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Project info

De missie van WSM
Opkomen voor het recht op waardig werk en op sociale bescherming; armoede en uitsluiting bestrijden en voorkomen; daar maakt WSM dagelijks werk van.
Wat doet WSM?
Wereldwijd kunnen drie op de vier mensen niet waardig leven van hun harde werk. Nog meer mensen moeten zich zien te
redden als ze ziek, werkloos of oud zijn. Nochtans zijn waardig werk en sociale bescherming geen privileges, het zijn
mensenrechten. Bovendien zijn ze de beste garantie tegen armoede en uitsluiting. WSM werkt samen met bijna 100 sociale
bewegingen in 24 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen,
vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties.
Met resultaat
Deze organisaties zijn de motor van verandering op het terrein:
een leefbaar loon voor de stiksters van onze kledij in Bangladesh,
betaalbare medische zorgen voor boeren in Mali,
een opleiding tot bakker voor jongeren in Guatemala,
een veilige werkplek voor mijnwerksters in de Democratische Republiek Congo.
Maar echte en langdurige verandering vereist een mondiaal engagement en een globale aanpak. Daarom verbindt WSM
haar partners in een netwerk (met elkaar) in de landen zelf maar ook continentaal en internationaal zodat ze samen luider klinken wanneer we onze fundamentele rechten opeisen. Samen
eisen ze dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de grenzen van onze planeet respecteren.
Enkele concrete doelstellingen
Tegen 2021 wil WSM dat 1,3 miljoen een meer waardige job uitoefenen dankzij de inspanningen van hun partners op het vlak van verbetering van hun arbeidsomstandigheden, het afdwingen
van hun recht op sociale bescherming of door beroepsopleidingen. Met speciale aandacht voor vrouwen, en jongeren en ouderen.
Tegen 2021 wil WSM dat 1,4 miljoen mensen een betere sociale bescherming hebben via systemen georganiseerd door de overheid, de gemeenschap of door collectief georganiseerde sociale
zekerheid of ziekteverzekering.
171 regulerende voorstellen voor sociale bescherming worden ingediend op lokaal of nationaal niveau; zo worden naar schatting 800 miljoen kwetsbare werknemers in de informele en
formele economie beter beschermd. WSM streeft ernaar dat 91 van deze voorstellen worden aangenomen.

Hoe kan jij helpen?
Steun met een financiële gift en maak verandering mogelijk.
63 % van de middelen van WSM zijn afkomstig uit subsidies. Tegenover die overheidsmiddelen moet WSM een percentage aan
eigen inkomsten garanderen. Hiervoor heeft WSM financiële steun nodig.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 19/11/2020

WSM vzw
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
Tel.: 02/246 36 71
E-mail: wsm@wsm.be
Web: http://www.wsm.be

Algemene info

Raad van bestuur

Alfons De Potter (voorzitter), Estenne Ariane (ondervoorzitter), Geert Wittock
(penningmeester), Marc Becker, Paul Blanjean, Jean Pierre Descan, Aurore De Keyzer, Pierre
Georis, Jean Hermesse, Tom Joos, Andre Kiekens, Marc Leemans, Gilbert Pex, Stijn Sintubin,
Ulrich Garriau, Ann Demeulemeester, Joseph Cattebeke.

Dagelijkse leiding

Andre Kiekens

Opgericht in

1974

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

35,7

Aantal vrijwilligers

100

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE96 7995 5000 0005 (Belfius) - BIC GKCCBEBB / BE41 8900 1404 3510 (VDK) - BIC VDSPBE91 - met
vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

WSM magazine - e-zine
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Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 10.167.104 € (100%)

Totaal = 9.997.266 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

5.950.029 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

95.407 €
60/61

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

3.163.077 €
0€

73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen

502.280 €

Lidmaatschapsbijdragen

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

165.221 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

11.751 €

3.485.494 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

32.341 €
-92.288 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

8.206 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

18.445 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

1.969 €

10.167.104 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2019

0€

6.739.688 €
0€
76.243 €
6.506 €
0€

9.997.266 €

Saldo van het boekjaar : -169.838 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2019

Passiva 2019
88.589 €
4.815.530 €

4.904.119 €

Eigen vermogen10/15

2.956.302 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.947.817 €

Totaal passiva 2019

4.904.119 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 2.867.713 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 9.518.268 € (100%)

Totaal = 9.468.737 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

5.610.213 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.027.965 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

115.265 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

461.506 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

161.126 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

30.225 €

3.146.141 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

29.334 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-31.812 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

9.151 €
17.260 €
85 €

9.518.268 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

3.050 €
0€

6.337.786 €
0€
59.798 €
9.915 €
0€

9.468.737 €

Saldo van het boekjaar : -49.531 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2018

