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GEMEENTERAAD
Zitting van 28 mei 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid 
(Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de 
heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer 
Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore 
Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De 
Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De 
Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, 
raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

26 2021_GR_00130 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: 
ACCSI vzw: jaarrekening 2020: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De raad van bestuur van ACCSI vzw heeft op 27 april 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. De 
jaarrekening is gecontroleerd door een externe commissaris erkend bedrijfsrevisor. De 
gemeenteraad moet daarna deze jaarrekening goedkeuren aan de hand van het verslag van de 
commissaris-bedrijfsrevisor. 
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, artikelen 40 en 41.
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 27 april 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. De 
jaarrekening 2020 moet na goedkeuring door de gemeenteraad worden goedgekeurd in de 
algemene vergadering van ACCSI vzw van 21 juni 2021.
De rekening 2020 is volledig in evenwicht en geeft een balanstotaal van 601.326,20 EUR.
De rekening 2020 toont een positief resultaat van 25.489,21 EUR.
De reserve van ACCSI vzw volgens de toestand op 31 december 2020 bedraagt 349.064,60 
EUR (op 31 december 2019 bedroeg deze 323.575,39 EUR).
Er werd 16.884,79 EUR minder uit de reserve gehaald dan begroot in de begrotingswijziging 
van oktober. De begroting werd aangepast naar aanleiding van de impact van de 
coronapandemie, maar in december is er gekozen voor een digitale programmatie waardoor we 
op actienummer '2072 Uitkoopsommen, vergoedingen, omkaderingskosten van experimenten 
en integrerende projecten' meer hebben uitgegeven dan begroot.
Nog enkele belangrijke gegevens in verband met deze jaarrekening:
1. Tussenkomst stad in de vzw voor:
- jaarlijkse werkingstoelage: 220.720 EUR;
- promotie voor niet-commerciële en cinefiele films in de Siniscoop: 5.500 EUR;
- toekennen COVID-toelage uit het noodfonds: 90.000 EUR;
- toekennen toelage voor financiële gevolgen wegens COVID-19: 32.865 EUR.
2. De jaarrekening werd gecontroleerd en beoordeeld zonder voorbehoud door een externe 
commissaris erkend bedrijfsrevisor. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
de jaarrekening 2020 van ACCSI vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Jaarrekening 2020 vzw Accsi NBB
Jaarrekening 2020 vzw Accsi
ACCSI Commissarisverslag 2020
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ACCSI vzw statuten

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


