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Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

08-07-2015

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering* van 03-09-2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2019 tot 31-12-2019

Vorig boekjaar van 01-01-2018 tot 31-12-2018

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 

VKT-vzw 5.1.1, VKT-vzw 5.2.1, VKT-vzw 5.2.2, VKT-vzw 5.4, VKT-vzw 5.6, VKT-vzw 6

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en
functie in de vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging

VERCAMMEN PIeter

Langestraat 158
9050 Ledeberg (Gent)
BELGIË

Bestuurder

MUYS Bart

Wildenhoge 13
3020 Herent
BELGIË

Bestuurder

PAUWELS Frans

Leliestraat 65
8020 Oostkamp
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NAT.

07/09/2020

Datum neerlegging

BE 0479.222.461

Nr.

20

Blz.

EUR

D. 20523.00454 VKT-vzw 1.1



BELGIË

Bestuurder

LEJEUNE Geert

Spoorwegstraat 308
8200 Sint-Andries
BELGIË

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

VERHEYEN Kris

Potaardestraat 2
9090 Gontrode
BELGIË

Voorzitter van de Raad van Bestuur

JACOBS Danny

Kerkstraat 56
9820 Merelbeke
BELGIË

Bestuurder

HOLVOET Bart

H. Bosmanslaan 64
3012 Wilsele
BELGIË

Bestuurder

HEYSTRAETEN Eric

Populierenlaan 9
2950 Kapellen
BELGIË

Bestuurder

VAN EYNDE Karla

Blandenstraat 142
3053 Haasrode
BELGIË

Einde van het mandaat: 04-06-2019 Bestuurder

VAN ONCKELEN Steven

Schaffelkantstraat 15
3020 Herent
BELGIË

Bestuurder

VERTRIEST Isabelle

Sint Baafskouterstraat 56
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË

Bestuurder
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BEECKMAN Hans

P.P. Rubenslaan 15
9820 Merelbeke
BELGIË

Bestuurder

DUA Vera

Lange Violettestraat 241
9000 Gent
BELGIË

Bestuurder

LAMBRECHTS An

Haachtsesteenweg 159
1030 Brussel 3
BELGIË

Bestuurder

CLYBOUW (B00162)

BE 0446.129.922
Oosterveld 246
2610 Wilrijk (Antwerpen)
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2018 Einde van het mandaat: 31-12-2020 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

CLYBOUW André (A0510)

bedrijfsrevisor
Liersesteenweg 284
2547 Lint
BELGIË

__________________________________
* Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale

vereniging zonder winstoogmerk.
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 1.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- Indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,

B. Het opstellen van de jaarrekening,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

- Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA 20/28 14.375 15.775
Oprichtingskosten 20

Immateriële vaste activa 5.1.1 21

Materiële vaste activa 5.1.2 22/27 957 2.357
Terreinen en gebouwen 22

In volle eigendom van de vereniging of stichting 22/91

Overige 22/92

Installaties, machines en uitrusting 23 265
In volle eigendom van de vereniging of stichting 231 265
Overige 232

Meubilair en rollend materieel 24 957 2.092
In volle eigendom van de vereniging of stichting 241 957 2.092
Overig 242

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

In volle eigendom van de vereniging of stichting 261

Overige 262

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.1.3/5.2.1 28 13.418 13.418
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 987.988 553.555
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 2915

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 34.108 30.570
Handelsvorderingen 40 24.993 20.969
Overige vorderingen 41 9.115 9.601

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 415

Geldbeleggingen 5.2.1 50/53

Liquide middelen 54/58 610.567 256.809
Overlopende rekeningen 490/1 343.313 266.176

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.002.363 569.330
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 2.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 243.538 204.868
Fondsen van de vereniging of stichting 10

Beginvermogen 100

Permanente financiering 101

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen 5.3 13 243.538 204.868
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN 5.3 16 6.000 12.000
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht 168 6.000 12.000
SCHULDEN 17/49 752.825 352.462
Schulden op meer dan één jaar 5.4 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 179

Rentedragend 1790

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente 1791

Borgtochten ontvangen in contanten 1792

Schulden op ten hoogste één jaar 5.4 42/48 354.443 116.602
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 221.085 69.242
Leveranciers 440/4 221.085 69.242
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 36.438 47.360

Belastingen 450/3 3.631 8.026
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 32.807 39.334

Diverse schulden 48 96.920
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten 480/8

Andere rentedragende schulden 4890 96.920
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente 4891

Overlopende rekeningen 492/3 398.382 235.860

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.002.363 569.330
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 1.363.818 1.655.555

Bedrijfsopbrengsten 70/74 1.754.813
Omzet 70 60.564
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 1.610.942

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61 390.995

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.5 62 363.485 454.672
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 2.835 2.357
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 -17.644
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 -6.000 12.000
Andere bedrijfskosten 640/8 959.128 1.189.284
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) 9901 44.370 14.886
Financiële opbrengsten 5.5 75 223 68
Financiële kosten 5.5 65 5.922 5.805
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening (+)/(-) 9902 38.671 9.149
Uitzonderlijke opbrengsten 76

