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A. woord vAn de voorzItter

woord van de voorzitter

De KMDA startte het jaar 2014 in rouw bij het overlijden van 
Prof. Dr. Rudi Verheyen. Als doctor in de natuurwetenschap-
pen, pionier in Vlaanderen voor natuurbehoud en gedrags-
biologie, professor en rector aan de UA en voormalig lid van 
onze Raad van Bestuur, heeft Rudi op verschillende fronten 
een stempel gedrukt op de werking en impact van de KMDA.
Maar 2014 bracht ook goed nieuws: Planckendael en ZOO 
Antwerpen kunnen terugblikken op een fantastisch jaar. Zo-
wel de bezoekersaantallen, de abonnementsverkopen als de 
nieuwe projecten waren zeer succesvol. Planckendael en de 
ZOO mochten een absoluut recordaantal mensen verwelko-
men. 
Voor het tiende jaar op rij steeg ook het aantal trouwe fans, 
de abonnees. Ook daar noteerden Planckendael en ZOO 
Antwerpen opnieuw een historisch record. een teken van ap-
preciatie voor de parken en het bewijs van relevantie van het 
product. 
Onze omzet steeg hierdoor met 15%. een speciale dank gaat 
dan ook uit naar alle medewerkers van de KMDA die er alles 
aan deden om onze parken op topniveau te krijgen en onze 
bezoekers een fantastische dag te bezorgen.
We bouwden in Planckendael een volledig vernieuwd conti-
nent Amerika waar bezoekers als kers op de taart een wan-
deling kunnen maken tussen de populaire pinguïns. In de 
Aziëserre komen de bezoekers nu nog dichter bij de dieren. 
De lori’s komen uit de handen van de bezoekers eten en in 
europa kunnen kinderen lekker ravotten in de gloednieuwe 
speeltuin aan het kasteel. De restaurants Toepaja en Ooievaar 
kregen een heuse facelift.
In ZOO Antwerpen fladderden voor het eerst prachtige vlin-
ders in de Wintertuin. Op het dak van het Nijlpaardengebouw 
maakten we een avonturenbrug, het Rotondegebouw lieten 
we weer schitteren waarbij de bezoeker oog in oog komt te 
staan met de pinguïns. De Roofvogelvolières kregen een op-
knapbeurt en in het Reptielengebouw vernieuwden we de jun-
gle met vrijlopende groene leguanen, vogels en schildpadden.
In beide parken verhoogden we de interactie met onze dieren 
door middel van nieuwe voederbeurten, shows en roofvogel-
demonstraties.
Voor het eerst organiseerden we in beide parken een ‘Festival 
van de Abonnee’, waarbij onze parken gedurende twee week-
ends exclusief toegankelijk waren voor onze leden met een 
uitgebreid programma voor en achter de schermen. Meteen 
een schot in de roos met 30 000 bezoekers! 
Het jaar werd afgesloten met het festival China Light ZOO, 
een fascinerend lichtspektakel in de ZOO. Chinese kunste-
naars toverden de tuin om tot een sprookjesachtig paradijs. 

Het was een onverhoopt suc-
ces waar 103 000 bezoekers 
van genoten.
Het Serpentarium heeft even-
eens een behoorlijk jaar ach-
ter de rug. Hier zijn we vooral 
blijven inzetten op bezoekersbeleving waarbij de verzorgers 
tekst en uitleg geven bij hun dieren en met hun dieren tussen 
de bezoekers wandelen.
Het natuurreservaat De Zegge kende een woelig jaar met pro-
blemen rond de jachtperiode en uitzonderlijke weersomstan-
digheden.
Maar het broedseizoen startte uiteindelijk goed met een her-
haald broedgeval van de roerdomp en opnieuw een nest met 
uitgevlogen jongen van een koppel bruine kiekendieven. en 
als klap op de vuurpijl ontdekten we moerasvaren (Thelypteris 
palustris) in het natuurreservaat, een soort die we al zo lang 
hoopten te vinden.
De Koningin elisabethzaal tenslotte ging in 2014 helemaal 
tegen de vlakte, en er werd onmiddellijk gestart met de bouw 
van het gloednieuwe elisabeth Center Antwerp.
Ook in 2015 gaan we in onze parken onverminderd verder 
met vernieuwing en beleving voor de bezoekers, met de ope-
ning van een heus rifaquarium en een nieuw koalaverblijf voor 
de ZOO en de langverwachte geboortes van speelkameraadjes 
voor Kai-Mook, een nieuw lemurenverblijf en een aaizone met 
konijntjes in Planckendael.  
Wat eveneens opvalt wanneer u verderop in dit GRI-rapport 
meer details leest over markante feiten en realisaties in 
2014, zijn de vele extra dimensies die onze complexe wer-
king met een exotische dierencollectie typeren. De noodza-
kelijke wetenschappelijke onderbouwing en de internationale 
netwerking met bijv. andere eAZA-dierentuinen zijn niet weg 
te denken, nu en in de toekomst. Ook de ambitie om de MVO-
gedachte blijvend vorm te geven is een uitdaging die we ver-
der aangaan in 2015.  
De KMDA heeft een boeiend jaar achter de rug. We bevestigen 
voluit de keuzes die in het strategisch plan werden gemaakt 
en zijn vast van plan om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Rudy Broeckaert

Voorzitter van de Raad van Bestuur KMDA vzw
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B. orgAnIsAtIe

HIStOrIEk
De wetenschappelijke vereniging KMDA startte in 1843 als burgerlijke vennootschap die later een nv werd. 
De KMDA vzw nam in 1985 alle operaties over en kreeg het patrimonium ter beschikking via een erfpacht-
contract. Ook het personeel en de dieren gingen over naar de vzw. 
In 2013 werd de KMDA Private Stichting opgericht waarin de aandelen van KMDA Onroerend Patrimonium 
NV ondergebracht werden. Deze private stichting heeft een belangeloos doel, gelijklopend aan dat van de 
vzw, en bezit een ruime meerderheid van de aandelen van KMDA OP NV. 
De KMDA OP NV is, na de inbreng van 2014, eigenaar van alle (niet-commerciële) gronden van de KMDA. 
Deze gronden worden verpacht aan KMDA vzw.
De gronden die nog eigendom waren van KMDA vzw werden in 2014 ingebracht in KMDA OP NV door mid-
del van een kapitaalverhoging. De zo verkregen aandelen werden door de KMDA vzw vervolgens geschonken 
aan de KMDA Private Stichting.

 De Raad van Bestuur is dezelfde in de vzw, de nv en de private stichting.

BEStuur
RAAD VAN BeSTUUR KMDA VZW

rudy Broeckaert – Voorzitter
Voorzitter 3D en Astra Sweets
Bestuurder bij KBC Com. Fin., Creafin en La Lorraine Bakeries
Voormalig Gedelegeerd Bestuurder KBC

Inge Schoups – Ondervoorzitter
Stadsarchivaris van Antwerpen

Willem Desmet – Bestuurder-Penningmeester
Onafhankelijk Bestuurder Concentra
Zaakvoerder Consultancy & Immo CVA (Consultanim)
Voormalig CeO Neckermann België en Voorzitter Thomas Cook West- en Oost-europese markten 

Christine Claus – Bestuurder
Secretaris-Generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap

Prof. Dr. Bruno Gryseels – Bestuurder
Directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Prof. Dr. Herwig leirs – Bestuurder
Gewoon hoogleraar binnen het Departement Biologie aan de Universiteit Antwerpen
Decaan van de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen

vzw

Onroerend Patrimonium NV

Private Stichting

77% aandelen

Verpacht alle gronden aan

Raad van
Bestuur
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Nathalie Vermeersch – Bestuurder
Advocaat-Vennoot bij Vermeersch & Keyser Advocaten

Afgevaardigd vertegenwoordiger van de Vlaamse regering
Mark Andries, kabinetschef van Geert Bourgeois, Minister President van de Vlaamse Regering

De leden van de Raad van Bestuur voeren hun mandaat onbezoldigd uit. Zij hebben geen van allen een 
operationele verantwoordelijkheid binnen de KMDA.

Commissaris revisor
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt.

EFFECtIEVE lEDEN kMDA VZW

KMDA vzw heeft 34 effectieve leden op 31/12/2014. 

Naast de leden van de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur zijn dit ook volgende personen:
Peter Aerts, Roland Baetens, Annemie Coox, Frederic J. Daman, Marc de Borgher, Magda De Groeve, René 
della Faille, Walter de Meurichy, Sylvie Dubois, Marc Huybrechts, Frank Hye, Jacques Maton, Dirk Michiels, 
Louis Reydams, Joris Ringoot, Urbain Rynders, Charles Sluyts, eric Stroobants, Roland Van Bocxstaele, 
Paul Van den Sande, Rudy Van eysendeyk, Chris Van Ginneken, Paul Van Remoortere, Guy Van Strydonck, 
Marcel Verbruggen, Tony Walschap.

Van links naar rechts: Guy Claes, Ann Mariën, Linda Van elsacker, Anja Stas, René Hoeckx, Dries Herpoelaert, Sabine Deconinck, 
Bob Schelfhaut, Paul Corluy.
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DIReCTIeCOMITÉ

Claes, Guy - Directeur Operations
Corluy, Paul - Directeur Finance, ICT & Purchase
Deconinck, Sabine - Directeur events & Food Services
Herpoelaert, Dries - CeO
Hoeckx, René - Directeur Projects
Poplemon, Johan - Directeur Human Resources; tijdelijk afwezig
Schelfhaut, Bob - Directeur Human Resources a.i.
Stas, Anja - Directeur Sales, Marketing & Communication
Van elsacker, Linda - Directeur Research & Development

StuurGrOEP MAAtSCHAPPElIJk VErANtWOOrD ONDErNEMEN
De stuurgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werd opgericht om betrokkenheid te creëren 
bij alle departementen en ervoor te zorgen dat MVO structureel onderdeel is van de bedrijfsdoelstellingen 
en -werking. 
Het team bestaat uit medewerkers van de KMDA, externe specialisten en consulenten ter ondersteuning en 
advisering van de stuurgroep.

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie en contactpunt voor het verslag:

Paul Corluy, Directeur Finance, ICt & Purchase
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
Koningin Astridplein 26
2018 Antwerpen
paul.corluy@kmda.org 
+32 3 202 45 70
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Meer dan 1,8 miljoen bezoekers
2014 bracht meer dan 1,8 miljoen bezoekers dichter bij de dieren. Planckendael ontving een recordaantal 
van 962 000 bezoekers en realiseert hiermee een stijging van 26% ten opzichte van 2013.
In ZOO Antwerpen genoten 886 000 dierenliefhebbers van de historische tuin en haar exotische bewoners, 
een toename van 8% vergeleken met 2013. 

Eén grote familie van abonnees
Voor het tiende jaar op rij steeg ook het aantal trouwe fans de abonnees. Ook daar noteren ZOO Antwerpen 
en Planckendael opnieuw een historisch record met een stijging van 6,5% ten opzichte van 2013, goed 
voor een familie met 200 000 leden.

