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A. woord van de voorzitter

Woord van de Voorzitter

De bouw van het Flanders Meeting and Convention
Center Antwerp en het Elisabeth Center Antwerp
ging ondertussen ook onverminderd verder. We huldigen in november 2016 op de plaats van de vroegere Koningin Elisabethzaal een splinternieuw concert- en congrescentrum in, met 2000 zitplaatsen
en een akoestiek van wereldklasse.
In Planckendael waren de pinguïns nog altijd de
sterren van het dierenpark. De bezoekers wandelden er tussen de dieren en de kinderen konden ze
voederen, samen met een verzorger. We bleven verder inzetten op de slogan ‘dichter bij de dieren’ en
bouwden een doorwandelverblijf voor lemuren. Op
het gazon bij het restaurant De Ooievaar bouwden
we een tribune waar de bezoekers kunnen genieten
van de roofvogeldemonstraties. De tribune werd ech-
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Beide parken samen ontvingen in 2015 bijna 2 miljoen bezoekers. Het ZOO/Planckendael-abonnement
blijft een succesverhaal. We noteerden voor het 11e
jaar op rij een stijging van het aantal verkochte abonnementen. Onze trouwste bezoekers blijven massaal
naar onze parken komen.
Natuurreservaat De Zegge in Geel blijft ons unieke
en kwetsbare paradijs voor zeldzame planten, vogels, amfibieën en reptielen. Het moet voor Marcel
Verbruggen een zeer moeilijke beslissing zijn, om
stilaan en met een gerust geweten, de fakkel door te
geven. Toen Marcel Verbruggen op 4 augustus 1961
voor het natuurreservaat De Zegge de taak van conservator aanvaardde, had wellicht niemand kunnen
vermoeden dat hij na meer dan 54 jaar nog steeds
met dezelfde gedrevenheid en passie deze taak belangeloos zou waarnemen. Wij bedanken Marcel van
harte voor zijn inzet al die jaren.

Jaarverslag

Het grote spektakel in ZOO Antwerpen in 2015 was
ongetwijfeld de opening van het Rifaquarium. De
Burgemeester van Antwerpen en de Directeur van
de KMDA doken samen het aquarium in en openden
het officieel onder water tussen 3000 vissen.
Ondertussen bouwden we verder aan de Savanne
waar we in 2016 een nieuw restaurant openen en
een verblijf van 2000 m² voor Kaapse buffels en vogels. Het inkomplein ging in het najaar bijna volledig
tegen de vlakte. Vanaf de zomer van 2016 verwelkomen we onze bezoekers hier op een gloednieuw
Welkomstplein.

We kenden in Planckendael dit jaar vreugde en verdriet bij de olifanten. In april werd het eerste olifantenjong geboren, maar ondanks alle goede zorgen van de dierenarts en verzorgers overleed Baby Q
zo’n 4 weken later. Op 16 juni werd Qiyo geboren.
Een gezond olifantje dat onmiddellijk alle harten
stal van bezoekers en medewerkers en dat ondertussen flink opgroeit in de kudde.

4

De zone rond de vroegere melkerij werd helemaal opgewaardeerd. In dit vergeten hoekje van de ZOO waar
weinig bezoekers kwamen, bouwden we de Melkerij
om tot het gezellige horecapunt Latteria, plantten
we de Vlaamse Tuin opnieuw aan en hebben we het
oude Kongopauwenverblijf aangepast om er koala’s
in te huisvesten en te tonen aan de bezoekers.

ter zo ontworpen dat deze
buiten de shows ook als
speel- en klimtuig kan
dienen voor de kleinste
bezoekers.

2015

2015 was weer een belangrijk jaar in het strategisch
plan KMDA 2020. Vooral in ZOO Antwerpen gingen
we stap voor stap verder met de realisatie van een
heleboel projecten.

Rudy Broeckaert

Voorzitter van de Raad van Bestuur KMDA vzw

3/24/2016 8:36:35 AM

B. Organisatie

Dit rapport is opgesteld voor de KMDA vzw. Tot de Koninklijke Maatschappij Dierkunde Antwerpen vzw,
kortweg de KMDA, behoren de ZOO Antwerpen, Elisabeth Center Antwerp, Flanders Meeting & Convention
Center Antwerp, het dierenpark Planckendael en De Zegge, een natuurgebied in Geel. De activiteiten van
de KMDA zijn dus zeer divers.
De missie van de KMDA is terug te vinden op de website van de ZOO,
www.zooantwerpen.be/nl/missie-zoo-antwerpen.

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 gesteld via een
erfpachtcontract. Ook het personeel en de dieren gingen over naar de vzw.

In 2015 zijn alle aandelen aan toonder van de KMDA OP NV die nog in omloop waren en waarvan de eigenaar niet bekend was, te koop aangeboden, conform de wetgeving ter zake. De Private Stichting heeft het
grootste gedeelte van deze aandelen gekocht waardoor haar belang is gestegen van 77% naar 81%.

5
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In 2013 werd de KMDA Private Stichting opgericht waarin de aandelen van de 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 de KMDA OP NV.

