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STUDIENAMIDDAG

Vzw en financiële rapportering
De missie van uw vzw financieel onderbouwd

Kortrijk, donderdag 16 oktober 2014
Ook via livestream of opname 

Praktisch

Datum en plaats
Donderdag 16 oktober 2014 van 14 tot 18 uur
Ontvangst vanaf 13.45 uur

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving 
Schrijf in vóór 10 oktober 2014 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.

Wilt u de studienamiddag via livestream volgen of 
nadien de opname bekijken?  Vermeld dit aub bij 
uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 120 euro.

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname
U krijgt nadien een attest van deelname
(IAB-IBR-BIBF).

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma
14.00 u: Welkomstwoord
 Moderator Tim Vannieuwenhuyse

14.15 u: Wat heeft een vzw nodig om zicht te krijgen op 
haar financiële cijfers? 

 Wim Van De Walle

 Iedere vzw heeft nood aan een betrouwbare 
beleids- en beheersrapportering aangepast aan 
zijn werking en omvang. 

 Om financiële informatie te filteren tot 
bruikbare data kan een vzw gebruik maken van 
ondersteunende tools, opvolgingsinstrumenten, 
boordtabellen en andere nuttige 
beleidsinstrumenten. 

15.45 u: Pauze met koffie

16.15 u: Hoe maak je van koele cijfers boeiende 
beslissingsgegevens voor uw beleid?  

 Tim Vannieuwenhuyse

 In een vzw is het soms moeilijk om mensen het 
belang van cijfers te doen inzien. Financiële 
rapportering is geen zaak op zich, maar moet 
worden geïntegreerd.  

 Cijfers moeten spreken. De vorm en inhoud 
moet passen bij je doelpubliek. Cijfers 
zijn objectieve feiten die input geven voor 
toekomstige beslissingen. Ze waarschuwen 
of motiveren. Ze scheppen een kader om te 
vergelijken. Ze helpen evalueren en bijsturen. 

Docenten 
• Tim Vannieuwenhuyse, voorzitter van de stuurgroep 

Economie en Bedrijfswetenschappen van het 
Postuniversitair Centrum,

 Algemeen directeur WAAK vzw & bestuurder van 
verschillende vzw’s

• Wim Van De Walle, partner Baker Tilly Belgium- 
Bedrijfsrevisor/Accountant

De missie van uw vzw 
financieel onderbouwd

Geen enkele vereniging blijft succes boeken enkel op 
basis van intuïtie of buikgevoel. Om een vereniging te 
leiden, moet het bestuur en het management op vaste 
tijdstippen weten hoe de vzw er financieel voor staat. 
Loopt alles volgens plan of zijn er ingrepen nodig? 

Welke informatie is er naast de jaarrekening nodig om de 
financiële rapportering te koppelen aan de inhoudelijke 
missie van een vzw? 

Bent u verantwoordelijk binnen een vzw? 

Deze studienamiddag richt zich tot bestuurders, 
voorzitters, directeurs, penningmeesters, financiële en 
fiscale verantwoordelijken van vzw’s. 

Livestream of opname

U kan deze studienamiddag volgen via livestream 
waarbij u vragen kan stellen via chat of nadien de 
opname bekijken. U heeft hiervoor enkel een computer 
met internet nodig.

Organisatie 

Stuurgroep Economie & Bedrijfswetenschappen van 
het Postuniversitair Centrum Kulak: Frederik Baert, 
Gerd Bellemans, Dominiek Berten, Frank Bouckaert, 
Dominiek Callewier, Marie Gemma Dequae, Karel 
Detienne, Dominic Duthoit, Ann Gaeremynck, Gunther 
Kerkhof, Filip Mees, Kurt Ostyn, Nico Vandaele, Tim 
Vannieuwenhuyse, Jan Victor, André Watteyne.


