerking (zie bijlage 1): 

• Algemene coördinatie: verdere afstemming en uitbreiding 

• Gemeenschappelijke communicatie-initiatieven 

• Centrum-overschrijdende zorg- en trajectbegeleiding 

• Screening geletterdheid 

VZW In en het samenwerkingsverband met VDAB 

Ook met de VDAB is er een samenwerkingsovereenkomst die per schooljaar wordt bestendigd. Ze 

omvat een gemengde financiering van 3/20 door VDAB en 3/20 INTKO.  

Inhoudelijk bevat de samenwerking de coördinatie van de onderwijskwalificerende 

opleidingstrajecten (kortweg de OKOT-opleidingen) en situeert zich zowel op strategisch als op 

operationeel vlak. De coördinator volgt de trajecten op, behartigt de belangen van de verschillende 

partners en speelt een brugfiguur tussen VDAB en het volwassenenonderwijs. (zie ook bijlage) 
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Volgende opleidingen zijn onderdeel van de samenwerking: 

• Transport en Logistiek (lopende) 

• Industrieel Elektricien (lopende) 

• Voortraject industrie anderstaligen (opstart voorjaar 2018) 

• Elektromecanicien (nog op te starten) 

• Zorgkundige (nog op te starten) 

De samenwerking uit zicht ook op het gebied van infrastructuur: de coördinator heeft een vaste stek 

in de werkwinkel van de VDAB. De fysieke aanwezigheid helpt om de ongekwalificeerde uitstroom bij 

de meest kwetsbare doelgroep van werklozen te verminderen. 

Werkingsgebied 

De centra van het samenwerkingsverband situeren zich in de regio Halle-Vilvoorde, die uit 35 

gemeenten bestaat: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, 

Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, 

Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-

Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-

Oppem, Zaventem en Zemst. 
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Juridische structuur 

Ten gevolge van de stopzetting van de consortia is op 1 september 2015 beslist om de bestaande vzw 

te behouden, maar enkele wijzigingen door te voeren. De leden zijn afgeslankt tot deze met een 

aanbod of betrokkenheid bij het tweedekansonderwijs en de naam is gewijzigd. De restmiddelen 

worden gebruikt als werkingsbudget voor het nieuwe samenwerkingsverband INTKO.  

De maatschappelijke zetel is verhuisd naar het CBE, Vlaanderenstraat 71, 1800 Vilvoorde. 

Het ondernemingsnummer dat aan de vzw is toegekend is 0898.499.419. 

 

Samenstelling van de bestuursorganen 

Einde 2016 is door de hogere overheid in het spoeddecreet OD XXVII een nieuwe norm vastgelegd voor 

het secundair volwassenonderwijs: 700.000 Lesurencursist (LUC). Tegen september 2019 moeten de 

centra deze norm behalen door middel van fusie. Ten gevolge hiervan zijn CVO Strombeek en CVO 

Vilvoorde op 1 september 2017 gefusioneerd met Brussel tot het CVO ‘BVS’. De ander CVO voerden 

gesprekken die zich in de loop van 2018 of 2019 zullen concretiseren in nieuwe fusies.   

Ook na de fusies blijft een regionale samenwerking tussen de CVO wenselijk en is het een strategisch 

voordeel de krachten te blijven bundelen op regionaal vlak. 

De bestuursorganen van de vzw In situeren zich op 3 niveaus:  

Er is een jaarlijkse algemene vergadering. Hierin zetelen de coördinator van INTKO, de 

vertegenwoordigers van de CVO en de partners die regionaal betrokken zijn. De algemene vergadering 

heeft plaatsgevonden op 21 juni 2017. 

De Raad van Bestuur komt om de 2 maanden samen en bestaat uit de coördinator van INTKO, de 

directies van de 5 CVO en het centrum voor basiseducatie.  

De vergaderdata waren in 2017: 7 februari, 9 maart, 2 mei, 21 juni, 25 augustus, 2 oktober en14 

december. 

Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks en wordt opgenomen door de voorzitter, de 

penningmeester en de INTKO -coördinator. 
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Samenstelling Algemene Vergadering op datum van 31 december 2017  

Bert Dehaerne heeft op 31/12/2016 zijn ontslag ingediend als bestuurder en ondervoorzitter van de 

Raad van Bestuur vzw In. Hij is vervangen door Frans Holster en afgevaardigde van de directie van het 

Centrum voor Basiseducatie Halle- Vilvoorde, Greet Vanbeneden. 