2015

Private Stichting
81% aandelen

Onroerend Patrimonium NV
Verpacht alle gronden aan

vzw

De Raad van Bestuur is dezelfde in de vzw, de nv en de Private Stichting.
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bestuur
Raad van Bestuur KMDA vzw
Rudy Broeckaert - Voorzitter
Voorzitter 3D en Astra Sweets
Bestuurder bij KBC Com.Fin., Creafin en La Lorraine Bakery Group
Voormalig Gedelegeerd Bestuurder KBC
Inge Schoups - Ondervoorzitter
Stadsarchivaris van Antwerpen

Prof. Dr. Herwig Leirs - Bestuurder
Gewoon hoogleraar binnen het Departement Biologie aan de Universiteit Antwerpen
Voormalig Decaan van de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen
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Prof. Dr. Bruno Gryseels - Bestuurder
Directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

2015

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

Jaarverslag

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

Nathalie Vermeersch - Bestuurder
Vermeersch-De Paep 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 31/12/2015.
De effectieve leden bestaan, naast de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur uit de volgende personen:
Peter Aerts, Roland Baetens, Annemie Coox, Frederic J. Daman, Marc de Borgher, Magda De Groeve, Walter
De Meurichy, René della Faille, 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.
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DIRECTIECOMITÉ
Directeur Operations tot 31/1/2016
Directeur HR, Finance, ICT & Purchase
Directeur Events & Food Services
CEO
Directeur Projects
Directeur Sales, Marketing & Communication
Directeur Operations vanaf 1/2/2016
Directeur Research & Development

2015

7

Jaarverslag

Guy Claes		
Paul Corluy 		
Sabine Deconinck
Dries Herpoelaert
René Hoeckx 		
Anja Stas 		
Peter Van den Eijnde
Linda Van Elsacker

Boven van links naar rechts: Peter Van den Eijnde, Anja Stas, Paul Corluy
Onder van links naar rechts: Dries Herpoelaert, Linda Van Elsacker, Sabine Deconinck, René Hoeckx

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 en 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 HR, 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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C. 2015 met aandacht voor ...

... de bezoekers
Zoo Antwerpen en Planckendael kunnen terugblikken op een mooi jaar. Beide parken brachten veel bezoekers
dichter bij de dieren, meer dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaren.
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Het nieuwe, spectaculaire rifaquarium was ongetwijfeld hét succesnummer van 2015 in ZOO Antwerpen.
Twee jaar werd er aan het imposante koraalrif gewerkt. Het is de kers op de taart van het volledig gerenoveerde
Aquarium, een gebouw opgericht in 1911. Met trots mag het dan ook één van de grootste rifaquariums van
Europa genoemd worden. 3.000 vissen voelen zich thuis tussen een schat aan tropische koralen.

2015

… het patrimonium

Jaarverslag

Alle abonnees samen vormen één grote familie van ongeveer 200.000 leden. Dit wil zeggen dat voor het
elfde jaar op rij het aantal trouwe fans stijgt, zelfs na het recordjaar 2014.

De hele zone van de Vlaamse Tuin werd nieuw leven ingeblazen. Bij de heraanleg werd ervoor gekozen
uitsluitend inheemse bloemen en plantensoorten aan te planten. We verwelkomden in deze tuin een pluizig
koppeltje van formaat: twee koala’s emigreerden vanuit Planckendael naar dit nieuwe verblijf. Je komt
er heel dicht bij deze zachte buideldieren te staan. Ook buur boomkangoeroe mag dit zijn nieuwe thuis
noemen.
De voormalige Melkerij werd omgetoverd tot de gezellige Latteria waar, uiteraard, melk nog steeds centraal
staat. De renovatie gebeurde met groot respect voor de vroegere glorie van de Melkerij en voor haar
oorspronkelijke materialen.
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Ook met de renovatie van de Egyptische Tempel werd gestart
in 2015. In een eerste fase werden de fresco’s op de zuilen
en de voorgevel van het gebouw van een nieuwe laag verf
voorzien/herschilderd.

… de beleving

2015
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Maar voor horeca ZOO betekende 2015 een jaar van afbreken
en weer opbouwen, met de blik op 2016 waarin het nieuwe
Savannerestaurant, het gerenoveerde Grand Café Flamingo
en het ultramoderne congrescentrum Elisabeth Center
Antwerp de deuren zullen openen.

Het nieuwe lemurenverblijf in Planckendael, met ringstaartmaki’s en moormaki’s, is een mooi voorbeeld van
hoe de KMDA bezoekers dichter bij de dieren brengt. De halfapen uit Madagaskar kregen een buitenverblijf
van twaalf meter hoog. De bezoekers staan er middenin, op een veranda in Malagassische koloniale stijl. Ze
kunnen dus tot vlak bij de dieren. Het verblijf werd niet alleen door de bezoekers gesmaakt, want al snel
breidde de familie ringstaartmaki’s uit met twee baby’s.
Het vroegere verblijf van de dassen en wasberen in het continent Europa werd omgevormd tot een attractie
voor de kleinste bezoekers van Planckendael. Kinderen kunnen in de pijpen van het konijnenbos zelf voor
langoor spelen of de diertjes aaien in de knuffelzone. Ook in het wasberenperk kom je via een netwerk van
tunnels in de centrale hut terecht, midden in het wasberenverblijf.
De gloednieuwe tribune voor de vogeldemonstratie werd vanaf Pasen 2015 in gebruik genomen. Niet alleen
de tribune is nieuw, ook de locatie van deze demonstratie: op het grasveld tegenover restaurant de Ooievaar.
Vanop deze tribune heb je een spectaculair zicht op de voorbijvliegende vogels.
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Ook de mainstreet van Planckendael werd heraangelegd, het inkomplein vergroot. Op het einde van de
mainstreet komen bezoekers uit op het plein bij het nieuwe verbruikspunt Bonobo. Van hieruit kunnen ze via
de verschillende poorten telkens een ander continent bezoeken. De poorten van Afrika en Oceanië werden
al geplaatst, bij de overige continenten zal dezelfde oefening gebeuren. Meteen werd ook de bewegwijzering
aangepast. In elk continent kan u nu continentale wegwijzers vinden.
De nieuwe zeeleeuwenshow zorgt sinds Pasen 2015 voor
extra beleving in ZOO Antwerpen. Het decor werd volledig
vernieuwd. Om de taalbarrières te mijden is deze show een
visueel gebeuren zonder gesprekken.
Duikers geven de verzorgersbabbels bij het rifaquarium een
spectaculair tintje. Al meteen bij de opening van het rif werd
dit een trekpleister. Een verzorger legt uit wat de bezoekers
allemaal te zien krijgen in het aquarium terwijl een duiker de
vissen voedert.
Het Festival van de Abonnee werd in oktober 2015 voor
de tweede keer georganiseerd, maar deze keer alleen in
Planckendael vanwege de vele werken in ZOO Antwerpen.
Het Festival van de Abonnee duurde drie dagen en lokte
17.830 abonnees naar Planckendael.
Voor een aantal ZOO speeltuigen was er geen plaats meer
door de verschillende werven. Zij mochten verhuizen naar
Planckendael waar zij een tweede leven kregen.
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… alles staat in het thema “dichter bij de dieren”
ZOO Antwerpen maakt zich klaar voor de toekomst en steekt zich binnenkort in het nieuw. Alles staat in het
thema ‘dichter bij de dieren’. De best bewaarde 19e eeuwse dierentuin van Europa staat garant voor een
ontmoeting tussen historisch erfgoed en moderne beleving.