Passiva 2018
93.722 €
5.390.561 €

5.484.283 €

Eigen vermogen10/15

3.126.140 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.358.143 €

Totaal passiva 2018

5.484.283 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 3.032.418 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 8.964.509 € (100%)

Totaal = 9.137.129 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

5.075.214 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.144.980 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

129.068 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

505.619 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

150.343 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

24.855 €

3.027.831 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

25.430 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

20.898 €

Tombola 70

90.264 €
0€

5.774.449 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

11.465 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

89.992 €

Financiële kosten65

18.642 €

Financiële opbrengsten75

12.589 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

0€

8.964.509 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

0€

9.137.129 €

Saldo van het boekjaar : 172.620 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
90.413 €

Eigen vermogen10/15

3.175.671 €
2.203.151 €

Vlottende activa 29/58

5.288.409 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

5.378.822 €

Totaal passiva 2017

5.378.822 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 3.085.258 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 9.729.881 € (100%)

Totaal = 9.660.720 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

6.049.157 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.164.435 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

138.219 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

592.036 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

110.424 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

64.189 €

2.944.887 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

30.198 €
-178.697 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

132.847 €
0€

6.258.311 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

22.735 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

22.250 €

Financiële kosten65

19.902 €

Financiële opbrengsten75

18.688 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

1.020 €

9.729.881 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

9.660.720 €

Saldo van het boekjaar : -69.161 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2016

Passiva 2016
69.733 €
5.124.346 €

5.194.079 €

Eigen vermogen10/15

3.013.200 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.180.879 €

Totaal passiva 2016

5.194.079 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 2.943.467 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 9.566.300 € (100%)

Totaal = 9.714.548 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

5.880.976 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

3.273.506 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

137.336 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

554.947 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

100.745 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

2.846.860 €
28.806 €
-6.270 €
4.536 €
18.364 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2015

0€

9.566.300 €

31.337 €
0€

70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

94.027 €
0€
6.237.753 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

52.840 €

Financiële opbrengsten75

25.084 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2015

0€

9.714.548 €

Saldo van het boekjaar : 148.248 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2015

Passiva 2015
82.220 €
6.318.689 €

6.400.909 €

Eigen vermogen10/15

3.082.361 €

Schulden en voorzieningen16/49

3.318.548 €

Totaal passiva 2015

6.400.909 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 3.000.141 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 8.045.096 € (100%)

Totaal = 8.325.028 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

4.571.263 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

120.809 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

463.986 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

3.091.913 €
20.105 €
0€

87.836 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

34.585 €

2.786.884 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

27.389 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-81.042 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

49.382 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

59.112 €

Financiële kosten65

18.589 €

Financiële opbrengsten75

32.890 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

0€

8.045.096 €

Overheidssubsidies

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

5.086.423 €
0€

0€

8.325.028 €

Saldo van het boekjaar : 279.932 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2014

Passiva 2014
90.381 €
6.257.707 €

6.348.088 €

Eigen vermogen10/15

2.947.332 €

Schulden en voorzieningen16/49

3.400.756 €

Totaal passiva 2014

6.348.088 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 2.856.951 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 7.873.391 € (100%)

Totaal = 7.957.546 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

4.782.599 €
135.381 €
427.087 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

2.815.563 €
39.513 €
0€

77.434 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

65.950 €

2.355.308 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

25.491 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-6.905 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

45.541 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

34.526 €

Financiële kosten65

31.456 €

Financiële opbrengsten75

30.153 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

0€

7.873.391 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

4.971.842 €
0€

0€

7.957.546 €

Saldo van het boekjaar : 84.155 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
83.315 €

Eigen vermogen10/15

2.667.401 €

Vlottende activa 29/58

5.468.334 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.884.248 €

Totaal activa 2013

5.551.649 €

Totaal passiva 2013

5.551.649 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 2.584.086 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 8.490.193 € (100%)

Totaal = 8.829.502 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

5.224.265 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

2.782.718 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

121.867 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

532.926 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

101.774 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

2.415.344 €
26.263 €
3.977 €

391.353 €
0€

70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

125.990 €
0€
5.464.530 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

18.408 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

19.145 €

Financiële kosten65

45.178 €

Financiële opbrengsten75

45.765 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

193 €

8.490.193 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

0€

8.829.502 €

Saldo van het boekjaar : 339.309 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
78.297 €

Eigen vermogen10/15

2.583.246 €

Vlottende activa 29/58

5.254.622 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.749.673 €

Totaal activa 2012

5.332.919 €

Totaal passiva 2012

5.332.919 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 2.504.949 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen
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