Ariane Jacobs is als coördinator INTKO sinds 1 september vervangen door Ranja Van Asbroeck. 

Lid Vertegenwoordiger  

INTKO  

CVO Vilvoorde 

 

Ranja Van Asbroeck 

Anke Wolfs 

Danny Kreynen 

CBE Halle-Vilvoorde Greet Van Beneden 

Frans Holsters 

CVO Strombeek Grimbergen Astrid Huygens 

Hubert Swalens 

CVO Meise-Jette Ria Cauchie 

Emiel De Boeck 

CVO Merchtem - Ternat Annick Vanbossuyt 

Marie Poldervaert 

GO!GLTT-CVO  Annemie Boon 

 Patricia Van Eekenrode 

Vzw ‘de Rand’ Karen Stals  

Provincie Vlaams-Brabant Jan Boon 

Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2017 

  

Lid Vertegenwoordiger en mandaat 

CVO Vilvoorde  Anke Wolfs, voorzitter  

CBE Halle-Vilvoorde Greet Van Beneden, ondervoorzitter 

CVO Meise-Jette Ria Cauchie, penningmeester  

CVO Strombeek-Grimbergen Astrid Huygens 

CVO Merchtem - Ternat Annick Vanbossuyt 

GO!GLTT-CVO 

INTKO 

Annemie Boon 

Ranja Van Asbroeck 
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Medewerkers 

In 2017 werkten volgende medewerkers voor het INTKO -samenwerkingsverband: 

• Ariane Jacobs: TKO- en OKOT-coördinator INTKO (13/20) 1 jan 2017 - 30 juni 2017 

• Ranja Van Asbroeck TKO- en OKOT-coördinator INTKO (15/20) 1 sep 2017 – 31 dec 2017 

• Annemie Mangelschots: centrum-overschrijdende trajectbegeleider INTKO (1,25/20) 

• Nancy Roefs: centrum-overschrijdende zorgcoördinator INTKO (1,25/20) 

• Leen De Meester: screening geletterdheid – coaching TKO-cursisten 
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DE OPLEIDINGEN TWEEDEKANSONDERWIJS 

1. Beroepsopleidingen en programmatie-aanvragen 

Dankzij de samenwerking en de afstemming van de programmatie-aanvragen tussen de CVO bestaat 

er de mogelijkheid om per lesplaats te specialiseren en het aanbod aanvullend uit te bouwen. 

Anderzijds wordt er ook nauw samengewerkt voor de aanvullende algemene vorming die door 

Vilvoorde wordt verzorgd in Halle en Vilvoorde en de beroepsopleidingen die gemeenschappelijk in 

het aanbod zitten. 

Aanbod beroepsopleidingen 2017 

 Begeleider kinderopvang 
 Begeleider buitenschoolse kinderopvang 
 Boekhoudkundig bediende  
 Kok-  vooropleiding hulpkok 
 ICT en Administratie  
 Industrieel Elektricien 
 Logistiek assistente in de zorg 
 Medisch administratief bediende 
 Meertalig polyvalent bediende 
 Multimedia-operator 
 Polyvalent verkoper 
 Secretariaatsmedewerker 
 Toeristisch receptionist 
 Transport en logistiek medewerker 
 Gespecialiseerd voetverzorger 
 Webdesigner 
 Webontwikkelaar 
 Zorgkundige 

In 2017 zijn er ook enkele nieuwe programmatie-aanvragen TKO ingediend: 

• CVO Meise-Jette: studiegebieden Fotografie, Assistentie vrije zorgberoepen en ICT-technieken 

in Meise. Het studiegebied Assistentie vrije zorgberoepen is goedgekeurd. 
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2. Centrum-overschrijdende zorg- en trajectbegeleiding 

Ook voor de trajectbegeleiding en zorgcoördinatie wordt centrum-overschrijdend gewerkt. Dit 

resulteert in coherente aanpak voor de cursisten en mogelijkheid tot professionalisering van het 

personeel. 

3. Inhoudelijke samenwerking en afstemming 

Ter bevordering van de onderlinge samenwerking van de coördinatoren organiseert de coördinator 

INTKO een overleg met de coördinatoren van de verschillende TKO-opleidingen in de 5 CVO. Tijdens 

dit overleg worden er prioriteiten gesteld voor de afstemming van de werking. De expertise van CBE is 

hierbij van cruciaal belang. 

