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Doe een gift

Project info

De missie van Het GielsBos
Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. Het biedt deze
mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en professionalisme. Zo stelt het hen in staat een
eigen leven uit te bouwen en hun dromen na te jagen.

Wat doet Het GielsBos?
Een plek om te wonen
Vandaag biedt Het GielsBos aan meer dan 300 personen met een verstandelijke beperking een aangepaste plek om
langdurig te wonen. Anderen komen hier af en toe logeren. Wonen kan in het dorp in Beerse, Lille of Tielen (9 woningen) of in
een bosrijke omgeving te Gierle (28 woningen).
Een invulling van de dag
Ook voor dagopvang of dagbesteding kan je bij het GielsBos terecht. Dit kan in hele of halve dagen, op verschillende locaties, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de cliënt. Zo zijn er
de activiteitencentra in Tielen en Gierle, maar is er eveneens gelegenheid tot dagopvang in de woningen of op de boerderij.

Behandeling
Bij het GielsBos kan je ook terecht voor gespecialiseerde medische dienstverlening zoals bv. een gehooronderzoek.

Een plek om zelf iets te doen
De activiteitenlokalen en materialen kan je ook huren, voor een activiteit in Het GielsBos. Ook organisaties, scholen en verenigingen die zich inzetten voor personen met een beperking kunnen
bij het GielsBos terecht voor deskundig advies, om iets te organiseren of om samen te werken.

Hoe kan je het GielsBos helpen?
Financiële steun voor:
Een belevingstuin waar cliënten, hun familie, medewerkers en wandelaars elkaar kunnen ontmoeten en verpozen in de
natuur van Het GielsBos.

Vrijwilligers
ondersteuning bij activiteiten met de bewoners (uitstapjes, wandelen, fietsen...)
luisterend oor en begeleiding
ondersteuning bij ontspanningsactiviteiten van de GielsBos-cliënten
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Algemene info
Raad van bestuur

Kathleen Helsen (voorzitter), Steven Oosters (ondervoorzitter), Leo Van Miert
(penningmeester), Koen Dillen, Marleen Peeters, Christel Cottenie, Tobias Daneels, Erik De
Quick, Lutgardis Luyten, Marc Bernaerts, Frank Helsloot, Nicole Cabuy, Rudy Cornelis.

Dagelijkse leiding

Pol Vanden Weygaert

Opgericht in

1971

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

479,8

Aantal vrijwilligers

406

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE17 7330 3042 8021 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

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

Nieuwsbrief

GielsBos! 4 keer per jaar
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Financiële info

2020
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey & Co, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2020

Opbrengsten 2020

Totaal = 35.125.814 € (100%)

Totaal = 36.338.206 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.964.592 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

34.959 €
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

14.432 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€
73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

1.631.026 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

29.042.403 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

4.345.085 €

1.871.002 €
-103.893 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

59.543 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

96.370 €

Financiële opbrengsten75

Uitzonderlijke kosten66

515.380 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal kosten 2020

54.643 €

35.125.814 €

Totaal opbrengsten 2020

29.632.868 €
0€
590.197 €
1.304.177 €
411.236 €

36.338.206 €

Saldo van het boekjaar : 1.212.392 €

Activa 2020

Passiva 2020

Vaste activa 20/28

38.051.552 €

Eigen vermogen10/15

36.050.671 €

Vlottende activa 29/58

17.305.277 €

Schulden en voorzieningen16/49

19.306.158 €

Totaal activa 2020

55.356.829 €

Totaal passiva 2020

55.356.829 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2020 bedraagt -2.000.881 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Vyvey & Co, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 33.636.270 € (100%)

Totaal = 35.476.973 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.764.732 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

29.611 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

1.767.426 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

27.772.713 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

939.660 €

1.607.227 €

Overheidssubsidies73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-24.908 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

138.873 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

189.110 €

Financiële opbrengsten75

421.097 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

33.636.270 €

Totaal opbrengsten 2019

31.947.154 €
0€
673.352 €
1.339.296 €
547.899 €

35.476.973 €

Saldo van het boekjaar : 1.840.703 €

Activa 2019

Passiva 2019

Vaste activa 20/28

38.425.827 €

Eigen vermogen10/15

32.538.626 €

Vlottende activa 29/58

19.274.937 €

Schulden en voorzieningen16/49

25.162.137 €

Totaal activa 2019

57.700.764 €

Totaal passiva 2019

57.700.764 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt -5.887.201 €. 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 Vyvey & Co, bedrijfsrevisor IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 33.224.745 € (100%)

Totaal = 33.242.616 € (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
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

3.370.021 €
3.523 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

26.341 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

384.863 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

101.442 €

26.481.383 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

4.175.188 €

1.584.842 €
219.246 €
97.785 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74

408.232 €

Financiële opbrengsten75

674.851 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

33.224.745 €

Totaal opbrengsten 2016

26.473.886 €
0€
587.488 €
1.406.710 €
471.561 €

33.242.616 €

Saldo van het boekjaar : 17.871 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

28.273.171 €

Eigen vermogen10/15

27.395.586 €

Vlottende activa 29/58

33.263.433 €

Schulden en voorzieningen16/49

34.141.017 €

Totaal activa 2016

61.536.603 €

Totaal passiva 2016

61.536.603 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt -877.584 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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