ZOO Antwerpen en Planckendael in de media
In 2014 koos de KMDA voor een absolute 360°-aanpak in de media met als thema ‘ZOO Antwerpen 
en Planckendael brengen je dichter bij de dieren’. er kwam een above the line campagne in Nederland 
en België. Dit betekende dat we onder andere een reclamespot uitzonden op verschillende radio- en 
televisiezenders. Daarnaast zetten we traditiegetrouw ook onze PR en sociale media in voor bijkomende 
publiciteit. De belangrijkste onderwerpen waren: wandelen tussen de pinguïns en het voederen van de 
lori’s in Planckendael en voor ZOO Antwerpen de Vlindertuin, de doodhoofdaapjes bij de brilberen, het 
nieuwe pinguïnverblijf en de panoramaroute bij de nijlpaarden.
Ook onze abonnees brachten we dichter bij de dieren met o.a. een exclusieve preview bij de pinguïns in 
maart. We ontvingen hiervoor 40 000 nieuwsgierige abonnees. Voor het eerst organiseerden we ook een 
Festival van de Abonnee in beide parken. Het was een overdonderend succes met maar liefst 30 000 
deelnemers verspreid over 2 weekends in oktober. Afsluiter van het jaar was het Chinese lichtfestival China 
Light ZOO waarbij we meer dan 100 000 bezoekers verwelkomden. 
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2014 wAs een … onvergetelIjk jAAr

toppers van Amerika in Planckendael

Het succesnummer van 2014 was absoluut het 
volledig vernieuwde continent Amerika in 
Planckendael. 
Wanneer je de aangeduide route volgt, kom je als 
bezoeker nu nog dichter bij de dieren. Dan klim-
men de neusberen boven je hoofd terwijl de pecari’s 
het perk onveilig maken, je aait de hangoorgeiten 
en staat oog in oog met de bizons en de wapiti’s op 
de prairie.
Verder in het klauwapenbos bevolken de moerasca-
via’s het gelijkvloers en klauteren de witgezichtpen-
seelaapjes en goudkopleeuwaapjes in de bomen.
Planckendael huisvest hier trouwens als enige Bel-
gische dierentuin een koppeltje reuzenmiereneters.
een wandeling door Amerika eindigt steevast tussen 
de populaire humboldtpinguïns. Op hun promenade 
waggelen de publiekslievelingen tussen de bezoe-
kers. 

kosten noch moeite werden gespaard om in 2014 de beleving van de bezoekers intenser te maken, of ze nu 
Planckendael of ZOO Antwerpen bezochten. We deden er alles aan om hen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Primeur: Festival van de Abonnee

Voor het eerst werd er een Festival van de Abonnee 
georganiseerd, om onze trouwe fans, te bedanken en 
hen dichter bij hun favoriete dieren te brengen. elk 
park kreeg zijn eigen Festival van de Abonnee, het 
eerste (ZOO) en het laatste weekend (Planckendael) 
van oktober. Deuren die normaal gesloten blijven, 
werden geopend voor dit evenement.

lekker dicht bij de lori’s

Bij de lori’s mag je als bezoeker ‘dichter bij de die-
ren’ echt letterlijk nemen. De lori’s komen op je 
hand, hoofd of schouder zitten. Je kan ze terugvin-
den in de Aziëserre. 
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Op hyena-safari in Afrika
Het continent Afrika moet zeker niet onderdoen voor 
zijn buur Amerika. De hyena’s kregen een groter 
perk, dubbel zo groot zelfs want ze mogen ook een 
tweede perk in gebruik nemen. Leuk voor de hyena’s 
en ook voor de bezoekers. Ze ontdekken via een 
kronkelweg de hyena’s op verschillende manieren: 
van achter een groot raam, aan de rand van een 
waterpartij en in een grot.

Gloednieuw ravotten

Twee nieuwe speeltuinen werden ingehuldigd: een 
aan het restaurant Ooievaar en een andere ter hoogte 
van het hyenaverblijf. Deze speeltuin hebben we 
volledig in eigen beheer ontworpen en uitgevoerd, 
een primeur! Hier mogen onze kleinste fans zelf de 
beest uithangen.

restaurants in een fris kleedje

Het restaurant Ooievaar kreeg niet alleen een nieuwe 
speeltuin maar onderging ook zelf een grondige 
facelift. Meteen werd ook restaurant Toepaja in Azië 
in een Oosters jasje gestoken.

ZOO zorgt voor het patrimonium
In 2014 zette ZOO Antwerpen in op het verfraaien 
en beheren van het patrimonium. 
Dat cultureel erfgoed werd in kaart gebracht door een 
studie van Origin, die meteen ook een masterplan 
voorstelde over hoe we ons patrimonium dienen te 
beschermen en beheren. 
Daarnaast beschikt de KMDA ook over een in het 
verleden uitgevoerd tuin-historisch-onderzoek. Dat 
bundelt een beschrijving en inventarisatie van de 
tuin en zijn kunstwerken. Dit onderzoek vormde 
de basis voor het ‘Beheersplan historisch groen’ 
opgesteld door Fondu Landscape Architects. 
Met deze studies in het achterhoofd werd een en 
ander aangepast, zoals hierna te lezen. 

Wintertuin wordt Vlindertuin

Jaarlijks fladderen er van april tot oktober prachtige 
vlinders in de Wintertuin die tijdens deze periode 
omgetoverd wordt tot een tropische Vlindertuin. Je 
kan er naast de 50 soorten vlinders ook verscheidene 
unieke planten terugvinden, van palmvarens tot 
vioolbladplanten en ficussen.
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Mooi panorama op de dikkerds

De panoramaroute voert je niet alleen langs het 
nijlpaardenzwembad, je kan ook via een wenteltrap 
op het dak van het Nijlpaardengebouw klimmen om 
in vogelperspectief een blik op deze familie dikkerds 
te werpen. 

Speuren naar leguanen

In de vernieuwde wintertuin voor de reptielen kunnen 
bezoekers tussen de leguanen en tropische vogels 
wandelen. Speciale locaties werden ingericht, zodat 
de verzorgers de bezoekers kunnen vertellen over het 
wel en wee van de dieren.

roofvogels in ‘t nieuw
De Roofvogelpassage kreeg een volledig nieuwe ‘look 
and feel’. er werd gekozen voor rustige kleuren en 
de voorkeur ging naar streekeigen beplanting om de 
biodiversiteit te ondersteunen.

Nieuw leven voor het rotondegebouw

In het Rotondegebouw werden het schrijnwerk, de 
boordstenen, zandstenen, profielen, muren, ramen en 
originele kroonlijsten grondig gerenoveerd. Hiervoor 
verhuisden de flamingo’s tijdelijk naar Planckendael 
maar ondertussen wonen die roze steltlopers weer op 
hun vertrouwde plek, als verwelkomers in de ZOO. 
een kolonie van 30 zwartvoetpinguïns nam haar 
intrek in het Rotondegebouw. Hun verblijf lijkt op 
een luxe-resort met een openluchtzwembad inclusief 
jetstreams, handige broedholen in de heuvels, 150 m² 
zandstrand en een verwarmd terrasje. Heel wat eieren 
werden uitgebroed, heel wat jongen kwamen piepen, 
jammer genoeg overleefde er slechts één jong. Toch 
laat het aantal uitgebroede eieren vermoeden dat 
ook de pinguïns zeer tevreden zijn over hun nieuwe 
thuis.
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Gezellig samen

er komen steeds meer ‘mixed exhibits’, waarbij dieren 
in gemengde verblijven leven. De dromedarissen 
en Somalische zwartkopschapen, brilberen en 
doodshoofdaapjes, bizons en wapiti’s, neusberen en 
pecari’s … Het zijn maar enkele mooie voorbeelden 
van hoe er nu altijd wel wat te beleven valt voor de 
bezoekers.

China light: lichtfeest in donkere 
dagen

103 000 bezoekers waren verrukt over het 
spektakel van licht en muziek tijdens China Light 
ZOO, van 6 december 2014 tot 18 januari 2015. 
Chinese kunstenaars toverden de tuin om tot een 
sprookjesachtig paradijs met een fascinerend 
lichtspektakel. Daarnaast konden de bezoekers ook 
genieten van authentieke Chinese optredens. Het was 
een onverhoopt succes en de organisator China Light 
Festival kende één van haar beste voorverkopen ooit. 

Elisabeth Center Antwerp groeit

De bouw van de Koningin elisabethzaal vordert 
gestaag. eind 2013 was van de vroegere feestzaal 
niet veel meer te zien, dit jaar is op 2 juni 2014 de 
opbouw van het nieuwe elisabeth Center Antwerp 
(eCA) gestart en zoals te zien op de foto’s gaat het 
vooruit. De eerste foto dateert van oktober 2014, de 
laatste van december 2014.
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2014 wAs een … vruChtBAAr jAAr

2014 was een vruchtbaar jaar voor de kMDA. Er werden een aantal baby’s van unieke soorten geboren. Dit 
mooie resultaat danken we aan een intensieve zorg en goed uitgewerkte internationale kweekprogramma’s.

De Bruijnpademelon

De precieze geboortedatum van het jong van de 
De Bruijnpademelon kennen we niet want het jong 
kruipt meteen na de geboorte in de buidel van zijn 
moeder. Deze soort is ”kwetsbaar” in de natuur.

uilenkopmeerkat

In het Kleinapengebouw is een uilenkopmeerkat 
geboren, een soort die heel zeldzaam is in 
dierentuinen. Omdat kweken zo moeilijk gaat, 
worden er maar weinig jongen geboren.

rode panda’s

Het kweekkoppeltje rode panda’s in Planckendael 
kreeg dit jaar een tweeling en ook het koppel in de 
ZOO mocht een jong verwelkomen. Deze geboortes 
kaderen in het internationale kweekprogramma.

Springhaasje

In augustus mocht de ZOO de geboorte van een 
baby-springhaasje aankondigen. Zijn moeder kon 
het jong niet zogen, dus namen de verzorgers die 
taak over. 
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Daarnaast melden wij met trots de geboorte van de volgende dieren:

Kaapse buffel luiaard

Pinguïn Bruinkopslingeraap

Impala Ooievaar

Bruinkopslingeraap

koala

Kameel

takin Watoessi

Giraf Humboldtpinguïn

Vicuña Gnoe Onyx
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2014 wAs een … gedeCoreerd jAAr

Amerika wint waarderingsaward
Planckendael viel in 2014 in de prijzen. Voor het continent Amerika ontving 
Planckendael de waarderingsaward van ‘ZOO Actueel’ uit Nederland. ZOO Actueel is 
een website waarin dierentuinen centraal staan en die de dierentuinen bekijkt vanuit 
het bezoekersoogpunt. De initiatiefnemer van ZOO Actueel vond het continent Amerika 
een echte nieuwe beleving en een waardevolle aanvulling voor het park.

Planckendael Beste Dierenpark
Daarnaast werd Planckendael op 11 april 2014 verkozen tot Beste Dierenpark van 
2013 op de Diamond Theme Park Awards. De Diamond Theme Park Awards zijn een 
initiatief van Pretparkbeest.be, Parkworld.be, Ridereview.nl en Parkcentrum.nl en 
worden sinds 2010 jaarlijks uitgereikt. 
 
De verschillende parken worden genomineerd door een vakjury. Daarna mogen de 
mensen online hun stem uitbrengen in 18 categorieën.

Oni Mooiste Geboorte
In de categorie ‘Mooiste Geboortemoment 2013’ kaapte de geboorte van het aardvarken 
Oni, mei 2013 in de ZOO van Antwerpen, de eerste plaats weg.
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d. FInAnCIeel jAArverslAg

2014 was een bijzonder succesvol jaar, zeker voor Planckendael. Het aantal bezoekers steeg met 26% ten 
opzichte van 2013; voor het eerst telde Planckendael meer bezoekers dan de ZOO. Grote investeringen 
in Planckendael zorgden voor een flinke kwaliteitsverhoging van het park. Vooral het continent Amerika is 
volledig vernieuwd, met als kers op de taart de pinguïnpromenade. een belangrijke investering ging ook naar 
het kasteel met de aanliggende speeltuin en naar de volledige renovatie van het grote restaurant Toepaja. 
Planckendael wordt vandaag erkend als wellicht het mooiste dierenpark in de Benelux.
De stijging van het aantal bezoekers in de ZOO was weliswaar minder spectaculair, maar voor het eerst in 
een lange periode mochten we weer een groei optekenen (+8%). De vernieuwing in de ZOO in 2014 was niet 
zo groots als deze in Planckendael, maar mag toch gezien worden: het Rotondegebouw kreeg een volledige 
facelift. December stond helemaal in het teken van het festival China Light ZOO. Als we deze bezoekers 
meetellen, komen we op een totaal aantal bezoekers in 2014 van 935 800.