2015
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Het inkomplein krijgt een facelift en wordt omgetoverd tot een Welkomstplein, toegankelijk voor iedereen.
De grote leeuwenbeelden bij het inkomplein werden verplaatst naar de weg aan het leeuwenverblijf.

In een prachtige serre zullen de uitzonderlijk mooie okapi’s mogen paraderen en zich laten bewonderen, ook
tijdens de winter.
De werken aan de Savanne zijn gestart in 2015. De werf van de Savanne loopt vanaf het Mensapengebouw
langs de Egyptische tempel tot aan het Varkensgebouw. In deze zone wordt het nieuwe Savannerestaurant
gebouwd dat zal aansluiten op een volière. Via een verrassende doorgang onder dit restaurant lopen bezoekers
de indrukwekkende volière binnen.

Ook het Elisabeth Center Antwerp (ECA) zal in 2016 de deuren openen. Na drie jaar van werken zijn we
nu aan de laatste fase begonnen. De zaal werd voorgesteld aan de pers in 2015. Nu wordt de zaal aan snel
tempo afgewerkt, zodat deze kan opengaan in november 2016.
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… de dieren
Een jaar vol Quties.
2015 was een heel vruchtbaar jaar. De zwaargewichten liggen in Planckendael.

Giraffenbaby’s

Neushoorn

Ook in het giraffenverblijf werd er gebabyboomd.
Er werden twee babygirafjes geboren: Quasim en
Qalimba.

Eind 2015 werd in Planckendael de laatste boreling
van 2015 geboren: onze neushoorn Qabid. Wat
betreft de naamgeving was 2015 alleszins een
uitdaging voor de verzorgers. Hij zal te bewonderen
zijn vanaf de lente van 2016.
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In het olifantenverblijf in Planckendael werden
twee olifantenbaby’s, Q en Qiyo geboren. Q bleek
uiteindelijk niet sterk genoeg om te overleven. Qiyo
daarentegen doet het zeer goed in de groep.
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Olifantenbaby’s
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Tapir

Bij de okapi’s werd de belangrijke okapibaby Qira
geboren. Deze baby is een afstammeling van
ons koningskoppel, een belangrijke genetische
combinatie.

In de ZOO Antwerpen werd ook een baby tapir
geboren, Qadira. Jammer genoeg moesten we enkele
weken later alweer afscheid nemen van Qadira.

Pinguïns

De sterk bedreigde monniksgieren kregen er een
ambassadeur bij: Qamar.
Alle namen moesten volgens goede traditie beginnen
met een Q.

2015
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Okapi

Verder heerste er in ZOO Antwerpen een ware
pinguïnboom met Querty, Quiche, Querido,
Quantum, Qutie en Quick. En natuurlijk het donzige
bolletje, koningspinguïn Quest.

2015 werd dus niet enkel het jaar van de ‘Quties’,
maar ook het jaar van afscheid nemen. We namen
afscheid van okapi Sofie, Qadira, Q en onze
Siberische tijgers Kharlan en Yessie.

Yessie

jaarverslag 2015_20.indd 13

Kharlan

3/24/2016 8:37:26 AM

D. Financieel Jaarverslag

aantal bezoekers

2013

2014

2015

gemiddelde
2012 - 2014

1.580.000

1.848.000

1.773.000

1.684.000

aantal bezoekers ZOO

820.000

886.000

862.000

844.000

aantal bezoekers Planckendael

760.000

962.000

911.000

840.000

aantal abonnementen

59.810

62.013

62.887

59.159

32,8

37,8

36,7

35,1

omzet incl. abonnementen in mio €
netto resultaat in mio €

-4,7

1,0

1,1

-0,7

personeelskosten in % omzet

65%

58%

56%

61%

cash flow in mio €

7,0

9,9

8,6

8,1

investeringen in mio €

16,0

17,0

27,1

17,0

-

-

-

0,2

financiële schulden in mio €

De personeelskosten zijn gedaald in verhouding tot de omzet van 58% tot 56% van onze omzet. Dit is nog
erg hoog en veel hoger dan bij sommige andere dierenparken. Dit is voor een groot deel te verklaren door
de specifieke missies en opdrachten die zijn opgelegd aan de KMDA. Anderzijds moet de KMDA er toch
voor opletten dat niet marktconforme personeelskosten de financiële onafhankelijkheid van de KMDA in het
gevaar brengen.

14

De abonnementen kennen al verschillende jaren een stijging. In 2015 steeg het aantal verkochte
abonnementen tot boven 62.800, een historisch record. De prijs van het abonnement is in 2015 niet
verhoogd. In vergelijking met andere parken, krijgen onze abonnees echt wel waar voor hun geld. Zij hebben
toegang tot 2 parken, terwijl de abonnees van andere attracties voor dezelfde prijs maar 1 park kunnen
bezoeken.