Uitzonderlijke kosten 66

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9904 38.671 9.149
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 9906 38.671 9.149
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het
boekjaar (+)/(-) 9905 38.671 9.149
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige
boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

aan de fondsen van de vereniging of stichting 791

aan de bestemde fondsen 792

Toevoeging aan de bestemde fondsen 692 38.671 9.149
Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 5.1.2

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 19.937
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 1.435
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 21.372
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 17.580
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 2.835
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 20.415
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 957
WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349 957
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 5.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 13.418
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 13.418
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 13.418
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 5.2.3

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
entiteit naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

BOS+ VLAANDEREN
BE 0411.088.374
Vereniging zonder winstoogmerk
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Melle
BELGIË

BOS+ TIERRA

Vereniging zonder winstoogmerk in oprichting
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Melle
BELGIË
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

- socaal passief : 44.912,00
Er wordt een fonds Sociaal Passief aangelegd dat bestemd is voor het dekken van een sociaal passief ten belope van 10%
 van de totale loonkost.
- fonds projectwerking : 69.686,95
Er wordt een fonds aangelegd en aangewend om de continuïteit in de projectwerking te voorzien, aangevuld naargelang
 winstverdeling dit toelaat.
- algemeen reservefonds : 103.790,69
Er wordt een fonds aangelegd en aangewend ter realisatie van de doelstellingen van de vzw, aangevuld naargelang
 winstverdeling dit toelaat.
- fonds partnerwerking : 9.148,78
Er wordt een fonds aangelegd en aangewend om de continuïteit van de partnerwerking te voorzien, aangevuld naargelang
 winstverdeling dit toelaat.
- fonds terugname subsidies : 16.000,00
Er werd een fonds opgericht in 2019 om eventuele terugbetalingen van de subsidies te kunnen opvangen.
Dit bedraagt (afgerond) 1% van de verkregen subsidies van het boekjaar.

Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
voorziening voor terug te betalen subsidies 6.000
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 5.5

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-
verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 7 6
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 4,6 4,9
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 7.691 8.764

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 283.240 347.435
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 78.541 75.134
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622

Andere personeelskosten 623 1.704 32.103
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij
de verhandeling van vorderingen 653

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen)
voorzieningen met financieel karakter (+)/(-) 656
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Nr. BE0479222461 VKT-vzw 5.7

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten 9291

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING
OF STICHTING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN
ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Rentevoet en duur van de vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
ereloon commissaris : 1.500 euro

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE
MARKTVOORWAARDEN
Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van
de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen

14/20



Nr. BE0479222461 VKT-vzw 7

WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS
ALGEMEEN
De waarderingsregels zijn bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en in het bijzonder het Koninklijk Besluit van 9 december
 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de grote en zeer grote verenigingen.
Hierbij verwijzen we tevens naar  het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 BOEK 3. — Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking; TITEL 1. — Gemeenschappelijke bepalingen voor
 vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW,'s, IVZW's en stichtingen; HOOFDSTUK 2. — Waarderingsregels.
Vaste activa
De vaste activa worden als volgt afgeschreven:
• Kantoormeubilair: 5 jaar lineair
• Kantoormateriaal: 3-5 jaar lineair
• Rollend materiaal: 5 jaar lineair
Er werden geen activa geherwaardeerd.
Voorzieningen
Er wordt een fonds (Terugname Subsidies) aangelegd dat 1% (afgerond) van de ontvangen subsidies bedraagt voor de eventuele terugbetaling van
 subsidies.
Vorderingen
Vorderingen worden uitgedrukt in nominale waarde (en uitgedrukt in euro).
Liquide middelen
Liquide middelen worden uitgedrukt in nominale waarde (en uitgedrukt in euro).
Overlopende rekeningen actief
Overlopende rekeningen worden uitgedrukt in nominale waarde (en uitgedrukt in euro).
Passiva
Alle passiva posten zijn monetaire posten aan nominale waarde.
Overlopende rekeningen passief
Overlopende rekeningen worden uitgedrukt in nominale waarde (en uitgedrukt in euro).
Bijkomende informatie
Berekening van het sociaal passief:
In het verslag van de voorgaande jaarrekening staat dat we 40% van de theoretische ontslagvergoeding van het personeel als sociaal passief
 aanleggen. We gebruiken hiervoor echter een andere berekeningsmethode, namelijk 10% op de totale loonkost. 
Verdeelsleutel sponsoring & fondsenwerving:
Wanneer er sommen ontvangen worden via de sponsoring van bedrijven wordt hierop een vaste verdeelsleutel toegepast voor de toewijzing
 van de opbrengsten (wat zo ook aan de bedrijven gecommuniceerd wordt). Er wordt zo steeds 30% van de som toegewezen aan het project FON
 (fondsenwervingsactiviteiten), wat dient om de algemene werking (fondsenwerving en bij uitbreiding andere kostenposten) te financieren.
Resultaatverwerking
De verwerking van het resultaat wordt bij het afsluiten van het boekjaar door het Bestuur voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Verbonden entiteiten
Naast BOS+ Vlaanderen vzw, is BOS+ Tropen tevens verbonden met BOS+ Tierra vzw. Dit is een vzw in oprichting, waardoor er nog geen
 ondernemingsnummer beschikbaar is.