Het afgelopen jaar concretiseerde dit in een aantal formulieren die werden vereenvoudigd en 

eenvormig werden opgesteld. Ook de presentatie voor de infomomenten van de cursisten werd 

geactualiseerd en afgestemd zodat de cursisten op elke lesplaats dezelfde informatie verkrijgen. 

4. Inschrijvingen in het tweedekansonderwijs INTKO 

Om een overzicht te hebben inzake het aantal inschrijvingen Tweedekansonderwijs worden de 

inschrijvingen 2 keer per jaar, in maart en oktober, in een gemeenschappelijk document aangevuld.  

Aanvullende algemene vorming (AAV) 

De opleiding met de meeste cursisten is logischerwijs de Aanvullende algemene vorming gezien 

iedereen die een diploma secundair wil behalen dit moet volgen. In totaal waren 211 cursisten 

ingeschreven in 2017. Uit de cijfergegevens kunnen we afleiden dat er zowel in Halle als in Vilvoorde 

meer inschrijvingen zijn in het eerste semester.  

De meeste cursisten volgen de algemene vakken in Vilvoorde waar in totaal 129 cursisten ingeschreven 

waren in 2017 ten aanzien van 82 in Halle.  
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De beroepsopleidingen 

In totaal waren er voor het eerste en tweede semester voor de beroepsopleidingen 444 inschrijvingen, 

of meer dan dubbel zoveel als voor de algemene vakken. De reden hiervoor is dat men kan kiezen om 

enkel het certificaat te behalen van een beroepsopleiding. Verklaringen zijn bijvoorbeeld dat men al 

een diploma secundair heeft behaald in het verleden of dat de tewerkstellingskansen ook groot zijn 

zonder diploma secundair. Een andere oorzaak kan de intensiteit van een opleiding zijn waardoor 

cursisten de voorkeur geven aan spreiding van de beide opleidingen over meerdere jaren.  

Cursisten in de OKOT-opleidingen ism VDAB zijn verplicht om de beroepsopleiding in combinatie met 

de algemene vakken te volgen, als men nog geen diploma secundair op zak heeft. 

 

 

Volgende zaken vallen op: 

• De opleiding zorgkundige is de populairste opleiding, deze wordt ingericht op 3 leslocaties. 

• De tweede plaats wordt gedeeld door de opleidingen Begeleider (buitenschoolse) 

Kinderopvang en ICT en Administratie. 

• Een aantal opleidingen zijn nieuw gestart in september waardoor er nog geen inschrijvingen 

waren in maart. 
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REALISATIES INTKO 

1. Communicatie & promotie 

• De nieuwe website www.diplomasecundair.be werd in juni 2016 gelanceerd. Na een jaar 

werking is de site einde 2017 geëvalueerd. Er is een bevraging uitgevoerd bij cursisten, partners 

en medewerkers. (zie bijlage). Daarnaast is de site systematisch getoetst op een aantal criteria 

en vuistregels voor kwalitatieve websites. Dit resulteerde in voorstellen ter verbetering, die op 

de raad van bestuur van december zijn goedgekeurd en in het actieplan 2018 zijn opgenomen 

ter uitvoering. 

• De INTKO facebookpagina wordt door verschillende medewerkers beheerd:  

https://www.facebook.com/IN-TKO-Tweedekansonderwijs 

• Er is een algemene folder INTKO met een overzicht van alle opleidingen, alsook folders 

specifiek per opleiding en een poster A2-formaat in gezamenlijke huisstijl sinds juni 2016. In 

functie van de wijzigingen in het opleidingsaanbod TKO (voorzien voor het schooljaar 2018-

2019) is de algemene folder in 2017 geëvalueerd. In het voorjaar 2018 volgt er een nieuwe druk 

met een aantal aanpassingen op het gebied van lay-out, taal en inhoud.  

• Om de samenwerking en het tweedekansonderwijs nog eens extra in de verf te zetten is einde 

december 2017 een gemeenschappelijke nieuwsbrief opgemaakt, die in januari is verzonden 

naar 236 personen en organisaties. Bedoeling is om dit in de toekomst 2 maal per jaar te 

verzenden rond de periode van de infomomenten. 

• Verder zijn er nog een aantal kleine nieuwe initiatieven genomen ter bevordering van de 

communicatie zoals een e-mailhandtekening met alle informatiemomenten over de 

verschillende CVO heen, een gemeenschappelijke flyer voor de aanvullende algemene vorming 

voor 2 lesplaatsen (Vilvoorde en Halle) en naamkaartjes voor de coördinator INTKO. 