2015

2015 was een goed jaar, er is zowel in de Zoo als in Planckendael een stijging ten opzichte van het
gemiddelde van de afgelopen drie jaren.

Jaarverslag

Bron: KMDA

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.
Het hoog niveau van de liquide middelen is een zeer tijdelijk gegeven. In 2013 ontving de KMDA het
grootste deel van de subsidies bestemd voor het Elisabeth Center Antwerp. Vanaf 2014 worden deze gelden
besteed aan de wederopbouw van het Elisabeth Center Antwerp.
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In 2015 heeft de KMDA voor € 27,1 mio geïnvesteerd. Dit is een recordbedrag en zal in 2016 nog overtroffen
worden. De belangrijkste investeringen gerealiseerd in 2015 zijn de bouw van het nieuwe Elisabeth Center
Antwerp, de ontwikkeling van de Savanne aan de kant van de Ommeganckstraat en de nieuwe Welkomstzone
in de ZOO. De renovatie van het Aquarium werd gefinaliseerd. Er werden ook projecten in eigen beheer
gerealiseerd om de kwaliteit van de parken te verbeteren, o.m. de Latteria in de ZOO en de Bonoboshop en
een nieuw verblijf voor lemuren in Planckendael.
investeringen in K€

2015

ECA
ECA/Kon. Elisabethzaal

12.990

ZOO
Savanne (Zone Z)
Aquarium

2015
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Welkomstzone
Hoekvleugel
Projecten eigen beheer: o.m. de Latteria

7.397
947
1.430
188
1.853

PLD
beheer: o.m. de Bonobo en de lemuren

1.330

Diverse

106

Sivi 2015

903

Totaal investeringen

27.144
Bron: KMDA

De hoofddoelstelling van de KMDA is niet om winst te maken. De KMDA wil wel voldoende cashflow
genereren om de nodige investeringen te realiseren, financieel onafhankelijk te blijven en om middelen te
kunnen inzetten voor onderzoek en natuurbehoud.
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2014
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het boekjaar

-3.451
-13.567
-20.711
-15.304
-49
155
-731
-53.658
-325
96
1.366
1.138
31 dec 15

Activa in K€
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen en liquide middelen
Overlopende rekeningen
Totaal activa

52.797
7
810
716
7.089
49.110
485
111.014
31 dec 15

Passiva in K€
Fondsen
Overgedragen resultaat
Kapitaalsubsidies
Voorzieningen
Financiële schulden
Handelsschulden
Schulden mbt bezoldigingen belastingen en sociale lasten
Diverse schulden
Overlopende rekeningen
Totaal passiva
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28.448
8.906
406
5.472
10.896
1.721
55.849
2013
-3.229
-13.185
-21.339
-13.128
-15
-109
-1.046
-52.050
3.799
446
-3.207
1.039
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27.360
9.027
401
2.313
11.809
2.422
53.333

2014

16

2015

2015

in K¤
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Lidgelden
Schenkingen
Legaten
Subsidies
Andere bedrijfsopbrengsten

31 dec 14
40.965
166
761
1.002
12.341
56.313
690
112.229
31 dec 14

1.323
27.471
66.207
2.979

1.323
26.334
69.960
3.133

7.267
1.999
281
3.487
111.014

4.800
1.988
455
4.236
112.229

Bron: KMDA
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e. PlAnet - nAtuurBehoud

NAtuurBEHOuD ONZE PrIOrItEIt
Wanneer we spreken over natuurbehoud binnen de KMDA, dienen we in één 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 de verschillende TAG’s (taxon advisory groups) en comités (eAZA
council, eAZA executive committee, eAZA Research committee, eAZA veterinary committee). Onze beide parken
beschikken over een full-membershiplabel van eAZA. In 2013 werd Planckendael doorgelicht door een auditteam en kreeg het een uitstekend rapport. Voor ZOO Antwerpen staat de doorlichting op het agenda van 2017.

2015
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De curatoren, dierenarts, CRC-ers en directie van het departement Onderzoek en Ontwikkeling, zetelen in
de verscheidene taxon adviesgroepen (TAG) van eAZA. elk van deze groepen spitst zich toe op een bepaalde
groep dieren zoals beren, pinguïns en olifanten of op een specifiek thema.
Daarnaast is de KMDA in het kader van natuurbehoud ook lid van een aantal organisaties:
• Amphibian Ark
• ePMAG (european Population Management Advisory Group)
• euAC Aquarium Committee
• Rainforest Working Group
• Scientific Advisory Board
• CITeS Belgisch wetenschappelijk instituut
eind 2014 lanceerde eAZA (european Association of Zoos and Aquaria) 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, die als doelstelling heeft een gezamenlijke conservatiecampagne uit te werken die de lokale biodiversiteit steunt in
europa. Deze campagne wordt uitgerold in 2016 en 2017.

ONZE DIErENCOllECtIE
Meer dan 8.000 dieren van meer dan 723 soorten vinden op de terreinen van de KMDA een zorgzame thuis.
Voor een groot aantal soorten bestaan er kweekprogramma’s. Op europees niveau zijn er twee types: het eSB
(european StudBook) en het eeP (european endangered species Programme). Het eSB beperkt zich tot de
demografische en genetische analyse van een soort. Deelnemende dierentuinen kunnen vrijblijvend advies
inwinnen bij de stamboekhouder. Het eeP kent een strikter management met kweek- en transferaanbevelingen die gevolgd dienen te worden.
een groot aantal diersoorten van de KMDA maken deel uit van een gecoördineerd kweekprogramma:
66 soorten zoogdieren, 63 vogels, 11 reptielen en 3 vissen.

