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Omdat we een beroep doen op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele 
schenkers, vindt VIA Don Bosco het belangrijk om alle donateurs, medewerkers en vrijwilligers één keer per jaar op 
de hoogte te brengen van wat gebeurde met de verworven fondsen. We onderschrijven niet voor niets de Code 
van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies de 
belangrijkste opbrengstenbron voor VIA Don Bosco. In 
2014 zijn ze goed voor 59 % van de totale opbrengsten. 
De giften en legaten vertegenwoordigen 39 %. Dan 
resten er nog andere, financiële en uitzonderlijke 
opbrengsten, samen goed voor 2 %.

Voor projecten zonder medefinanciering gaat minstens 
95 % van de binnengekomen giften naar het Zuiden. 
In het geval van medefinanciering door de Belgische 
overheid houdt VIA Don Bosco enkel de administratieve 
vergoeding die contractueel voorzien is.

Dat is gekoppeld aan lage uitgaven voor algemeen 
beheer (diensten en diverse goederen, personeelskosten, 

afschrijvingen, financiële kosten, uitzonderlijke kosten 
en diverse andere kosten). Zoals de taartgrafiek i.v.m. 
het kostenplaatje van 2014 weergeeft, is het merendeel 
van de uitgaven — welgeteld 86 % — verbonden aan de 
realisatie van onze doelstellingen in het Zuiden.

Iedere lente rolt er een overzicht uit ons boekhoudsysteem 
met elk bedrag dat het jaar tevoren overgemaakt werd 
aan het Zuiden. De cijfers in de tabel hiernaast zijn de 
som van de bedragen die, per land, tussen 1 januari en 
31 december 2014 geïnvesteerd werden in onze partners 
in het Zuiden. //

Jan DE BrOEcK & Peter GOOSSENS

Meten is weten: wat gebeurt er met het geld dat u geeft?
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Wenst u meer informatie of wilt u ons steunen? Wend u tot Jan De Broeck of Peter Goossens, (info@viadonbos-
co.org), of tot Etienne Vandercruyssen, (etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org) voor vragen i.v.m. legaten. 
Onze jaarrekening wordt weldra gepubliceerd op onze website, www.viadonbosco.org/nl/documenten. On-
dertussen vindt u meer details over onze cijfers op www.donorinfo.be en op www.ngo-openboek.be. In onze 
algemene boekhouding wijzen wij gelden toe aan sommige projecten die daarom nog niet betaald zijn op 31 
december. Dit vormt de verklaring van het verschil tussen ‘betaald aan het Zuiden’ en ‘projectfinanciering’.

Giften  
35,69%

Legaten 
3,51%

Subsidies gemeenten,  
provincies en regio’s  

0,86%

Subsidies DGD  
en EU 58,08%

Andere werkings- 
opbrengsten  

0,61%

Financiële opbrengsten 
0,21%

Uitzonderlijke 
opbrengsten 1,04%

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen -0,13%

Uitzonderlijke kosten 0,00%

Projectfinanciering 
86,22%

Financiële kosten 
0,02%

Diensten en diverse 
goederen

3,52%

Personeelskosten
10,05%

Andere bedrijfskosten 
en taksen

0,32%
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AFRIKA  TOEGEKEnD BEDRAG MEDEFInAnCIERInG AnDERE FInAnCIERInG

Individuele landen Benin € 415.302,29 € 412.102,29 € 3.200,00

 Democratische rep. congo € 1.291.398,86 € 807.104,33 € 484.294,53

 Ethiopië € 1.567,50 - € 1.567,50

 Madagaskar € 667.777,68 € 626.777,68 € 41.000,00

 Malawi € 3.904,50 - € 3.904,50

 Mali € 486.379,56 € 486.379,56 

 Zimbabwe € 3.258,50 - € 3.258,50

 Zuid-Afrika € 21.842,42 - € 21.842,42

Sub-regio Afrika Burundi € 22.207,50 - € 22.207,50

der Grote Meren Oeganda € 24.767,90 - € 24.767,90

 rwanda € 52.217,97 - € 52.217,97

Sub-regio centraal-Afrikaanse rep. € 155.900,00 - € 155.900,00

Equatoriaal Afrika Gabon € 12.000,00 - € 12.000,00

 Kameroen € 31.255,54 - € 31.255,54

Sub-regio Oostelijk Kenia € 125.000,00 - € 125.000,00

Afrika Tanzania € 510.053,34 € 437.107,30 € 72.946,04

Sub-regio Westelijk Burkina Faso € 44.735,50 - € 44.735,50

Afrika Senegal € 22.955,30 - € 22.955,30

TOTAAL AFRIKA  € 3.892.524,36 € 2.769.471,16 € 1.123.053,20

LATIJnS-AMERIKA & DE CARAIBEn TOEGEKEnD BEDRAG MEDEFInAnCIERInG AnDERE FInAnCIERInG

Individuele landen Bolivië € 803.183,36 € 802.005,36 € 1.178,00

 Brazilië € 83.750,79 - € 83.750,79

 chili € 33.225,25 - € 33.225,25

 colombia € 9.500,00 - € 9.500,00

 Ecuador € 598.573,31 € 575.766,00 € 22.807,31

 El Salvador € 482.586,63 € 482.586,63 

 Guatemala € 15.000,00 - € 15.000,00

 Haïti € 528.419,43 € 409.333,97 € 119.085,46

 Mexico € 26.931,59 - € 26.931,59

 Peru € 687.361,85 € 670.345,90 € 17.015,95

 Uruguay € 0,00 - 

 Venezuela € 13.000,00 - € 13.000,00

TOTAAL LATIJnS-AMERIKA & DE CARAIBEn € 3.281.532,21 € 2.940.037,86 € 341.494,35

AZIE  TOEGEKEnD BEDRAG MEDEFInAnCIERInG AnDERE FInAnCIERInG

Individuele landen cambodja € 55.202,07 - € 55.202,07

 Filipijnen € 511.673,33 - € 511.673,33

 India € 290.587,38 € 9.800,00 € 280.787,38

 Oost-Timor € 2.479,50 - € 2.479,50

 Pakistan € 3.325,00 - € 3.325,00

 Thailand € 5.286,75 - € 5.286,75

TOTAAL AZIE  € 868.554,03 € 9.800,00 € 858.754,03

MIDDEn-OOSTEn  TOEGEKEnD BEDRAG MEDEFInAnCIERInG AnDERE FInAnCIERInG

Individuele landen Irak € 4.408,00 - € 4.408,00

 Libanon € 1.909,50 - € 1.909,50

TOTAAL MIDDEn-OOSTEn € 6.317,50  € 6.317,50

    

ALGEMEEn TOTAAL € 8.048.928,10 € 5.719.309,02 € 2.329.619,08
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