De abonneefamilie groeit al verschillende jaren. In 2014 steeg het aantal verkochte abonnementen tot 
boven 62 000 exemplaren, goed voor ongeveer 200 000 abonnees. De prijs van het abonnement werd in 
2014 niet verhoogd. Dus onze abonnees krijgen echt waar voor hun geld, in vergelijking met andere parken. 
Zij hebben toegang tot twee parken, terwijl de abonnees van andere attracties voor dezelfde prijs maar één 
park kunnen bezoeken.

Het hoge niveau van de liquide middelen is een tijdelijk gegeven. In 2013 ontving de KMDA het grootste 
deel van de subsidies bestemd voor het eCA. Vanaf 2014 zullen deze gelden besteed worden aan de 
wederopbouw van het eCA en dus geleidelijk omgezet worden in vaste activa.

2012 2013 2014

aantal bezoekers totaal 1.624.000 1.580.000 1.848.000

aantal bezoekers ZOO 825.000 820.000 886.000

aantal bezoekers Planckendael 799.000 760.000 962.000

aantal abonnementen 55.653 59.810 62.013

omzet incl. abonnementen in mio € 34,7 32,8 37,8

netto resultaat in mio € 1,6 -4,7 1,0

cash flow in mio € 7,3 7,0 9,9

investeringen in mio € 18,0 16,0 17,0

financiële schulden in mio € 0,5 -

Bron: KMDA

Overheid Vakbond Bedrijven
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In 2014 heeft KMDA vzw de gronden waarvan zij eigenaar was, ingebracht in KMDA OP NV door middel van 
een kapitaalverhoging in de NV. In ruil daarvoor heeft KMDA vzw aandelen gekregen, die zij in een tweede 
fase heeft geschonken aan KMDA Private Stichting. Dit had een negatief effect op het resultaat van 3 mio €.
De ingebrachte gronden worden door de nv verpacht aan de vzw. Na deze operatie is de structuur van de 
KMDA heel wat duidelijker en is KMDA OP NV eigenaar van alle niet-commerciële gronden.

In 2014 heeft de KMDA voor € 17 mio geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen gerealiseerd in 2014 
zijn de afbraak en bouw van het eCA, de renovatie van het Aquarium en het ontwerp van Zone Z in de ZOO, 
en de oplevering van het vernieuwde continent Amerika en de kasteelzone in Planckendael.
 

Image by Ian Simpson Architects

Image by Ian Simpson Architects
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De hoofddoelstelling van de KMDA is niet om winst te maken. De KMDA wil wel voldoende cashflow 
genereren om de nodige investeringen te realiseren en toch financieel onafhankelijk te blijven. 
De essentiële missie opgedragen aan de KMDA, met name bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit, 
komt ten goede aan de gehele samenleving. Om deze essentiële missie te volbrengen, is de KMDA 
door de Vlaamse Regering belast met de volgende specifieke missies, opdrachten en engagementen: 
Monumentenzorg, Wetenschappelijk onderzoek, educatie, Cultuur, Sociaal toerisme en Natuurbehoud.
De activiteiten die de KMDA in het kader van deze missies, opdrachten en engagementen ontplooit,  zijn van 
algemeen belang, zonder commercieel oogmerk. Ze zijn gericht op de vervulling van de essentiële opdracht 
van de KMDA, om bij te dragen tot het behoud van de biologische diversiteit.
De KMDA verschilt daarin wezenlijk van commerciële dierentuinen en attractieparken. Die zijn niet belast 
met specifieke missies van algemeen belang en kunnen hun uitgesproken commerciële belangen nastreven. 

investeringen in k€ 2014

PlD

Amerika - hyena’s, antilopen 1.629

Kasteelzone 879

evenementenhal / Toepaja 478

Overige projecten 453

Projecten 2015 269

Zuid-Amerika - ZAP 3 60

Azië bis 11

Olifanten 25

totaal PlD 3.803

ZOO

Aquarium 2.411

Zone Z 796

Inkomzone 663

Moerasbiotoop 338

Reptielengebouw 181

Vogelgebouw 152

Wintertuin 111

Overige projecten 303

Projecten 2015 285

totaal ZOO 5.240

ECA 5.573

Hoofdgebouw - Vleugel Paon en Tuin 336

Structuur en instandhoudingsinvesteringen 1.841

Overige projecten 207

totaal investeringen 17.000

Bron: KMDA



2
0

1
4

  
  

 1
9

  
  

 J
A

A
R

Ve
R

S
LA

G

De KMDA besteedt naar schatting meer dan 3,5 mio € per jaar, enkel en alleen om deze opdrachten 
zonder commercieel oogmerk, waarvoor een marktfalen bestaat, te vervullen. een voorbeeld. De KMDA is 
de grootste aanbieder binnen het Steunpunt Vakantieparticipatie; meer dan 20 000 kansarmen bezoeken 
jaarlijks de ZOO of Planckendael tegen een minimaal tarief. 

Toch wil de KMDA attractief zijn en een maximaal aantal bezoekers aantrekken om zo de kosten te kunnen 
dekken en een positieve cashflow te genereren.

in k¤ 2014 2013

Bedrijfsopbrengsten

Omzet 28.448 24.214

Lidgelden 8.906 8.443

Schenkingen 406 200

Legaten 5.472 3.446

Subsidies 10.896 9.494

Andere bedrijfsopbrengsten 1.721 1.545

55.849 47.342

2014 2013

Bedrijfskosten

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -3.229 -2.560

Diensten en diverse goederen -13.185 -9.978

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -21.339 -21.682

Afschrijvingen en waardeverminderingen -13.128 -11.804

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen -15

Voorzieningen voor risico’s en kosten -109 1.131

Andere bedrijfskosten -1.046 -547

-52.050 -45.440

Bedrijfsresultaat 3.799 1.902

Financieel resultaat 446 361

Uitzonderlijk resultaat -3.207 -6.973

Resultaat van het boekjaar 1.039 -4.710

Bron: KMDA



2
0

1
4

  
  

 2
0

  
  

 J
A

A
R

Ve
R

S
LA

G

31 dec 14 31 dec 13

Activa in k€

Materiële vaste activa 40.965 40.125

Financiële vaste activa 166 167

Voorraden 761 385

Handelsvorderingen 1.002 845

Overige vorderingen 12.341 12.571

Geldbeleggingen en liquide middelen 56.313 55.664

Overlopende rekeningen 690 632

totaal activa 112.229 110.389

31 dec 14 31 dec 13

Passiva in k€

Fondsen 1.323 1.323

Overgedragen resultaat 26.334 25.295

Kapitaalsubsidies 69.960 71.764

Voorzieningen 3.133 3.024

Financiële schulden

Handelsschulden 4.800 3.604

Schulden mbt bezoldigingen belastingen en sociale lasten 1.988 1.935

Diverse schulden 455 35

Overlopende rekeningen 4.236 3.409

totaal passiva 112.229 110.389

Bron: KMDA
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e. PlAnet - nAtuurBehoud

NAtuurBEHOuD ONZE PrIOrItEIt
Wanneer we spreken over natuurbehoud binnen de KMDA dienen we in een adem de european Association 
of Zoos and Aquaria (eAZA) te vermelden. De KMDA is niet alleen stichtend lid van eAZA (toen nog eCAZA), 
maar bekleedt ook vooraanstaande posities in deze dierentuinorganisatie, en beide parken zijn full member 
van eAZA. De curatoren, dierenarts, wetenschappers en directeur van het departement Onderzoek en 
Ontwikkeling, zetelen in de verschillende sturende comités (eAZA council, eAZA executive committee, eAZA 
research committee, eAZA veterinary committee) en verscheidene Taxon Adviesgroepen (TAGs) van eAZA. 
elk van deze comités en werkgroepen spitst zich toe op een specifieke groep van dieren zoals mensapen, 
roofvogels of olifanten of op een welbepaalde thematiek. Medewerkers van de KMDA zijn bijvoorbeeld lid 
van een aantal adviesgroepen in het kader van natuurbehoud en kweekprogramma’s:
•	Amphibian Ark
•	ePMAG (european Population Management Advisory Group)
•	eUAC Aquarium Committee
•	Rainforest Working Group
•	Wetenschappelijke Adviesraad van CITeS België

eind 2014 lanceerde eAZA samen met BGCI (Botanic Gardens Conservation International) en ecsite 
(european Network Science Centres & Museums) een gezamenlijke werkgroep rond het thema lokale 
biodiversiteit. De KMDA maakt deel uit van deze werkgroep. Het doel is een gezamenlijke conservatie-
campagne uit te werken die de lokale biodiversiteit steunt in europa.

ONZE DIErENCOllECtIE 
De KMDA biedt op zijn terreinen een zorgzaam thuis voor meer dan 4400 individuen, die behoren tot meer 
dan 600 soorten.
een groot aantal soorten maakt deel uit van een gecoördineerd kweekprogramma: 74 zoogdiersoorten, 
38 vogelsoorten, 11 reptielen en 6 vissoorten. Op europees niveau zijn er twee types kweekprogramma’s: 
eSB (european StudBook) en eeP (european endangered species Programme). Het eSB beperkt zich tot 
demografische en genetische analyse van een soort. Deelnemende tuinen kunnen vrijblijvend advies inwinnen 
bij de stamboekhouder. Het eeP kent een strikter management met kweek- en transferaanbevelingen die 
gevolgd dienen te worden.

Samen-
werkingen
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Aantal soorten ZOO Antwerpen

Aantal soorten Planckendael
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Vogels
De grootste verschuiving binnen de vogelcollectie gebeurde in ZOO Antwerpen bij de volledige renovatie van 
het Rotondegebouw. enkele vogelsoorten moesten uitwijken maar in de plaats verwelkomden we onder meer 
de zwartvoetpinguïns. 

In Planckendael werd een aantal kleine volières afgebroken in continent Oceanië in afwachting van de 
werkzaamheden in 2015. Continent Amerika werd bevolkt met nieuwe soorten, waaronder kalkoengieren, 
zonparkieten en heel wat nieuwe bewoners voor de pinguïnpromenade. Ook meer dan 100 lori’s wonen er 
nu in de nieuwe lorilanding in de Aziëserre.

Zoogdieren
De statistieken bij de zoogdieren doen vermoeden dat er redelijk weinig beweging in de collectie zat het 
afgelopen jaar. Niets is minder waar. Net als bij de vogelcollectie ging de oplevering van een groot aantal 
projecten in beide parken gepaard met een vergelijkbaar aantal mutaties. Bovendien, zoals elders aangegeven 
in dit rapport, blijven we inzetten op het delen van eenzelfde verblijf voor meerdere diersoorten. 

Vissen
De afgelopen jaren werden door de renovaties van de aquaria veel vissen in bewaring gehouden bij collega-
dierentuinen. Maar omdat in 2014 al een aantal aquaria werden afgewerkt, kwamen deze vissen terug naar 
ZOO Antwerpen. 

ZEGGE EN BIODIVErSItEIt
Al vanaf 1952 wordt in het natuurreservaat De Zegge door de KMDA een doordacht beheer uitgevoerd om 
de biodiversiteit in dit uitzonderlijk reservaat zo optimaal te behouden. 
De vroegere bewoners die in volstrekte harmonie leefden met het gebied waarin ze woonden, hebben door 
hun kleinschalige activiteiten dit landschap gevormd. Het is juist door deze kleine manuele ingrepen te 
bestendigen dat de rijkdom van De Zegge behouden blijft. De vaste medewerkers van de KMDA slagen 
daarin dankzij de hulp van de vele vrijwilligers.
 