Aantal soorten ZOO Antwerpen
130

Aantal dieren ZOO Antwerpen

254

631

2015
20

69

Zoogdieren

2015
210

305

59

Vogels

5.436

326

Reptielen

Amfibieën

Vissen
Bron: KMDA
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Aantal soorten Planckendael
71

Aantal dieren Planckendael
400

2015
115

4

2015

1

Vogels

850

6
4

Zoogdieren

Reptielen

Amfibieën
Bron: KMDA
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• De Indische neushoorn Qabid is geboren in december
2015, ondertussen geboorte nummer elf van deze bedreigde diersoort.

2015

• De twee Aziatische olifanten waren zonder twijfel de belangrijkste geboortes in Planckendael. Jammer genoeg
heeft Baby Q het niet gehaald maar het jonge vrouwtje
Qiyo ontwikkelt zich voorspoedig.

JAARVeRSLAG

Zoogdierencollectie

• Naast twee kordofangiraffen werden er nog talloze andere
zoogdieren geboren.
• Nog belangrijke nieuwkomers zijn de lemuren. In het voorjaar opende Planckendael een doorloopverblijf voor een
kweekgroep ringstaartmaki’s en een mannengroep moormaki’s. De ringstaartmaki’s zorgden meteen voor jongen,
wat een groot succes was bij onze bezoekers. In dit verblijf,
dat werd begeleid door een ‘ranger’, kunnen we de bezoekers op de bedreiging van de wilde soortgenoten van onze
lemuren in Madagaskar attent maken.
• De hele groep sitatoenga’s of moerasantilopen vertrok naar Amersfoort want zij bewoonden als Afrikaanse dieren nog een verblijf in het continent Amerika.
• De chacopekari’s zijn één van de belangrijkste nieuwkomers in Planckendael. Ze kwamen in de herfst uit Tierpark
Berlin en zullen vanaf 2016 de witlippekari’s vervangen.
De chacopekari is bedreigd; in zijn natuurlijk leefgebied
in Paraguay leven nog maar 3000 dieren. Planckendael is
de vierde dierentuin in europa die deze soort toont en dus
aan het eeP deelneemt. Bovendien steunt de KMDA ook
financieel het conservatieproject ‘Proyecto Tagua’.

jaarverslag 2015_20.indd 18

3/24/2016 8:37:29 AM

• Het kweekkoppel koala’s Guwara en Goonawarra verhuisde van Planckendael naar ZOO Antwerpen. Daar
werd het Kongopauwenverblijf, het vroegere Kangoeroegebouw, herbestemd als Koalagebouw.
• Bijzonder trots zijn we op het feit dat er ook terug een goodfellowboomkangoeroe in de collectie van de
ZOO zit. Een vrouwtje woont nu naast de koala’s in het Koalagebouw en we hopen in de komende jaren
ook terug een mannetje via het EEP te verkrijgen.
• Belangrijke geboortes in de ZOO waren onder andere okapi Qira en een Maleise tapir. Helaas overleed de
jonge tapir geheel onverwachts op jonge leeftijd. Door sterfte is ook onze collectie grote katten uitgedund.
Beide Siberische tijgers stierven op hoge leeftijd zodat deze soort nu even niet meer in de collectie zit. In
samenwerking met het EEP zullen we hier echter snel terug tijgers gaan houden.

• Bij de zeeleeuwen werd dit jaar gestart met een nieuwe publieke presentatie. Hierbij wordt ook een specifieke focus gelegd op de uitdagingen waarvoor we de komende jaren staan in relatie tot het beschermen
van zeeën en oceanen.

2015
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• Bij de zeehonden werden in juni twee jongen geboren. Het was voor het eerst in vele jaren dat er nog eens
werd gekweekt. Ook in de Noordzee, en meer specifiek aan de Belgische kust, maakt deze soort de laatste
jaren een comeback.

Vissencollectie
In 2015 werd de renovatie van het aquarium afgerond. Alle aquaria zijn nu uitgerust met de modernste
filtertechnieken die een optimale waterkwaliteit garanderen. De populaties van de aquaria werden in samenwerking met o.a. verschillende andere Europese aquaria terug aangevuld.
Hoogtepunt van het nieuwe aquariumgebouw is zonder twijfel het nieuwe 300 m³ grote rifaquarium. Het is
één van de allergrootste levende rifaquaria van Europa, bevolkt met zachte koralen en meer dan 3.000 vissen. Tijdens schoolvakanties worden door de duikers/verzorgers interactieve babbels gehouden, waarbij het
publiek kan communiceren met de duiker. Zo kan de KMDA actief inspelen op actuele vraagstukken rond
de oceanen zoals klimaatopwarming, overbevissing en duurzaam gebruik van de natuurlijke bronnen in zee.
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Reptielencollectie
In het reptielengebouw was de kweek met de bedreigde Jamaicaboa’s een primeur in de KMDA. We beschikken
over een genetisch belangrijk trio voor het kweekprogramma. Daarnaast bleven we ook actief in de kweek met
bedreigde amfibieën zoals de Iraanse beeksalamander. Vele amfibieën blijven wereldwijd erg bedreigd door
habitatverlies en een agressieve schimmelziekte. Het CRC doet onderzoek naar deze schimmelziekte.
Onze Komodovaranen hebben dit jaar opnieuw eieren geproduceerd, die helaas onbevrucht waren. Gelukkig
doet deze soort het goed in het reservaat dat mede dankzij de inzet van de KMDA beheerd wordt op het Indonesische eiland Flores.

Vogelcollectie
Planckendael kende een vruchtbaar vogeljaar.

• De kraaiachtigen in de collectie deden het prima: schitterende kweekresultaten met de blauwe ekster en
de roodsnavelkitta.