Bestemde fondsen
De bestemde fondsen worden jaarlijks aangepast bij de resultaatboekingen van het boekjaar. Ieder fonds krijgt een naam waarbij een
 omschrijving wordt gegeven waartoe het kan dienen. Het beschikbaar maken van de bestemde fondsen is een beslissing van het Bestuur. Bij de
 resultaatboeking kunnen de bestemde fondsen aangewend worden voor welomschreven kosten en terug aangelegd worden als gevolg van een positief
 resultaat van het boekjaar. 
De bestemde fondsen bestaan uit de volgende elementen:
(toestand per 31 december 2019)
• Sociaal passief: 44.912,00
o Berekeningswijze: 10% van de totale loonkost.
• Fonds Projectwerking: 69.686,95
o Fonds dat wordt aangelegd en aangewend om de continuïteit in de projectwerking te voorzien. Dit wordt aangevuld naargelang de winstverdeling
 dit toelaat.
• Algemeen reservefonds: 103.790,69
o Fonds dat wordt aangelegd en aangewend ter realisatie van de doelstellingen van de VZW. Dit wordt aangevuld naargelang de winstverdeling dit
 toelaat.
• Fonds partnerwerking: 9.148,78
o Fonds dat wordt aangelegd en aangewend om de continuïteit van de partnerwerking te voorzien. Dit wordt aangevuld naargelang de
 winstverdeling dit toelaat.
• Fonds terugname subsidies: 16.000
o Fonds dat werd opgericht in 2019 om eventuele terugbetalingen van de subsidies te kunnen opvangen. Dit bedraagt (afgerond) 1% van de
 verkregen subsidies van het boekjaar.
Totaal: 220.868,03

Ontvangen subsidies
• Sub. Fed. Overheden  1.224.638,46
• Sub. Vlaamse overheden 270.712,27
• Sub. Prov.overheden 33.328,09
• Sub. Gem.overheden -7500,00
• Sub. Middenveld 8.069,30
• Tegemoetkoming sociale fondsen 16.205,33
• Tegemoetkoming Via 2.008,09
• Tegemoetkoming Vivo 343,50
Totaal: 1.547.805,04
Fundet
FUNDET is een Boliviaanse organisatie die instond voor de uitvoering van een deel van het Bolivia-programma van BOS+. Bij de
 programmaopvolging werden zaken opgemerkt die vragen opwierpen. De antwoorden van FUNDET hierop bleven ontoereikend, waarop werd beslist
 om een externe audit te laten uitvoeren. Op basis van tekortkomingen vastgesteld door deze audit, in combinatie met de nalatige opvolging
 door FUNDET en het daardoor ontstane gebrek aan vertrouwen, werd beslist de samenwerking stop te zetten. Die beslissing werd formeel aan
 de organisatie gemeld, samen met een terugvordering van de niet-gerechtvaardigde gebruikte middelen en het saldo. FUNDET heeft ook hieraan
 niet op de gewenste manier gevolg gegeven. De situatie werd op een onderbouwde manier gecommuniceerd aan de betrokken lokale gemeenschappen.
 Momenteel wordt bekeken hoe het vervolgtraject eruit zal zien voor de niet-besteedde toegewezen middelen.
Vergelijkbaarheid loonkost
Voor de vergelijkbaarheid van de jaarrekening m.b.t. boekjaar 2019 t.o.v. vorig boekjaar moet met volgend element rekening gehouden worden: de
 loonkost van het gedetacheerd personeel wordt in de jaarrekening 2019 onder een ander rubriek in de klasse 61 gecatalogeerd. De loonkost is
 in overeenstemming met de cijfers uit de sociale balans.
Giften
De giften werden in 2019 initieel op een algemeen project (mbt fondsenwerving) geboekt. Bij afsluit van het boekjaar werden deze giften
 vervolgens toegekend aan de overeenkomstige projecten op basis van de gelinkte campagne of melding bij de storting.

Aanvulling na afsluit boekjaar 2019
Sinds het afsluiten van het boekjaar is er een wereldwijde pandemie ontstaan door COVID-19.
Deze pandemie wordt als een belangrijke gebeurtenis na balansdatum beschouwd die geen aanpassing vereist in de balans en/of resultatenrekening
 van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. De interne werking van de VZW BOS+ Tropen heeft weliswaar vertraging opgelopen door de
 impact van COVID-19. Deze impact is ook te voelen bij de Zuid-medewerkers en partners van het DGD programma. Door de strenge maatregelen
 is men minder of niet op het terrein kunnen gaan en staat de opvolging van het programma op een lager pitje. Ook de noodzakelijke
 aanpassingen in zowel de operationele als de projectplanning, die herhaaldelijk gebeuren sinds het begin van de crisis gezien de blijvende
 onvoorspelbaarheid, nemen extra tijd in beslag. Deze gebeurtenis na balansdatum wordt door de bestuurder niet beschouwd als een gebeurtenis
 of omstandigheid die een significante twijfel kan doen ontstaan over de mogelijkheid om de continuïteit van de vereniging te handhaven.
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