2. Taartje INTKO 

Op 30 maart organiseerde INTKO een informatie- en kennismakingsmoment voor alle partners uit de 

regio, genaamd ‘Taartje INTKO’. Op de agenda stonden naast de getuigenissen van cursisten 

interessante lezingen van Astrid De Groeve raadgever volwassenonderwijs van kabinet Crevits en Niels 

Tanesy medewerker van Fons Leroy van VDAB. 

De kers op de taart waren de 110 aanwezigen die van het kennismakingsmoment een boeiend 

netwerkmoment maakten, bij een glaasje bubbels, een kopje koffie en een overheerlijk stuk taart! 

http://www.diplomasecundair.be/
https://www.facebook.com/IN-TKO-Tweedekansonderwijs
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3. INTKO infopunt 

Vilvoorde 

De coördinator INTKO heeft een vaste stek in de werkwinkel VDAB te Vilvoorde. Een zichtbaar INTKO 

punt met mogelijkheid om op afspraak langs te komen zorgt er voor dat alle VDAB klantenconsulenten 

en trajectbegeleiders hun klanten eenvoudig kunnen doorverwijzen en dat er een laagdrempelige 

communicatie en vlotte informatie rond het tweedekansonderwijs mogelijk is voor potentiële 

cursisten.  

Er is in het verleden gewerkt met een afzonderlijk boekingssysteem voor afspraken maar intussen 

wordt er gewerkt via mail.  

Halle 

De coördinator heeft een maandelijkse permanentie in GO!GLTT-CVO te Halle. Afspraken kunnen via 

het contactformulier gemaakt worden.  

Resultaten 

Sinds september 2017 worden er statistieken bijgehouden van het aantal bezoeken en de specifieke 

vragen van partners bij het infopunt. Deze cijfers zijn mee verwerkt in onderstaande grafiek. 14 

Personen kwamen persoonlijk langs op het infopunt en er werden 10 vragen gesteld door partners 

voor een specifiek dossier.  
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4. INTKO infovragen en infomomenten 

Infovragen 

Via het contactformulier van de website, komen er wekelijks gerichte infovragen binnen. In totaal werd 

het formulier 86 ingevuld, de piekmaanden vallen samen met de opstart van een nieuw semester. 

Tijdens de piekmomenten (augustus, januari) worden mensen toegeleid naar infosessies. Tijdens de 

rest van het schooljaar worden vragen afhankelijk van de inhoud verder afgehandeld door de 

coördinator INTKO of door de verantwoordelijken van de CVO. 

Op de website was er ook een Chatbox die echter einde 2017 offline is gezet. Een dergelijke box 

veronderstelt dat men onmiddellijk antwoord krijgt op vragen en de beperkte personeelsbezetting 

maakt dat deze verwachting onmogelijk kan worden ingelost.  

INTKO infomomenten 

Tijdens de CVO infomomenten en opendeurdagen, vindt telkens een INTKO infomoment plaats. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een presentatie, groepsgesprek of individueel gesprek 

voorzien. In totaal zijn er het afgelopen jaar 24 infomomenten georganiseerd waarvoor 179 mensen 

zich vooraf inschreven. De mensen die rechtstreeks door VDAB worden uitgenodigd voor de infosessie 

van de OKOT-trajecten ontbreken in deze telling. 

Lesplaats Datum 

VDAB competentiecentrum C. Buyssetraat 10/01/2017 

CVO Vilvoorde 11/01/2017 

CVO campus Halle 13/01/2017 

CVO M&T 18/01/2017 

CVO Meise 21/01/2017 

CVO Meise 18/05/2017 

CVO Meise 23/05/2017 

CVO Vilvoorde 29/06/2017 

CVO campus Halle 29/06/2017 

VDAB competentiecentrum Mechelse steenweg 25/08/2017 

CVO M&T 26/08/2017 

CVO Vilvoorde, Lange Molenstraat 4 2/09/2017 

CVO Meise 2/09/2017 

CVO campus Halle 2/09/2017 

VDAB competentiecentrum C. Buyssetraat 12/09/2017 

VDAB competentiecentrum C. Buyssetraat 17/10/2017 

VDAB competentiecentrum Mechelse steenweg 19/10/2017 

VDAB competentiecentrum Mechelse steenweg 17/11/2017 

VDAB competentiecentrum C. Buyssetraat 21/11/2017 

VDAB competentiecentrum Mechelse steenweg 7/12/2017 

CVO Meise 12/12/2017 

VDAB competentiecentrum C. Buyssetraat 12/12/2017 

CVO Meise 14/12/2017 

VDAB competentiecentrum Mechelse steenweg 18/12/2017 
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5. INTKO infobeurzen 