20

• De prachtige groep van 35 rode ibissen kreeg in de winter helaas bezoek van een steenmarter. Meer dan de
helft werd afgemaakt. In 2016 zal dus veel aandacht moeten besteed worden om ongewenste bezoekers
uit de volières te houden.

2015

• Negen chiliflamingo’s werden er geboren, na 3 jaar wachten; ze maakten hun nesten niet waar we ze
voorzien hadden, tegen hun winterverblijven aan, maar nabij de voederplaatsen vlak voor de bezoekers.

Jaarverslag

• De humboldtpinguïns deden het voortreffelijk in de grote volière van Zuid-Amerika. Ze kregen 27 jongen,
maar sommige jongen stierven ten gevolge van de schimmelinfectie aspergillose. Nieuwe nestboxen met
een betere ventilatie zullen worden geïnstalleerd in de hoop de schimmels beter onder controle te krijgen.

• Bij de spreeuwachtigen hadden de balispreeuwen, de beo’s en de oevermaina’s jongen.
• De argusfazanten en palawanpauwfazanten brachten elk twee jongen groot in de Aziëserre.
ZOO Antwerpen mocht enkele markante kweekresultaten optekenen.
• Na 12 jaar werd er opnieuw een koningspinguïn grootgebracht die de toepasselijke naam Quest kreeg. De andere
pinguïnsoorten - gentoo-, macaroni- en zwartvoetpinguïns
- deden het zoals gebruikelijk ook uitstekend. Bij deze laatste werden er zo maar even 12 jongen geboren!
• Het grootbrengen van een kuiforopendola is een unicum in
Europese dierentuinen.
• Bij de monniksgieren was er opnieuw een jong, het tweede
in rij van dit paar.
Kuiforopendola

jaarverslag 2015_20.indd 20

• Met de groene arassari en de Australische fluitvogels werd
voor het eerst gekweekt.
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Nieuwe projecten - nieuwe soorten
In ZOO Antwerpen opende een gloednieuwe gierenvolière met Rüppells gieren, maraboes, donkere kroonkraanvogels, hamerkoppen en kaalkopibissen.
De volières van het vogelgebouw werden helemaal hertekend: de 15 kleine volières werden samengevoegd
tot 3 grote gemeenschapsvolières die thematisch werden ingevuld met een Zuid-Europese, Afrikaanse en
Zuid-Amerikaanse collectie. Verschillende nieuwe soorten waaronder roze spreeuwen, distelvinken, hoppen,
fluweelwevers en verschillende toerakosoorten zijn hier gehuisvest.
In Planckendael zijn de secretarisvogels nu ook te zien voor de bezoekers, sinds de realisatie van het nieuwe
makiverblijf. De uilenvolière kreeg een facelift en kaalkopibissen werden geïntroduceerd als hun nieuwe
buren.
De introductie van de struisvogels uit de ZOO op de Afrikaanse savanne in Planckendael was geen succes.
In 2016 gaan we opnieuw op zoek naar een ander onderkomen.

2015
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De KMDA draagt ook haar steentje bij aan de bescherming van soorten in het wild.
Wij steunen SANCCOB, een opvangcentrum voor zwartvoetpinguïns in Zuid-Afrika. Verlaten pinguïnkuikens
worden er opgevangen, grootgebracht en daarna terug uitgezet. De jongen worden achtergelaten wanneer
de ouders in de rui gaan. Ze verwisselen hun veren en kunnen in deze 3 tot 4 weken niet gaan vissen en
hun jongen voederen. Jonge kuikens die nog niet zelfstandig kunnen eten, worden achtergelaten en zullen
sterven tenzij ze worden opgevangen en bijgevoederd. Deze methode is internationaal erkend door het ‘Biodiversity Management Plan for the African Penguin’.
De monniksgier neemt een belangrijke plaats in bij de KMDA omdat Planckendael het EEP voor deze soort
beheert. Voor de bescherming in het wild en voor het uitzetproject werkt de KMDA nauw samen met de
Vulture Conservation Foundation (VCF). Dit is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud
van de Europese giersoorten: lammergieren, vale gieren, monniksgieren en aasgieren. Deze organisatie heeft
uitgebreide ervaring in herintroductie en bescherming van gieren in hun natuurlijke habitat. Sinds 2 jaar
worden de jonge monniksgieren uit het EEP bij het uitzetten met een satellietzender uitgerust zodat we hun
vliegroutes en omzwervingen kunnen volgen. Ons CRC doet al sinds een aantal jaren onderzoek naar deze
soort ter verbetering van het kweekprogramma. Het CRC staat in voor de geslachtsbepaling van jongen in
het EEP en ook jongen die in de Verdon in de natuur worden geboren, in het bijzonder de nakomelingen van
monniksgier Jean. Deze werd in 1998 in Planckendael geboren en nadien uitgezet.
De KMDA steunt ART, Antartic Research Trust, die de biologie en ecologie van een recent ontdekte koningspinguïnkolonie bestudeert in de Straat van Magellaan in Chili. Het bijzondere is dat deze kolonie zich
op 300 kilometer van de zee bevindt waardoor de pinguïns zich moet aanpassen aan andere klimaatomstandigheden, andere voeding en andere predatoren.
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de Zegge
Sinds 1952 beheert de KMDA het natuurreservaat De Zegge: een kwetsbaar paradijs voor zeldzame planten,
vogels, amfibieën en reptielen, en één van de weinige plaatsen in België met nog een unieke moerashabitat.
Het reservaat heeft een oppervlakte van 114,34 ha waarvan 98,52 ha beheerd wordt door de KMDA.
De Zegge is een speciale beschermingszone volgens de Natura 2000 regelgeving (SBZ-VBE210424) . Deze
gebieden krijgen via Europa natuurdoelen opgelegd. De conservator van De Zegge zetelt in de overlegraden
die bepalen of deze doelstellingen haalbaar zijn voor de Vlaamse speciale beschermingszones. In het kader
daarvan kreeg De Zegge de vraag of ze wilden meewerken aan het AN2000, waarbij ammoniakmetingen
plaatsvinden in Natura 2000 gebieden in Vlaanderen.