Ook in 2014 waren er meerdere verrassingen bij de monitoring van het gebied. Na al die jaren van beheer 
werd plots moerasvaren als een botanisch pareltje ontdekt in het deelgebied Reepkens. Zowel bij het 
nachtvlinderonderzoek als bij de mosseninventarisatie werden zeer zeldzame of met uitsterven bedreigde 
soorten gevonden. Meestal worden deze soorten aanzien als een waardemeter voor het hele gebied. 
Tijdens de begeleide bezoeken in 2014 waren de 1085 deelnemers erg onder de indruk van de verscheidenheid 
aan prachtige landschappen in De Zegge. We namen meteen van de gelegenheid gebruik om de rol van de 
KMDA voor het natuurbehoud in Vlaanderen beter toe te lichten.

Maatschappij
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BIODIVErSItEIt IN ZOO ANtWErPEN
In het kader van het MVO-charter werd in 2013 een werkgroep biodiversiteit opgericht in samenwerking met 
Natuurpunt en de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (Ankona). De werkgroep had tot doel biodiversiteit 
op te nemen in het beheersplan van de historische tuin ZOO Antwerpen. 
De eerste stap was het inventariseren van de biodiversiteit, de wilde flora en fauna binnen de muren van de 
ZOO. Hiervoor werd via de website van Natuurpunt een polygoon opgesteld waar waarnemingen van soorten 
geregistreerd kunnen worden.
   

www.waarnemingen.be, gebied ZOO Antwerpen

CENtrE FOr rESEArCH & CONSErVAtION 
Het team van biologen en dierenartsen van het Centre for Research and Conservation (CRC), het 
wetenschappelijk instituut van de KMDA, ondersteunt de dagelijkse werkzaamheden in onze beide parken, 
onze kweekprogramma’s en onze conservatieprojecten in het buitenland. Het CRC is werkzaam op de 
volgende drie onderzoeksthema’s:

•	Toegepast Natuurbehoud = de natuurbehoudsprojecten van de KMDA en ook het beheer van 
kweekprogramma’s in dierentuinen. 

•	Toegepast Dierenwelzijn = het gedragsonderzoek en diergeneeskundig onderzoek in de dagelijkse verzorging 
en het beheer van dieren in ZOO Antwerpen en Planckendael. 

•	Dierkundig Basisonderzoek = de puur wetenschappelijke studie van evolutie, sociale organisatie en gedrag 
(waarom gedragen dieren zich zoals ze doen), voortplanting, cognitie en leerprocessen (wat weten dieren 
en hoe leren ze) van dieren.

Het onderzoekscentrum CRC wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Onze wetenschappelijke prestaties 
worden jaarlijks geëvalueerd door de overheid aan de hand van vastgelegde performantie-indicatoren. In 
2014 werden alle vooropgestelde targets gehaald. www.zooantwerpen.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek

Het CRC kwam dit jaar dichter dan ooit bij de bezoekers. Op het Festival van de Abonnee kregen de 
abonnees de kans om zelf te ervaren wat het inhoud om deel uit te maken van ons CRC-team. Zo konden de 
abonnees zelf meststalen uitwassen om te ontdekken wat de apen gegeten hebben. 
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Daarnaast kregen een aantal abonnees de kans om de assistent te worden van onze onderzoeker Philippe 
Helsen bij zijn analyses van de bonobo-stamboom.

kMDA-onderzoek in de tropen
Alhoewel de KMDA een belangrijke rol speelt als coördinator van het europese bonobo-kweekprogramma 
en een grote speler is in het wetenschappelijk onderzoek van bonobo’s in dierentuinen, heeft het CRC 
noodgedwongen gedurende een lange tijd geen onderzoek naar bonobo’s in hun natuurlijke habitat kunnen 
doen. Daar is in 2014 opnieuw verandering in gekomen door een nieuw partnerschap met het LuiKotale 
Bonobo Project. Barbara Fruth, de leider van het project, werd in 2014 aangesteld als fulltime-onderzoeker 
bij het CRC. Het project richt zich vooral op de bescherming én wetenschappelijk onderzoek van bonobo’s 
in het studiegebied LuiKotale in de bufferzone van het Salonga Nationaal Park. 
Op geregelde tijdstippen worden deze projecten besproken in onze nieuwsbrief ZOO Natuurlijk.
www.zooantwerpen.be/nl/conservation-support

Projecten die wij steunen
Naast onze eigen natuurbehoudsprojecten, de kweekprogramma’s en het wetenschappelijk onderzoek, 
verleent de KMDA ook financiële steun aan projecten die gecoördineerd worden door andere dierentuinen en 
natuurbeschermingsorganisaties. Die projecten betreffen meestal diersoorten waar de KMDA een speciale 
band mee heeft en die dringend bescherming nodig hebben. De diersoorten die we steunen spelen in onze 
dierenparken een ambassadeursrol. Jaarlijks evalueren onze biologen en curatoren de behoeften en de 
kwaliteit van de projecten en de potentiële impact ervan op de conservatie van de soort en het biotoop.
Uiteraard wordt er nog volop ingezet op projecten als PGS, Biobrasil … 
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De wereldkaart geeft een beeld van de projecten die de KMDA in 2014 ondersteunde. 
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Nieuw in 2014
1. red Panda Network
Het Red Panda Network beschermt wilde rode panda’s 
en hun leefgebied dat zich uitstrekt van Nepal tot het 
noorden van Myanmar en het zuidwesten van China. 
Recent veldonderzoek heeft aangetoond dat het aantal 
rode panda’s in de natuur aanzienlijk lager is dan 
gedacht. Als er niet snel actie wordt ondernomen zal 
deze mooie diersoort op erg korte termijn verdwijnen. 

2. Opvang en rehabilitatie van zwartvoetpinguïns
Sinds de opening van het nieuwe pinguïnverblijf in ZOO 
Antwerpen, huisvesten we opnieuw zwartvoetpinguïns. 
Deze worden erkend als een bedreigde soort, 
onder andere het gevolg van overbevissing van zijn 
belangrijkste prooidieren. De KMDA voorziet fondsen 
voor het belangrijke werk van SANCCOB (Southern 
African Foundation for the Conservation of Coastal 
Birds). Deze organisatie houdt zich naast educatie, 
training en wetenschappelijk onderzoek vooral bezig 
met het behoud van zeevogelpopulaties in zuidelijk 
Afrika. 

3. kweekprogramma voor visaya-wrattenzwijnen
Het visaya-wrattenzwijn is een ernstig bedreigde 
zwijnensoort uit de Filipijnen. De reddingsoperatie 
van het Visayan Warty Pig Conservation Programme 
bestaat uit een combinatie van onderzoek, onderwijs, 
bewustmakingscampagnes, de oprichting van natuur-
reservaten, structurele steun aan de lokale bevolking 
en de oprichting van kweekcentra in de Filipijnen. De 
belangrijkste doelstelling van dit kweekprogramma is het 
onderhouden van een reservepopulatie voor toekom-
stige herintroductieprojecten op de eilanden Negros en 
Cebu in de Filipijnen. 
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F. PlAnet - MIlIeu

DE GrOENE SlEutEl
De Groene Sleutel is een internationaal label voor toeristische ondernemingen. De kandidaten die dit label 
willen verkrijgen, moeten voldoen aan een hele reeks criteria voor energie, water en mobiliteit. Jaarlijks 
worden de laureaten geauditeerd door een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van de overheid, 
milieuorganisaties en de toeristische sector. De Groene Sleutel is gebaseerd op het Green Key Programme 
van de Foundation for environmental education (Fee) en wordt in Vlaanderen beheerd door de Bond Beter 
Leefmilieu, met steun van Toerisme Vlaanderen.
Op 9 december 2014 behaalde Planckendael de Groene Sleutel 2015 voor de vierde maal op rij en ZOO 
Antwerpen voor de derde keer.

MVO-CHArtEr
Voka Mechelen ondersteunt bedrijven op het vlak van MVO, door middel van het MVO-charter. Het MVO-
charter is een overzicht van acties die ondernemingen kunnen plannen om duurzamer te werken. Deze acties 
worden onderverdeeld in verschillende categorieën namelijk people, planet en profit.
Zowel Planckendael als ZOO Antwerpen behaalden in juni het ‘MVO-charter Provincie Antwerpen 2013-
2014’. Voor de ZOO was dit de elfde deelname op rij, voor Planckendael al de veertiende.

MVO BINNEN DE HOrECA
2014 was een jaar van vernieuwing voor de afdeling events & 
Food Services (eFS) van Planckendael. De restaurants Toepaja 
en Ooievaar werden volledig opgefrist, uiteraard met aandacht 
voor het milieu. Dat resulteerde in een centrale koeling voor 
alle koel- en diepvriesruimtes, afvaleilanden voor de bezoekers, 
handdroogblazers, nieuwe koffiemachines …  Goed voor een 
groener klimaat in onze restaurants.

Bezoekers Scholen Abonnees

Bezoekers
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DuurZAAM WAtErBEHEEr
Al 15 jaar zet de kMDA sterk in op een duurzaam waterbeheer. 

•	Planckendael heeft een eigen waterzuiveringsstation en loost geen afvalwater. Het gezuiverde water wordt 
gebruikt voor het aanvullen van de vijvers.

•	Hergebruik van regenwater en een intensieve kwaliteitsmonitoring van het bassinwater zorgen nog altijd 
voor een dalend waterverbruik. De neushoorns in Planckendael genieten dagelijks van hun regendouche. 

•	Bij nieuwe projecten wordt consequent gekozen voor het installeren van regenputten en 
waterbehandelingsinstallaties. Zowel het nieuwe pinguïnverblijf in ZOO Antwerpen als in Planckendael 
werden hiermee uitgerust. 

•	Het leidingwater in ZOO Antwerpen wordt voornamelijk gebruikt voor het aanvullen van bassins bij 
dampverliezen en voor het bevloeien van plantenzones. 

•	Vanuit dierenwelzijn wordt er in ZOO Antwerpen bewust gekozen om niet te werken met chloor in het 
bassinwater. Daarom verwijderen we jaarlijks de algen in de bassins en vullen we deze opnieuw met 
leidingwater. De behandelingsinstallaties zorgen ervoor dat dit water zolang mogelijk in circulatie kan 
blijven. 

•	Het water dat in ZOO Antwerpen wordt geloosd, passeert een meetgoot die de debieten opvolgt. Ook 
worden jaarlijks meetcampagnes uitgevoerd om de samenstelling van het afvalwater te kennen en bij te 
sturen.

•	In Planckendael wordt in droge periodes en wanneer er onvoldoende gezuiverd water terugloopt van het 
waterzuiveringsstation naar de vijvers, gebruik gemaakt van grondwater om het waterpeil van de vijvers 
op niveau te houden. Dit is belangrijk voor de vissen in het water, maar ook voor de vogels die op en rond 
het water verblijven. 

•	De vijvers van Planckendael hebben ook hun waarde als bufferbekken voor de Barebeek in periodes van 
hoge waterstanden in de regio Mechelen.

Waterverbruik bij de KMDA (m3)
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INDIrECtE ENErGIE
In 2014 steeg het elektriciteitsverbruik binnen de KMDA.

Ondanks de stijging in het elektriciteitsverbruik werden toch heel wat acties ondernomen om de 
elektriciteitsvraag te beperken. Zo werd de verlichting van het Reptielengebouw vervangen door led-
verlichting; dit zorgde voor een daling van 20% in de elektriciteitsvraag voor het Reptielengebouw. 
Ook werd de verlichting in het verblijf van het boomstekelvarken aangepakt. Dit zorgt niet alleen voor een 
verhoogde zichtbaarheid van het boomstekelvarken maar ook voor een energiebesparing.