INTKO was ook aanwezig op een aantal informatiebeurzen georganiseerd door partners en besturen:  

• April: School gedaan wat nu? in Asse 

• 5 mei: ‘Focus op Vilvoorde, onderwijsstad in beweging’ in Vilvoorde 

• 8 juni: Opleidingsbeurs Tracé en werkwinkels in Brussel 

• 12 september: Vormingssalon in Jette 

• 22 september: Netwerkdag “samen tegen schooluitval” in Leuven 

• 14 november: Zorgbeurs in Zellik 

• 19 december: Social-Profit Salon in Vilvoorde 
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SAMENWERKINGEN 

1. Agentschap Inburgering en Integratie 

Het Huis van het Nederlands, sinds oktober 2015 het Agentschap voor Integratie en Inburgering, heeft 

steeds nauw samengewerkt met het consortium volwassenonderwijs IN.  

Het Agentschap Integratie & Inburgering trekt het AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en 

Integratie (AMIF) project. INTKO is mee partner in het overleg omdat voor de betreffende jongeren 

die als jongvolwassenen naar België komen het tweedekansonderwijs een oplossing kan bieden om 

alsnog een diploma te behalen. Het overleg vindt 3-maandelijks plaats. 

Tijdens dit overleg is de behoefte naar boven gekomen om een vooropleiding op te zetten voor de 

algemene vakken, specifiek voor jongeren die het Nederlands onvoldoende machtig zijn om in het 

tweedekansonderwijs te kunnen instappen.  

De voorbereidingen voor deze nieuwe opleiding zijn in de loop van 2017 gestart. De opleiding werd 

omgedoopt tot Olivia of ‘OpLeiding in Vilvoorde voor Anderstaligen’ en gaat van start in september 

2018. 

2. Provinciaal platform tegen schooluitval (Provincie Vlaams-Brabant) 

INTKO neemt namens de CVO in regio Halle-Vilvoorde deel aan het provinciaal platform ‘Samen tegen 

Schooluitval Vlaams-Brabant’. In 2017 resulteerde de samenwerking in de netwerkdag ‘Samen tegen 

schooluitval’ op 22 september. 
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Financieel verslag 
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1. Toelichting jaarrekening 2017 

De rekeningen 2017 werden afgesloten met een balanstotaal van 59.882,35 euro en een verlies van 

9.496,76 euro.  

Het verlies werd verwerkt door onttrekking aan de bestemde fondsen 68.912,42, zodat deze per einde 

2017 nog 59.415,66 euro bedragen.  

2. Balans 

Activa 

De activa geven de waarde van de bezittingen van de vzw weer. Deze bedragen per einde 2017 in 

totaal 59.882,35 euro (balanstotaal). 

Vaste activa 

De boekwaarde van de vaste activa (investeringen) bedraagt per 31/12/2017; 4.060,75 euro.  

Vlottende activa 

Deze omvatten per einde boekjaar: 

• Beschikbaar op de zichtrekening: een bedrag van 55.384,62 euro. 

Passiva 

Deze geven de oorsprong of financiering van de bezittingen weer en bestaat uit het eigen vermogen 

en de schulden. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt 59.415,66 euro per 31/12/2017 en is volledig 

ondergebracht onder “Ander bestemd Fonds”. 

Schulden 

Deze omvatten per einde boekjaar enkel nog de courante leveranciersschulden (466,69) die 

ondertussen allen werden betaald. 

3. Resultatenrekening 

De opbrengsten van de vzw in 2017 waren 

• Diverse bedrijfsopbrengsten van promotiemateriaal ten bedrage van 500,00 

De belangrijkste kosten van de vzw in 2017 waren 

• De kosten voor diverse projecten  

• De lopende werkingskosten van de vzw (kantoor, vergaderkosten, boekhouding, … ) 

• Kosten voor publiciteit en promotie, voornamelijk voor het tweedekansonderwijs 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Verlenging Samenwerkingsovereenkomst INTKO schooljaar 2017-2018 

Bijlage 2: Verlenging Samenwerkingsovereenkomst VDAB schooljaar 2017 - 2018 

Bijlage 3: Resultaten bevraging website 

Bijlage 4: Resultatenbalans 2017 

 

 

 