FOTO: T. DESWERT
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Eén van de grootste uitdagingen van De Zegge ligt in het weren van exoten. In 2015 werden de exoten Groot
Kroosvaren, Watercrassula en Chinese Wolhandkrab opgemerkt in De Zegge.
Tot slot moest De Zegge afscheid nemen van de konikpaarden. Door een aanhoudende strijd tussen vader
en zoon ontsnapten de paarden steeds vaker en was het niet meer mogelijk om deze te behouden. Op 11
augustus 2015 verruilden de konikpaarden De Zegge voor Spanje.
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Centre for Research & Conservation
Het team van biologen en dierenartsen van het Center 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:

Het CRC kwam dit jaar dichter dan ooit bij de bezoekers. Op het Festival van de Abonnee kregen de abonnees in Planckendael een heel weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) de kans om zelf te ervaren wat het
inhoudt om deel uit te maken van ons CRC-team. Zo konden de abonnees:

2015
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• 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
2015 werden alle vooropgestelde targets gehaald. (www.zooantwerpen.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek)

•
•
•
•
•
•
•

zelf meststalen uitwassen en ontdekken wat de apen gegeten hadden.
zaden planten om te zien hoe zaadverspreiding werkt.
leren apen identificeren d.m.v. het bekijken van de ‘cameratrap’ video.
de densiteit van de dieren in het woud ontdekken.
de DNA-code van de wouddieren checken.
ontdekken hoe flamingo’s hun evenwicht bewaren.
zowel lemuren als bonobo’s leren observeren.
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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, gedurende een ruime tijd, noodgedwongen niet langer onderzoek naar bonobo’s in hun natuurlijke habitat kunnen
doen. Daar is eind 2014 opnieuw verandering in gekomen door een nieuw partnerschap met het LuiKotale
Bonobo Project. Barbara Fruth, de leider van het project, werd 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 National Park. Met deze nieuwe samenwerking
gaan we als KMDA verder met het veldonderzoek van wilde populaties bonobo’s voor Planckendael, waarmee
Jef Dupain en Ellen Van Krunkelsven meer dan 20 jaar geleden begonnen zijn.

Op geregelde tijdstippen worden deze projecten besproken in onze nieuwsbrief ‘ZOO Natuurlijk’.

2015

De wereldkaart geeft een beeld van de projecten die de KMDA in 2015 ondersteunde.
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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 de KMDA projecten PGS & Biobrasil (lees ook verder).
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Projecten die wij steunen
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Nieuw in 2015
Save the Giraffe in the Garamba National Park, Democratische republiek Congo (DrC)
Het project wil de huidige status van kordofangiraffen in het Garamba National Park verifiëren en maatregelen nemen om hen nu en in de toekomst te beschermen, zowel binnen
als buiten het park. De eerste stap wordt de voortdurende monitoring en het plaatsen van
gps-satelliet-halsbanden (begin 2016) waarna verdere besluiten genomen kunnen worden.

Het PGS ‘halfweg huis’
uitzonderlijk kreeg het PGS-project een extra steuntje in de rug om het huis in Doumo Pierre volledig te
renoveren. Het huis wordt gebruikt door zowel CRC-wetenschappers als het PGS-personeel.
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Het lemurenverblijf in Planckendael, met doorloop voor de bezoekers, biedt een leuke interactie tussen
publiek en lemuren. De ringstaartmaki’s zijn een algemene link naar Madagaskar terwijl de moormaki’s een
directe link naar het Sahamalaza-project van AeeCL zijn. Zij lijken immers sterk op de blauwoogmaki’s, de
‘flagship species’ van dit project.

2015

AEECl – the lemur Conservation Association
Het project in Sahamalaza, een schiereiland van Madagaskar, steunt op vier hoofdactiviteiten:
1. onderzoek naar de ecologie van de verschillende soorten
2. bescherming van het bos door rangerpatrouilles
3. communicatie rond conservatie (herbebossing, educatie)
4. ontwikkeling van ecotoerisme, gemanaged door de lokale bevolking

JAARVeRSLAG

De Antwerpse ZOO zal op twee manieren steun bieden:
1. bij de reiskosten van de GCF directeur/conservatie-wetenschapper om te helpen met gps-satelliet-halsbanden van giraffen in het Garamba NP in samenwerking met African Parks Network en ICCN, en ook bij
de opleiding van rangers om deze giraffen te monitoren.
2. bij de eerste uitrusting van de rangers inclusief camera’s, verrekijkers, gps.

3/24/2016 8:37:52 AM

Het mooie dorp Doumo Pierre ligt op zo’n vijf uur rijden van
de grote stad Yaoundé, langs een hobbelige weg. Er wonen
ongeveer zestig mensen, in een twintigtal eenvoudige huizen,
met rode en bruine muren en raffiadaken. Het PGS heeft ook
zo’n traditionele woning in het dorp – het ‘halfweg huis’.