China light vs. black-out

China Light ZOO werd verlicht met energiezuinige verlichting zoals ledlampen. We hadden hiervoor 
180 kilowatt per uur nodig. We bekeken welke installaties tijdens de kritieke uren, tussen 17u en 20u, 
gepauzeerd konden worden om dit te compenseren. Zo konden we gedurende de drie kritieke uren maar 
liefst 215 kilowatt per uur besparen.

elektriciteitsverbruik KMDA (kwh)
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DIrECtE ENErGIE
Het aardgasverbruik van de KMDA daalde in 2014 ten opzichte van 2013, wellicht om twee redenen. Ten 
eerste was de winter van 2014 veel zachter dan deze van 2013 (zie onderstaande grafiek). Hierdoor hebben 
we minder moeten verwarmen en vroegen we dus minder energie.

 

Ten tweede werd er in 2014 ingezet op de installatie van hoogrendementsglas en hoogrendements-
verwarmingsketels.

In ZOO Antwerpen werden de verwarmingsinstallaties bij de kleine apen, de mensapen, de okapi’s en in het 
Rotondegebouw vervangen door een energiezuiniger exemplaar.

Daarnaast werd ook de Vlindertuin/ Wintertuin aangepakt. De hevige hagelbuien van het voorjaar 2014 
hadden de dakplaten beschadigd. Deze werden vervangen door beter isolerende exemplaren eind 2014.

In Planckendael werd restaurant Toepaja gerenoveerd; in restaurant Ooievaar werd al het glas vervangen door 
hoogrendementsglas.
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AFVAl

De KMDA startte in 2014 een studie over het optimaliseren van het afvalbeheer. De belangrijkste afvalstroom 
in beide dierenparken is dierenmest. Om deze conform de milieuwetgeving af te voeren uit Planckendael 
heeft de KMDA in 2014 bij de Mestbank een erkenning bekomen als ‘producent van andere mest’.
Onderstaande grafiek geeft de verhouding weer tussen de mest en het overige opgehaalde afval. 48% van 
het totale afgevoerde afval van de KMDA is mest. 

 
Het aantal ton afgevoerde mest is in 2014 licht gedaald ten opzichte van 2013. Sinds 2010 merken we wel 
een stijgende trend op. De KMDA voert zo’n 1600 ton mest af op jaarbasis. 
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De belangrijkste afvalstromen van de KMDA van de voorbije jaren staan hieronder weergegeven. Van de 
meeste bleef het aantal afgevoerde tonnage gelijk of daalde het. enkel voor restafval, bouw- en sloopafval, 
PMD en papier & karton steeg het.

 
In 2014 werd er ook veel puinafval afgevoerd in het kader van renovatieprojecten (o.a. Serre Ploegstraat, 
eCA …). Het gaat hierbij om 8096,51 ton afgevoerde afvalstoffen zoals gemengd puin, grond en stenen.
 

Belangrijkste afvalstromen KMDA zonder mest (in ton)
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g. PeoPle - CAPACIty BuIldIng

BEZOEkErSBElEVING
In 2014 heeft de ZOO Academy er op heel wat manieren voor gezorgd dat de bezoekers optimaal konden 
genieten in onze parken. Om die beleving intenser te maken werd de werkgroep Software opgericht.  

•	Zo werden de bezoekers ondergedompeld in een bepaalde sfeer door soundscape toe te voegen aan de 
scenografisch ingerichte verblijven en gebouwen in verschillende zones in ZOO Antwerpen (Aquaforum, 
Reptielentuin, Vlindertuin) en Planckendael (continent Amerika, Azië). 

•	In diezelfde filosofie hebben we ook het gebruik van headsets voor de verzorgers op punt gezet; bij 
verzorgersbabbels kan deze geluidsversterking worden gebruikt, wat ervoor zorgt dat de bezoekers alle 
uitleg van de verzorgers goed kunnen verstaan. een duidelijke meerwaarde voor de beleving. 

•	We hebben rangers aangeworven voor die plaatsen waar de bezoekers in direct contact kunnen komen 
met onze dieren (lorilanding, klauwapenbos, kinderboerderij, pinguïnpromenade in Planckendael). Deze 
tijdelijke krachten begeleiden de bezoekers en vertellen hen in geuren en kleuren meer over de dieren in 
wiens biotoop ze zich bevinden. een mooie manier om mens, dier en dierentuinwereld dichter bij elkaar 
te brengen. 

SAMENWErkING MEt SCHOlEN & GrOEPEN
Ook in 2014 kende de ZOO Academy een goede samenwerking met de verschillende hogescholen, waaronder 
Artesis-Plantijn Hogeschool en Lessius Hogeschool. Drie studenten konden op die manier hun bachelor-
proef realiseren in ZOO Antwerpen en Planckendael. 

Binnen de dienst Preventie, Milieu en Kwaliteit (PMK) werd een veiligheidstraining gegeven aan studenten 
van de Tuinbouwschool van Melle. De leerlingen van het laatste jaar hebben twee weken stage gedaan in 
het kader van een europees Project rond Werkplek-leren. er werd ook veiligheidstraining gegeven aan de 
leerlingen van het Bijzonder Onderwijs Parcivalschool van Antwerpen. Zij komen elke dinsdag schilderwerken 
uitvoeren in de ZOO onder begeleiding van hun praktijkleraar.
Daarnaast biedt de KMDA heel wat studenten de kans om stage te lopen in het kader van hun eindwerken, 
proefwerken, thesissen en doctoraten. Binnen de afdeling CRC lopen er momenteel acht doctoraten.
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Wat betreft de gidsenwerking, heeft de ZOO Academy een goede prestatie neergezet op verschillende vlakken. 
In 2014 heeft onze huidige gidsenpoel kunnen genieten van een externe training. Deze had als doel de 
basiscommunicatievaardigheden (zowel verbaal als non-verbaal) tijdens het geven van rondleidingen op te 
frissen. Veel aandacht werd ook besteed aan klantvriendelijkheid en omgaan met een moeilijke(re) bezoeker. 
Door haar gidsen deze kans te geven, heeft de KMDA er dan ook voor gezorgd dat haar gidsen zich ontpoppen 
als echte ambassadeurs van de KMDA. 
De traditionele werkbladen voor de scholen werden vervangen door verschillende zoektochten voor ZOO 
Antwerpen, Planckendael en het Serpentarium, en die blijken zeer goed gebruikt. 

OPlEIDINGEN DOOr PrOFESSIONElEN
De kMDA heeft jarenlange ervaring opgebouwd in alles wat met dieren en planten te maken heeft. Deze 
kennis geven we maar al te graag door aan anderen.

•	Zo gaf onze dierenarts, net als in 2013, de eU-cursus Animal Health of exotic ZOO Animals. een van 
de programma’s binnen deze cursus, georganiseerd door de eU-commissie, gaat over dierentuindieren. 
Dit programma, gedoceerd door onze dierenarts, bespreekt de eU-wetgeving over de status en preventie 
van bepaalde ziekten. Deze vorm van capacity building komt de werking in de dierentuinwereld en in het 
bijzonder het welzijn van exotische dieren ten goede.

•	een van onze curatoren geeft ook regelmatig opleiding aan de politie. In deze opleiding wordt aangehaald 
hoe men moet omgaan met en wat de gevaren zijn van de ‘nieuwe huisdieren’ (vogelspinnen, reptielen …). 
Deze opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Het praktische gedeelte vindt plaats in 
het Reptielengebouw van ZOO Antwerpen. Soms wordt deze opleiding ook gegeven aan brandweerkorpsen 
en andere hulpdiensten.

•	Daarnaast wordt deze curator ook vaak opgeroepen als CITeS-expert door de luchthavens van Antwerpen 
en Zaventem.



2
0

1
4

  
  

 3
6

  
  

 J
A

A
R

Ve
R

S
LA

G

h. PeoPle - onze AMBAssAdeurs

In 2014 werd het functieclassificatie-project afgerond. Dit betekent dat alle medewerkers van de KMDA nu 
beschikken over een functiebeschrijving.
 
Alle functies (zowel voor arbeiders, bedienden als kaderleden) zijn daarenboven vervat in 1 functiemodel, 
zodat wij als bedrijf een voorsprong hebben genomen naar het eenheidsstatuut. er zijn weinig bedrijven in 
België die dit al hebben gerealiseerd.

Met het functiemodel als basis, is er ook een nieuw salarisbeleid ontwikkeld, waarbij wij afstappen van 
leeftijdsbarema’s. Dit salarisbeleid maakt nu onderdeel uit van cao-onderhandelingen, die wij voeren met 
onze sociale partners.

eind 2014 zijn we gestart met een waarderingstraject voor onze kaderleden. Dat omvat een evaluatie- en 
begeleidingsproces voor deze doelgroep.

Al deze initiatieven kaderen in het verder professionaliseren van ons HR-beleid.
 

HuMAN rESOurCES
In 2014 waren er 362 medewerkers vast in dienst, waarvan 314 behoren tot het Paritair Comité 329.01 en 
48 tot het Paritair Comité 302.

Onderstaande grafieken geven de verdeling weer van de medewerkers per leeftijdscategorie en statuut.

KMDA-medewerkers per leeftijdscategorie
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Onze medewerkers maken ook gebruik van het tijdskrediet, voorzien door de wet. In totaal waren dat 51 
medewerkers, waarvan 27 in het kader van eindeloopbaan.

Gezien de hoge ongevalscijfers van het woon-werkverkeer werd er in 2014 ook een mobiliteitsstudie 
gehouden. De resultaten van deze studie staan weergegeven in onderstaande diagram. Slechts 19% van 
onze werknemers komt met de wagen naar het werk. Van de andere 81% komt de helft met het openbaar 
vervoer.

Tenslotte willen wij ook vermelden dat onze vaste medewerkers genieten van een uitgebreid pakket extralegale 
voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieplan, extra verlofdagen, gezinsabonnement voor onze 
parken, kinderopvang tijdens de zomermaanden … 

Woon-werkverkeer

19%

25%

27%

25%

2%
2%

 Wagen

 Trein

 Bus/tram

 Fiets

 Bromfiets/motor

 Te voet

2012 2013 2014

% ongewenst verloop 4,2% 1,1% 2,3%

aantal spontane sollicitaties 514 556 900

Wij ontvingen 900 spontane sollicitaties in 2014, wat bewijst dat wij een zeer attractieve werkgever zijn 
en voor de meeste functies geen probleem hebben om geschikte kandidaten te vinden op de arbeidsmarkt.
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PrEVENtIE – MIlIEu - kWAlItEIt
Ook op het vlak van milieu en veiligheid heeft de kMDA niet stilgezeten.

Binnen de preventiedienst werd in 2014 veel aandacht besteed aan ergonomie. In samenwerking met de 
externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Mensura) werd een studie uitgevoerd naar 
ergonomie binnen het departement Operaties. Op basis van deze studie werden mogelijke verbeteringen 
geformuleerd die de komende jaren zullen worden geïmplementeerd. 
In samenwerking met Mensura werd ook een Taakrisicoanalyse en gedetailleerde werkinstructie opgesteld 
voor de afdeling Dierenzorg. Hier werd een ergonomische methode ontwikkeld voor het afmesten van een 
dierenperk. Deze werkinstructie zal dienen als basis voor het onthaal van nieuwe medewerkers. 

•	er werd ook sterk geïnvesteerd in veiligheidsopleidingen. Medewerkers van de afdelingen Groendienst en 
Dierenzorg kregen een opleiding veilig werken met de kettingzaag.

•	Binnen het departement Operaties werd een duikteam opgeleid. De deelnemers kregen les in het 
zeeleeuwenbassin en gingen ook extern duiken in de Putten van ekeren. De interne duikploeg zal instaan 
voor het onderhoud van het nieuwe rifaquarium.

