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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
ACCSI vzw: jaarrekening 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding
Bondige toelichting
De raad van bestuur van ACCSI vzw heeft op 28 april 2020 haar jaarrekening 2019
vastgesteld. De gemeenteraad moet daarna deze jaarrekening goedkeuren aan de hand van het
verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor en onder voorbehoud van eventuele opmerkingen
van de raad van bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.
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Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Statuten eva-vzw ACCSI.

Argumentatie
De raad van bestuur van ACCSI vzw heeft op 28 april 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld. De
jaarrekening 2019 moet na de goedkeuring door de gemeenteraad worden goedgekeurd in de
algemene vergadering van ACCSI vzw van 24 juni 2020.
De rekening 2019 is volledig in evenwicht en geeft een balanstotaal van 1.289.327,86 EUR
(uitgaven = ontvangsten).
De rekening 2019 toont een tekort van 24.648,18 EUR.
De reserve van ACCSI vzw volgens de toestand op 31 december 2019 bedraagt 323.575,39
EUR (op 31 december 2018 bedroeg deze 348.223,57 EUR).
Er werd 81.510,18 EUR minder uit de reserve gehaald dan begroot, dit is het resultaat van een
aantal meevallende rekeningcijfers doorheen de ganse rekening (minder uitgegeven dan
begroot of meer ontvangen dan begroot).
Theater en dans
Uitgaven
Ontvangsten
Per saldo

- 17.381,97EUR (minder uitgegeven dan begroot).
+ 5.411,50 EUR (positiever dan begroot).
22.793,47 EUR meer dan begroot.

Circus
Ontvangsten

+ 6.613,75 EUR EUR (positiever dan begroot).

Vorming
Uitgaven
- 5.191,23EUR (minder uitgegeven dan begroot, ondanks de dading die
met Agilitas is overeengekomen van 19.000 EUR).
Inkomsten
+ 18.995,71 EUR (tegenover begroting).
Per saldo:
24.186,94 EUR (positiever dan begroot).
Expo
Uitgaven
- 10.961,09 EUR (minder uitgegeven dan begroot) (nieuwe collega,
expobeleid moest nog uitgewerkt worden).

Nog enkele belangrijke gegevens in verband met deze jaarrekening:
1. Tussenkomst stad in de vzw voor:
o jaarlijkse werkingstoelage: 216.220 EUR;
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o
o
o
o
o
o
o

Paul Snoekprijs: 6.000 EUR (2019);
poëzieplan en archipel: 15.000 EUR;
promotie voor niet-commerciële en cinefiele films in de Siniscoop: 5.500 EUR;
bijdrage Parkies: 10.000 EUR;
bijdrage WARP: 17.500 EUR;
dertig stadsdagen in De Casino: 25.000 EUR;
bijdrage subsidie kunstenorganisaties: 36.500 EUR ( 31.500 EUR van uitgegeven
in 2019 door het stopzetten van Bleek).

2. De jaarrekening werd gecontroleerd en beoordeeld zonder voorbehoud door een externe
commissaris erkend bedrijfsrevisor. Het commissarisverslag wordt, van zodra
beschikbaar, bezorgd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams
Belang)
Artikel 1
de jaarrekening 2019 van ACCSI vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
Bijlagen
Jaarrekening 2019
Bijlagen B en C rekening 2019 vzw ACCSI publicatie
ACCSI - controleverklaring 31.12.2019

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur
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Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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