•	De ploeg van nijverheidshelpers werd uitgebreid met 7 personen die een brevet eerste Hulp behaalden 
via het Vlaams Kruis. 

•	Op vlak van veiligheid werd in 2014 sterk ingezet op de bedrijfszekerheid van de elektrische installaties. Alle 
hoogspanningscabines en laagspanningsborden ondergingen een risicoanalyse en de nodige aanpassingen 
werden uitgevoerd. er kwam ook een nieuwe hoogspanningscabine die in de toekomst het eCA zal voeden. 
Omdat die cabine werd gebouwd in een kring met de bestaande hoogspanningsinstallaties van de ZOO zal 
die ook de continuïteit van de stroomvoorziening garanderen. Alle medewerkers die werken met elektrische 
installaties kregen een specifieke veiligheidsopleiding BA4-BA5.
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ArBEIDSONGEVAllEN
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal arbeidsongevallen in de voorbije jaren. We zien dat 
het aantal ongevallen in 2014 daalde in de ZOO maar steeg in Planckendael (PlD). 

•	In Planckendael zorgde twee ongevallen voor bijna 300 dagen werkverlet, want het waren ernstige 
ongevallen die te maken hadden met werken op hoogte. Daarom kwamen er corrigerende maatregelen. Zo 
werd geïnvesteerd in valbeveiliging en valharnassen, en werden er ook procedures hieromtrent uitgewerkt 
en geïmplementeerd. De nodige ladders halen we bij een uitleendienst en er wordt gebruik gemaakt van 
hoogtewerkers.

•	Daarnaast werd in 2014 een tweede preventieadviseur aangesteld. Zo kan er meer ondersteuning en 
advies gegeven worden aan de operationele diensten en andere afdelingen van het bedrijf.

•	Van de 15 arbeidsongevallen in Planckendael geldt er 1 als woon-werkongeval. In de ZOO werden 11 
woon-werkongevallen geregistreerd. Opmerking: dat ene woon-werkongeval in Planckendael resulteerde 
in 191 dagen verlet.

•	Om de werknemers bewust te maken van de risico’s van het woon-werkverkeer werd er beslist om deel te 
nemen aan de Grote Verkeersquiz, georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

2012 2013 2014

Aantal arbeidsongevallen

PLD 2 5 15

ZOO 23 22 19

Aantal dagen verlet

PLD 18 44 525

ZOO 567 734 279

Woon-werkongevallen
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I. stAkeholderMAnAgeMent

De KMDA beschikt over een groot aantal stakeholders. Met sommigen hebben we dagelijks gesprekken, 
anderen raadplegen we wanneer nodig. Het overleg met al deze stakeholders is van primordiaal belang voor 
de KMDA want het vormt een belangrijke bron van informatie. Naast de formele gesprekken voeren wij met 
de verschillende interne en externe stakeholders ook informele gesprekken.
De puzzel hieronder geeft de stakeholders van de KMDA weer.

BurEN
ZOO Antwerpen ligt midden in een woonomgeving en daarom is er een directe dialoog met de buurt. De 
bouwplannen en wijzigingen aan het huidige patrimonium worden besproken met de buurtbewoners. er is 
ook een intensieve samenwerking met de Stad Antwerpen en Stad Mechelen.

klANtEN
Naast Planckendael, de ZOO en De Zegge beschikt de KMDA ook over een hele reeks zalen, in beide parken. 
Deze zalen kunnen door groepen en bedrijven worden afgehuurd voor congressen, feesten enz. er zijn ook 
heel wat bedrijven die samenwerken met de KMDA. een goede verstandhouding is hierbij cruciaal.

COllEGA-DIErENtuINEN
Ook het contact met collega-dierentuinen is een bron van informatie voor de KMDA. Wij wisselen op 
regelmatige basis informatie uit in verband met dierensoorten, dierenverblijven, werkmethodes …
Daarnaast gaan de medewerkers van de KMDA op bezoek bij collega-dierentuinen en komen deze collega’s 
naar onze parken.
Gezien de omvang van het nieuwe elisabeth Center Antwerp hopen wij een gelijkaardige samenwerking te 
kunnen realiseren met andere congres- en concertcentra.

werknemers

vakbonden

uitzendkrachten studenten

gidsen

leden

bezoekers

bedrijven

abonnees scholen

leveranciers

media

overheid
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sponsors samenwer-
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(eaza…)
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de maatschappij

Bron: KMDA
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De kMDA is ook vertegenwoordigd in diverse vakorganisaties en dergelijke. Zo is de kMDA lid van: 

•	De raad van bestuur Toerisme Mechelen
•	De raad van bestuur van het Speelgoedmuseum Mechelen
•	De Vereniging Botanische Tuinen en Arboreta (VBTA)
•	european ZOO Green
•	eAZA/WAZA/AZA/
•	CITeS Belgisch Wetenschappelijk Comité (Voorzitter)
•	Dierentuincommissie
•	STIMA (voorheen Stichting Marketing)
•	ICCA International Congress and Conference Association
•	Bestuur TPA Toerisme Provincie Antwerpen
•	Sectoroverleg Stad Antwerpen
•	Toeristische Attracties (bestuurslid)
•	Milieuraad Mechelen
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j. over dIt rAPPort

Het KMDA GRI-verslag 2014 handelt over de verslaggevingsperiode van het jaar 2014. De verslaggevingscyclus 
wordt vastgelegd op een jaarlijkse frequentie en rapporteert over een kalenderjaar. Het meest recente verslag 
gaat over 2013 en is gefinaliseerd in februari 2014. Het gekozen rapporteringsniveau GRI is voor dit KMDA 
GRI-verslag vastgelegd op het niveau C. Het betreft een zelfverklaring (“self declared”) binnen de GRI-systema-
tiek. Deze rapportering bevat geen gegevens over het Serpentarium aangezien dit een entiteit op zich is.
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BIjlAgen

Bijlage I  Jaarrekening KMDA vzw
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BIjlAgen

Bijlage II GRI-VeRSLAGPARAMeTeRS

GRI parameter Pagina

1.1 4

2.1 4

2.2 kaft

2.4 7

2.5 Alle parken en zalen bevinden zich op het Belgische grondgebied. De projecten 
die de KMDA mee opzet en mee steunt kunnnen echter overal ter wereld zijn.

2.6 5

2.7 Onze parken en zalen zijn vrij te bezoeken door iedereen.

2.8 36, 7 ev

2.9 er zijn geen significante veranderingen doorgevoerd in 2014

2.10 15

3.1 42

3.2 42

3.3 50

3.4 7

3.5 In dit rapport worden alleen de meest betekenisvolle zaken gerapporteerd. een 
interdepartementaal overlegorgaan bepaalde de inhoud van dit rapport.

3.6 42

3.7 42

3.8 42

3.9 Arbeidsongevallen: obv cijfers ongevallenverzekeraar; Afval: obv afvalstoffenregister 
KMDA; Water: obv meterstanden watermeters; elektriciteit obv meterstanden 
elektriciteitsmeters; Gas: obv gegevens aangeleverd door gasleverancier. 
Financiele gegevens: obv rekeningen /boekhoudkundig rapport

De Zegge
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3.10 Alle berekeningen werden uitgevoerd zoals voorheen. enkel bij de cijfers van 
ons HRM-departement is de berekeningsmethode aangepast. We kunnen de 
aangepaste resultaten van vorige jaren niet meedelen aangezien deze gegevens 
niet in het systeem zitten. Vanaf 2015 zijn vergelijkingen mogelijk.

3.11 er werden geen veranderingen doorgevoerd aan reeds gerapporteerde gegevens

3.12 Deze tabel

3.13 Door het interdepartementaal overlegorgaan werd beslist om het rapport niet extern 
te laten valideren. Het blijft voor de KMDA in eerste instantie een jaarverslag.

4.1

4.2 5

4.3 5

4.5

4.6 Geen van de leden van de Raad van Bestuur bekleedt een positie binnen de 
KMDA (of bij een van hun collega’s of partnerbedrijven)

4.8 KMDA beschikt over: Onthaalprocedure, arbeidsreglement, parkreglement

4.12 28

4.13 21 & 41

4.14 40

4.15 40

eC1 16

eC4 17 ev

eN3 31

eN4 30

eN5 30 ev

eN7 30 ev

eN8 29

eN11 De Zegge is een beschermd natuurgebied. Het heeft een oppervlakte van 95 ha 
87a en 24 ca

eN12 27 ev

eN22 32 , 33
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BIjlAgen

eN28 Geen

LA1 36

LA2 37

LA3 groepsverzekering aanvullend pensioen; groepsverzekering hospitalisatieverze-
kering; voordelig lunchen; Gratis abonnement openbaar vervoer; gratis 
gezinsabonnement; 356d pas

LA4 100% Van de 362 werknemers behoren er 48 werknemers (13%) tot Paritair 
Comité 302 en 314 (87%) tot Paritair Comité 329.01.

LA5 “Met de nieuwe wetgeving naar aanleiding van de invoering van het 
eenheidsstatuut die in werking trad op 1 januari 2014, werd de berekening van 
de opzeggingstermijn aangepast.  
De opzeggingstermijn wordt vanaf 1/1/2014 berekend afhankelijk van de 
anciënniteit met behulp van een tabel. Wanneer werknemers in dienst waren 
voor 1/1/2014 wordt rekening houden met de tot dan toe opgebouwde 
opzegtermijn.” 
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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VOL-vzw 1.1 

 

 
 

NAAM:  ......................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

Rechtsvorm:  ................................................................................................................................................................................................ 

Adres:  .......................................................................................................................................................... Nr.:  ...............  Bus:  ............... 

Postnummer:  ....................................  Gemeente:  ...................................................................................................................................... 

Land:  .................................................................... 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van  ............................................................................................................. 

Internetadres ∗: . .......................................................................................................................................................................................... 
 

Ondernemingsnummer  
 

DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 
 

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering∗∗  van  / / 
 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / / 
 

Vorig boekjaar van   / /  tot  / / 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet∗∗∗ identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.  

 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in 

België van de buitenlandse vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:  

 

 

Totaal aantal neergelegde bladen:  ............................ Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd  

omdat ze niet dienstig zijn:  .......................................................................................................................................................................... 

 

   

   

                                                        
∗ Facultatieve vermelding. 
∗∗  Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging zonder 

winstoogmerk. 
∗∗∗  Schrappen wat niet van toepassing is. 

Koningin Astridplein 20-26

2018 Antwerpen

België

Antwerpen

BE 0407.186.105

04 06 2004

30 04 2015

01 01 2014 31 12 2014

01 01 2013 31 12 2013

        XXXXXX
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1.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.15, 8

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

Vereniging zonder winstoogmerk

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

OCR9002

RUDY BROECKAERT
Jachthoornlaan 27, 2980 Zoersel, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
24/04/2014 - 25/04/2019

INGE SCHOUPS
Transvaalstraat 29, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
24/04/2014 - 25/04/2019

CHRISTINE CLAUS
Tertzweildreef 29, 9820 Merelbeke, België

Bestuurder
24/04/2014 - 30/04/2015

WILLEM DESMET
Sterrenlaan 14 bus 43, 8300 Knokke-Heist, België

Bestuurder
30/04/2009 - 30/04/2015

BRUNO GRYSEELS
Hovestraat 138, 2650 Edegem, België

Bestuurder
28/04/2011 - 27/04/2017

HERWIG LEIRS
Zandlaan 35, 2560 Nijlen, België

Bestuurder
28/04/2011 - 27/04/2017
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LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)
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ERIC STROOBANTS
Zoutwerf 20 bus 301, 2800 Mechelen, België

Bestuurder
30/04/2009 - 24/04/2014

NATHALIE VERMEERSCH
Fruithoflaan 106 bus 46, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Bestuurder
28/04/2011 - 27/04/2017

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
Nr.: BE 0439.814.826
Potvlietlaan 6, 2600 Berchem (Antwerpen), België
Lidmaatschapsnr.: B127

Commissaris
26/04/2013 - 28/04/2016

Vertegenwoordigd door:

Paul De Weerdt
Potvlietlaan 26, 2600 Berchem (Antwerpen), België



BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 41.122.442,30 40.291.482,12

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 40.956.161,43 40.124.779,98

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 13.704.065,45 14.933.432,17

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 22/91 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 22/92 13.704.065,45 14.933.432,17

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 25.920.492,15 24.037.040,88

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 231 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 232 25.920.492,15 24.037.040,88

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 297.907,49 192.945,68

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 241 ............................. .............................

Overig ............................................................................... 242 297.907,49 192.945,68

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 1.033.696,34 961.361,25

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 261 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 262 1.033.696,34 961.361,25

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/
5.5.1 28 166.280,87 166.702,14

Verbonden entiteiten ............................................................. 5.13 280/1 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 280 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Andere vennootschappen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat ............................................ 5.13 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 166.280,87 166.702,14

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 166.280,87 166.702,14

Nr. VOL-vzw 2.1BE 0407.186.105
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 71.106.789,13 70.097.061,80

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente .......................................... 2915 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 761.044,46 384.955,30

Voorraden .............................................................................. 30/36 761.044,46 384.955,30

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 96.944,70 63.891,38

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 664.099,76 321.063,92

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 13.343.404,25 13.416.151,61

Handelsvorderingen .............................................................. 40 1.001.965,51 845.402,85

Overige vorderingen .............................................................. 41 12.341.438,74 12.570.748,76
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente .......................................... 415 ............................. .............................

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 16.376.427,97 40.392.411,34

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 39.936.187,31 15.271.923,67

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 689.725,14 631.619,88

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 112.229.231,43 110.388.543,92
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 97.616.204,51 98.381.680,13

Fondsen van de vereniging of stichting ......................(+)/(-) 10 1.322.999,71 1.322.999,71

Beginvermogen ...........................................................(+)/(-) 100 1.322.999,71 1.322.999,71

Permanente financiering ........................................................ 101 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Bestemde fondsen ................................................................... 5.7 13 ............................. .............................

Overgedragen positief (negatief) resultaat ..................(+)/(-) 14 26.333.173,01 25.294.593,45

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 69.960.031,79 71.764.086,97

VOORZIENINGEN ........................................................................ 16 3.133.404,93 3.024.070,78

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 3.133.404,93 3.024.070,78

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 1.362.207,23 1.634.473,91

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 1.389.596,87 1.389.596,87

Overige risico's en kosten ...................................................... 5.7 163/5 381.600,83 .............................

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ...................... 5.7 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 11.479.621,99 8.982.793,01

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.8 17 ............................. .............................

Financiële schulden ............................................................... 170/4 ............................. .............................

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 179 ............................. .............................

Rentedragend ................................................................... 1790 ............................. .............................
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage
rente .................................................................................. 1791 ............................. .............................

Borgtochten ontvangen in contanten ................................ 1792 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 7.243.371,63 5.573.570,22

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.8 42 ............................. .............................

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 4.799.886,12 3.603.701,30

Leveranciers ..................................................................... 440/4 4.799.886,12 3.603.701,30

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.8 45 1.988.340,94 1.935.174,40

Belastingen ....................................................................... 450/3 197.893,38 136.689,57

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 1.790.447,56 1.798.484,83

Diverse schulden ................................................................... 48 455.144,57 34.694,52
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten ........... 480/8 ............................. .............................

Andere rentedragende schulden ...................................... 4890 ............................. .............................
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan
een abnormaal lage rente ................................................. 4891 455.144,57 34.694,52

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.8 492/3 4.236.250,36 3.409.222,79

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 112.229.231,43 110.388.543,92
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 55.849.174,83 47.342.417,86

Omzet .................................................................................... 5.9 70 28.447.835,97 24.214.341,38
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ................(+)/(-) 2.9 73 25.680.071,18 21.583.132,01

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 74 1.721.267,68 1.544.944,47

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 52.039.702,90 45.440.007,54

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 3.228.701,99 2.560.304,86

Aankopen .......................................................................... 600/8 3.604.791,15 2.584.580,29

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 -376.089,16 -24.275,43

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 13.184.821,09 9.977.552,82

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.9 62 21.338.818,33 21.681.945,55
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 13.127.507,79 11.804.310,57
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 5.9 631/4 4.981,07 .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.9 635/8 109.334,15 -1.130.981,23

Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.9 640/8 1.045.538,48 546.874,97

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat ..............................(+)/(-) 9901 3.809.471,93 1.902.410,32

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 624.778,35 539.752,29

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 ............................. .............................

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 620.305,30 456.070,82

Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.10 752/9 4.473,05 83.681,47

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.10 65 188.816,68 178.828,19

Kosten van schulden ............................................................. 650 0,28 19.901,73
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 15.714,55 -6.491,57

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 173.101,85 165.418,03

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening .........................................................(+)/(-) 9902 4.245.433,60 2.263.334,42
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 20.180,66 .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 20.180,66 .............................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.10 764/9 ............................. .............................

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 3.227.034,70 6.973.434,99
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. 5.404.081,66

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 ............................. 218.996,58

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.10 664/8 3.227.034,70 1.350.356,75
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar .............(+)/(-) 9904 1.038.579,56 -4.710.100,57

Nr. VOL-vzw 3BE 0407.186.105
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) 9906 26.333.173,01 25.294.593,45

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9905 1.038.579,56 -4.710.100,57

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar
...............................................................................................(+)/(-) 14P 25.294.593,45 30.004.694,02

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 ............................. .............................

aan de fondsen van de vereniging of stichting ............................... 791 ............................. .............................

aan de bestemde fondsen .............................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan de bestemde fondsen ........................................... 692 ............................. .............................

Over te dragen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) (14) 26.333.173,01 25.294.593,45

Nr. VOL-vzw 4BE 0407.186.105

First - VOL-vzw2014 - 8 / 35



STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 48.777.016,60

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 3.553.215,99

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 3.128.439,30

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 49.201.793,29

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 33.843.584,43

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 1.747.073,17

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 92.929,76

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 35.497.727,84

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 13.704.065,45

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (22/91) ........................

Nr. VOL-vzw 5.3.1BE 0407.186.105
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 100.753.163,14

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 13.120.752,29

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 -49.033,95

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 113.824.881,48

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 76.716.122,26

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 11.198.073,86

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 -9.806,79

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 87.904.389,33

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 25.920.492,15

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (231) ........................

Nr. VOL-vzw 5.3.2BE 0407.186.105

First - VOL-vzw2014 - 10 / 35



Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 4.288.173,95

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 237.922,58

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 98.037,08

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 4.428.059,45

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 4.095.228,27

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 126.433,16

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 91.509,47

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 4.130.151,96

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 297.907,49

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (241) ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 2.511.084,33

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 89.035,53

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 49.033,95

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 2.649.153,81

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 1.549.723,08

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 55.927,60

Teruggenomen ............................................................................................... 8285 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8305 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 9.806,79

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 1.615.457,47

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 1.033.696,34

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... (261) ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE VENNOOTSCHAPPEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) ........................

ANDERE ENTITEITEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 166.702,14

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 421,27

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 166.280,87

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................

Nr. VOL-vzw 5.4.3BE 0407.186.105
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LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft,

het ONDERNEMINGSNUMMER

K.M.D.A. Onroerend Patrimonium NV, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen, België
Naamloze vennootschap
Nr.: BE 0404.697.757

K.M.D.A. Private Stichting, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen, België
Private stichting
Nr.: BE 0534.880.467

Reptielenland Blankenberge vzw, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen, België
Vereniging zonder winstoogmerk
Nr.: BE 0463.134.616

Nr. VOL-vzw 5.5.3BE 0407.186.105
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GELDBELEGGINGEN

Aandelen .......................................................................................................... 51 ........................ ........................

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681 ........................ ........................

Niet-opgevraagd bedrag ............................................................................... 8682 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 4.246.427,97 1.263.330,12

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 4.246.427,97 1.263.330,12

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 12.130.000,00 26.092.204,00

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 11.250.000,00 25.212.204,00

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 880.000,00 880.000,00

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ 13.036.877,22

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Vooruitbetaalde kosten ...................................................................................................................................... 561.875,99

Te ontvangen opbrengsten ................................................................................................................................ 127.849,15

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Nr. VOL-vzw 5.6BE 0407.186.105
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STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

Boekjaar

VOORZIENINGEN

Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Voorziening voor verwijlintresten hangende geschillen ..................................................................................... 381.600,83

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) ........................

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 ........................

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................

Nr. VOL-vzw 5.8BE 0407.186.105
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vereniging of stichting

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de vereniging of stichting ............................................................................................. 9062 ........................

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 197.893,38

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 1.790.447,56

Nr. VOL-vzw 5.8BE 0407.186.105
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Nog te betalen kosten ........................................................................................................................................ 1.152.291,95

Over te dragen opbrengsten .............................................................................................................................. 131.685,28

Vooruitbetaalde lidgelden .................................................................................................................................. 2.387.125,64

Vooruitbetaalde parkingabonnementen ............................................................................................................. 186.144,82

Vooraf ontvangen inkomsten ............................................................................................................................. 289.493,87
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Lidgeld .......................................................................................................... 730/1 8.913.054,73 8.443.310,39

Schenkingen .......................................................................................(+)/(-) 732/3 405.962,69 199.529,13

Legaten ...............................................................................................(+)/(-) 734/5 5.471.541,56 3.559.526,74
Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatiesubsidies en compenserende
bedragen ter vermindering van de loonkost ................................................. 736/8 10.889.512,20 9.380.765,75

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 362 366

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 332,4 353,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 493.449 530.816

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 14.703.156,78 15.087.495,83

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 4.724.197,70 4.850.294,83

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 1.092.025,50 998.892,54

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 666.522,61 599.977,87

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 152.915,74 145.284,48

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 -272.266,68 271.418,77

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 4.981,07 ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 434.885,40 575.918,32

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 325.551,25 1.706.899,55

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 469.504,47 375.540,22

Andere .......................................................................................................... 641/8 576.034,01 171.334,75

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging of stichting
gestelde personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 ........................ ........................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 43,8 21,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 87.549 41.795

Kosten voor de vereniging of stichting .......................................................... 617 1.404.630,13 765.120,43
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 23.866,80 1.519,90

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 8.152,25 8.011,47

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de
verhandeling van vorderingen ...................................................................... 653 ........................ ........................

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
bankkosten .........................................................................................(+)/(-) 11.612,19 20.928,34

debet- en creditkaarkosten .................................................................(+)/(-) 152.318,08 141.678,36

........................................................................................................................ ........................ ........................

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
Overige uitzonderlijke kosten ............................................................................................................................ 191.494,58

Overige uitzonderlijke kosten Stichting .............................................................................................................. 3.035.540,12

............................................................................................................................................................................. ........................
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TAKSEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vereniging of stichting (aftrekbaar) ................................................... 9145 3.406.717,70 2.481.977,48

Door de vereniging of stichting ..................................................................... 9146 4.858.388,13 3.954.601,48

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 3.292.371,19 3.549.285,63

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de vereniging of stichting geëndosseerde handelseffecten in omloop ..................................... 9150 ........................

Door de vereniging of stichting getrokken of voor aval getekende handelseffecten ......................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vereniging of
stichting zijn gewaarborgd ................................................................................................................. 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld
of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vereniging of
stichting

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 ........................

Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 9201 ........................

Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden gesteld
of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................

Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 9202 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE VERENIGING OF STICHTING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE

BALANS ZIJN OPGENOMEN

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF

DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Er is een aleatoir geschil met een leverancier waarvan de uitkomst nog onzeker is.

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN

TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT

VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VERENIGING OF STICHTING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

AARD EN DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting
eveneens worden vermeld

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN EN MET VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) ........................ ........................

Deelnemingen ............................................................................................... (280) ........................ ........................

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 ........................ ........................

Vorderingen op verbonden entiteiten ............................................................ 9291 575.652,49 488.523,93

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 575.652,49 488.523,93

Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................

Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9351 2.105,47 28.759,31

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 2.105,47 28.759,31

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vereniging of stichting gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden entiteiten ............ 9381 ........................ ........................
Door verbonden entiteiten gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vereniging of stichting ..................... 9391 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................

Omzet, lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies alsook andere
bedrijfsopbrengsten ........................................................................................ 9493 ........................ ........................

VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa .................................................................................... (282/3) ........................ ........................

Deelnemingen ............................................................................................... (282) ........................ ........................

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9272 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9282 ........................ ........................

Vorderingen ..................................................................................................... 9292 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9302 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9312 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9352 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9372 ........................ ........................
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Boekjaar

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
............................................................................................................................................................................. 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING OF STICHTING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS

CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Codes Boekjaar

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders ................................................................................................................................ 9503 ........................

Aan oud-bestuurders ......................................................................................................................... 9504 ........................

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Codes Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 20.480,88

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vereniging of stichting door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 4.127,07

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 3.519,79

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vereniging of stichting door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn: 329 302 .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF
DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 259,1 136,3 122,8

Deeltijds ................................................................................... 1002 105,7 47,5 58,2

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 332,4 169,7 162,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 391.320 210.664 180.656

Deeltijds ................................................................................... 1012 102.129 44.922 57.207

Totaal ....................................................................................... 1013 493.449 255.586 237.863

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 17.017.255,49 9.691.842,23 7.325.413,26

Deeltijds ................................................................................... 1022 4.168.647,10 1.971.011,04 2.197.636,06

Totaal ....................................................................................... 1023 21.185.902,59 11.662.853,27 9.523.049,32

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 ........................ ........................ ........................

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 353,1 187,0 166,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 530.816 284.119 246.697

Personeelskosten ......................................................................... 1023 21.536.661,07 12.354.519,75 9.182.141,32

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 ........................ ........................ ........................
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF
DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 256 106 329,2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 256 106 329,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 135 49 169,3

lager onderwijs .................................................................... 1200 27 18 39,4

secundair onderwijs ............................................................ 1201 46 27 64,1

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 34 4 37,8

universitair onderwijs .......................................................... 1203 28 ........................ 28,0

Vrouwen .................................................................................. 121 121 57 159,9

lager onderwijs .................................................................... 1210 13 5 15,9

secundair onderwijs ............................................................ 1211 64 26 82,6

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 31 23 45,6

universitair onderwijs .......................................................... 1213 13 3 15,8

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 8 ........................ 8,0

Bedienden ............................................................................... 134 111 44 140,6

Arbeiders ................................................................................. 132 137 61 180,0

Andere ..................................................................................... 133 ........................ 1 0,6

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
vereniging of
stichting
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 43,8 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 87.549 ........................

Kosten voor de vereniging of stichting ........................................................................... 152 1.404.630,13 ........................

Nr. VOL-vzw 6BE 0407.186.105

First - VOL-vzw2014 - 29 / 35



TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .................................................... 205 59 27 78,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 29 8 34,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 30 19 44,1

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................

UITGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 59 31 80,9

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 28 12 35,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 31 19 45,1

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 ........................ 1 0,8

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ 2 1,0

Afdanking ................................................................................. 342 5 ........................ 5,0

Andere reden ........................................................................... 343 54 28 74,1

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vereniging of
stichting ............................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 43 5811 51

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 1.362 5812 1.153

Nettokosten voor de vereniging of stichting .................................................. 5803 58.827,76 5813 36.437,50

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 55.807,46 58131 33.999,97

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 3.020,30 58132 2.437,53

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 ........................ 58133 ........................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 46 5831 51

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 593 5832 883

Nettokosten voor de vereniging of stichting .................................................. 5823 14.194,90 5833 25.836,12

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Nettokosten voor de vereniging of stichting .................................................. 5843 ........................ 5853 ........................
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WAARDERINGSREGELS

DE WAARDERINGSREGELS VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN VZW.

1.ALGEMEEN

De activabestanddelen worden, tenzij hierna anders bepaald, gewaardeerd aan aanschaffings-waarde of

aan nominale waarde en tegen dezelfde waarde in de balans opgenomen onder aftrek van de

desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan : aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of inbrengprijs.

De waarderingsregels moeten van het ene jaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden

toegepast.  Zij mogen gewijzigd worden door de Raad van Bestuur, indien door het aanhouden van de

ongewijzigde waarderingsregels de jaarrekening geen getrouw beeld meer zou geven van de vereniging.

Waardeverminderingen en voorzieningen worden teruggenomen in de mate waarin ze op het einde  van

het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de waarden, risico's

en lasten waarvoor ze werden gevormd.  Afschrijvingen die ten laste van vroegere boekjaren werden

geboekt, worden teruggenomen indien ze bij het afsluiten van het boekjaar overtollig of zonder

voorwerp worden geacht.

2.MATERIELE VASTE ACTIVA

De aanschaffingswaarde van de "dierenverzameling" is gelijk aan de waarde waarvoor ze op 31/12/1985

in de balans werd opgenomen ( 1.239,47 euro).  Er worden geen afschrijvingen toegepast.

In overweging nemende dat er eigenlijk geen marktwaarde van de dieren bestaat, worden de aankopen

en verkopen van dieren rechtstreeks in de resultatenrekening verwerkt.

Het kunstpatrimonium wordt aan aanschaffingsprijs in de boeken behouden, behoudens eventuele

blijvende minderwaarde.

De andere vaste activa met beperkte gebruiksduur worden afgeschreven volgens een vast percentage

van de aanschaffingswaarde.

Gelet op de uitzonderlijke recreatiedruk en op de specifieke aard van de gebouwen en de uitrusting

van deze gebouwen, waarvan de meerderheid een bestemming als dierenverblijf heeft, mag gesteld

worden dat de levensduur minder dan de helft bedraagt van de levensduur in normale omstandigheden.

Bovendien moet rekening gehouden worden met het feit dat, zelfs wanneer het gebouw of de uitrusting

nog bruikbaar is, reparatie- en onderhoudswerken die zich in bovenvermelde omstandigheden op korte
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termijn, kunnen opdringen, moeten gefinancierd worden met eigen middelen.   Hiervoor is het

noodzakelijk dat door middel van een snelle afschrijvingsprocedure de nodige fondsen worden

gereserveerd om de uitgavenlast in de toekomst te kunnen blijven dragen.

Derhalve worden volgende percentages stelselmatig en zonder het resultaat in acht te nemen,

toegepast :

- nieuwbouw7%

Dit percentage wordt toegepast behoudens anders luidende en gemotiveerde beslissing van de Raad van

Bestuur, genomen op het moment van investering

- verbouwingen, afwerkingen en uitrusting20%

- electriciteits- en verwarmingsinstallaties20%

- plantenkasten10%

- materieel en meubilair (inclusief restaurant)20%

- rollend materieel20%

- informatica materiaal33,3%

Uitzondering wordt gemaakt voor de gebouwen Carnotstraat 10 en 14 die versneld worden afgeschreven

over de resterende duur van de handelshuurovereenkomst.

De bijkomende kosten , onder andere BTW, erelonen, architectkosten, notariskosten edm., worden  tot

en met 1998 volledig afgeschreven op het einde van het boekjaar waarin de betreffende activa werden

verworven.

Vanaf 1999 worden de bijkomende kosten zoals notariskosten, architectkosten en niet aftrekbare btw

geactiveerd en afgeschreven volgens het activa waar ze betrekking op hebben.

In voorkomend geval zal voor de buitengebruikgestelde of niet meer duurzame tot de aciviteit van de

onderneming bijdragende materiële vaste activa, een uitzonderlijke afschrijving worden toegepast om

hun waardering te doen overeenstemmen met hun waarschijnlijke realisatiewaarde.

Tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wordt eveneens overgegaan indien de boekwaarde van

de onder rubriek vermelde activa, ingevolge hun technische ontwaarding of wegens de wijziging van

economische of technologische omstandigheden, hoger is dan hun gebruikswaarde voor de vereniging.

Onteigeningsvergoedingen uit het verleden, die gekoppeld zijn aan investeringen worden afgeschreven

aan hetzelfde ritme als de ermee verbonden investeringen.

De afschrijvingen van de nieuw te bouwen koningin Elisabethzaal worden vastgelegd op 2% per jaar

voor gebouwen,  verwarming en sanitair op 15%, slijtage gevoelige installaties 10% en installaties

onderhevig aan snelle technologische veroudering 20%..

Gesubsidieerde investeringen

De nodige afschrijvingen worden toegepast op de gesubsidieerde investeringen, volgens de geldende

boekhoudkundige regelgeving.
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Voor de gesubsidieerde investeringen gelden dezelfde percentages als de niet-gesubsidieerde

investeringen.

3.FINANCIELE VASTE ACTIVA

Waardeverminderingen worden geboekt bij duurzame minderwaarde of ontwaarding.  Bijkomende kosten

voor verkrijging worden onmiddellijk afgeschreven.

Aandelen van KMDA OP NV die als geschenken worden gekregen en aanvaard worden geboekt aan de

gemiddelde aanschafwaarde van de vroeger verworven aandelen voor zover de intrinsieke waarde van

deze aandelen niet lager is dan deze gemiddelde aanschafwaarde.

4.GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Waardeverminderingen worden geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de

aanschaffingswaarde.   Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met de

evolutie van de realisatie- of marktwaarde, hetzij met risico's inherent aan de aard van de activa

of van de gevoerde activiteit.

5.VORDERINGEN

Voor de vorderingen wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame

minderwaarde of ontwaarding.

Alle vorderingen worden op balansdatum individueel gewaardeerd aan nominale waarde.

6.VOORRADEN

De voorraden worden gewaardeerd aan hun aanschaffingsprijs tenzij de marktprijs lager is.

De aanschaffingswaarde wordt bepaald volgens de laatst gekende factuurprijs.

7.OVERLOPENDE REKENINGEN

Aan de hand van ingezamelde en geverifieerde inlichtingen worden de over te dragen kosten,

verworven opbrengsten, toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten gewaardeerd aan de

nuttige waarde voor de vereniging.
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8.KAPITAALSUBSIDIES

Met het oog op een zo getrouw mogelijke voorstelling van de rubrieken "materiële vaste activa" en

"kapitaalsubsidies", is het noodzakelijk dat deze rubrieken een zelfde evolutie kennen als de

gebruiksduur van de investeringen.  Dit wil zeggen dat de ontvangen kapitaalsubsidies afgebouwd

worden overeenkomstig de afschrijvingen van de desbetreffende activa.

9.VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN

De vereiste voorzieningen worden aangelegd en teruggenomen indien zij overbodig zijn geworden.

Daarbij horen ook de voorzieningen betreffende risico's, verliezen en ontwaarding ontstaan tijdens

het boekjaar, doch slechts gekend tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door

de Raad van Bestuur wordt opgesteld.

10.SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR  /  SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Voor deze schulden gelden dezelfde waarderingsregels als voor de vorderingen op langer dan één jaar

en de vorderingen op ten hoogste één jaar.

11.VREEMDE VALUTA

De verrichtingen worden tijdens het boekjaar geboekt aan de koers van de dag of aan een daaraan

zeer benaderende koers.

De betreffende activa en passiva worden op de balansdatum gewaardeerd aan de geldende wisselkoers.
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