2015
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De CRC-onderzoekers brengen hier meestal een tweetal
nachten door, voor ze te voet vertrekken naar het CRC-onderzoekskamp, op enkele uren wandelafstand. Ook op hun
terugweg, na een aantal weken van hard werken en wonen in
primitieve omstandigheden, logeren de onderzoekers enkele
dagen in Doumo Pierre. Ze wachten er op het voertuig dat
hen terug naar Yaoundé zal brengen.
Daarnaast logeert het PGS-personeel een tweetal weken per
maand in het huis om de nauwe samenwerking met de lokale
bevolking te stimuleren en te onderhouden.
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F. PlAnet - mIlIeu

PArtNErSHIP MEt CIFAl FlANDErS (uNItAr)

2015
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eind 2015 sloot de KMDA een partnership af met CIFAL Flanders (uNITAR). De bedoeling van dit partnership
is het onderschrijven van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en bij te dragen
aan het realiseren van de doelstellingen tegen 2030. Hiermee willen we Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen binnen de KMDA linken aan een internationaal netwerk en een voorbeeld zijn binnen eAZA
en WASA.

Om bedrijven te helpen de Global Goals te implementeren werd een kompas opgesteld. De eerste stap is het
begrijpen van de goals, prioriteiten te stellen en doelstellingen te bepalen.
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De KMDA zal focussen op de doelstelling 14 en 15, LIFe ON LAND en LIFe BeLOW WATeR. Samen met
CIFAL Flanders (uNITAR) zal KMDA in 2016 een actieplan uitwerken om deze Sustainable Development
Goals te onderschrijven, te promoten en te implementeren binnen de huidige werking van de KMDA.
Om aan deze doelstellingen te werken heeft de KMDA onder andere een werkgroep biodiversiteit opgericht
in samenwerking met Natuurpunt en de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (Ankona). Deze werkgroep
inventariseert de biodiversiteit in de ZOO en de Zegge. (www.waarnemingen.be)

2015
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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 maakt deel uit van het Green Key Program
van de Foundation for environmental education (Fee) en wordt in Vlaanderen beheerd door de Bond Beter
Leefmilieu, met steun van Toerisme Vlaanderen.
Op 14 december 2015 behaalde de KMDA de Groene Sleutel 2016 voor Planckendael voor de vijfde maal
op rij en voor de ZOO voor de vierde keer.

COMMuNIty AWArD
Op 5 juni 2015 ontving de KMDA niet alleen het Milieucharter
van VOKA Mechelen maar ook de Community Award van het
Fonds Ivens-Boons. Dit fonds beloont bedrijven die steun
verlenen aan kinderen en jongeren uit onze maatschappij
die het moeilijk hebben. Het fonds wil hen behoeden voor
leerachterstand.
De ZOO en Planckendael geven jongeren uit alle onderwijstypes
de kans om hun talenten en interesses te ontdekken en te
ontwikkelen. een voorbeeld hiervan is de Tuinbouwschool uit
Melle, waarvan leerlingen een 14-daagse stage liepen bij het
departement Operaties. Ook de Parcivalschool Antwerpen komt
in de ZOO helpen schilderen sinds 2014-2015. Op regelmatige
basis zetten we stagiairs in binnen verschillende departementen.
ZOO Antwerpen speelt op diverse manieren in op de doelstellingen
van het fonds, onder andere door
• werkplekleren aan te bieden voor kwetsbare jongeren
• het educatieve karakter van het park op diverse manieren te
verhogen
• het ontwikkelen en aanbieden van speelzones en -toestellen
die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking
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MVO binnen de horeca
De voormalige Melkerij werd omgetoverd tot de gezellige
Latteria waar, uiteraard, melk nog steeds centraal staat. De
renovatie gebeurde met groot respect voor de vroegere glorie
van de Melkerij en voor haar oorspronkelijke materialen.
In de verbruikszaal is het opnieuw zalig vertoeven in de
ochtendzon.
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Maar 2015 werd vooral een jaar waarin er afgebroken en
terug opgebouwd werd binnen horeca Zoo, een jaar van
voorbereiding op de opening in 2016 van het nieuwe
Savannerestaurant, het gerenoveerd Grand Café Flamingo en
het ultramoderne congrescentrum Elisabeth Center Antwerp.
Hiervoor werden er in 2015 een aantal projecten opgezet,
die ons assortiment en de werking in deze verkooppunten
heel wat milieuvriendelijker en efficiënter zullen maken.
Hiervoor stellen we bijvoorbeeld een milieucharter op
waarin onze leveranciers akkoord gaan met maatregelen
die de ecologische voetafdruk van horeca binnen de KMDA
drastisch zullen beperken. Ook ons aanbod wordt onder
de loep genomen wat duurzaamheid betreft : het aantal
voedselkilometers, seizoensproducten, fairtrade… Deze
projecten zullen resulteren in een nog groenere KMDA.

2015

Een gebrek aan afwasruimte dwingt ons tot het gebruik
van wegwerpbestek en –servies, maar dan wel gemaakt van
palmbladeren en van PLA op basis van suikerrietpulp, een
afvalproduct van de suikerrietproductie. Onze zelfgemaakte
ijscoupes serveren we in een koekkommetje dat je lekker
opeet i.p.v. bij het afval te gooien.

Jaarverslag

Binnen het concept van een beperkte keuken met een grote
omzet werd toch maximaal ingezet op milieuvriendelijke
producten, het vermijden van afval en recyclage van gebruikte
materialen. Bezoekers ruimen hun dienbladen af aan onze
afvaleilanden en werken zo mee aan de recyclage van PET,
blik en brikverpakkingen.
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Duurzaam waterbeheer
Al vele jaren zet de KMDA sterk in op een duurzaam waterbeheer.
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• Planckendael loost al enige jaren geen afvalwater meer, tenzij er zich een milieu-incident voordoet of
tijdens de verplichte meetcampagne. In deze scenario’s wordt er altijd een staal genomen van het geloosde
water.
• Al het water vanuit Planckendael wordt gezuiverd in het waterzuiveringsstation om daarna via de vijvers en
leidingen hergebruikt te worden. Wegens problemen met de waterzuivering heeft Planckendael uitzonderlijk
een paar dagen wél geloosd in de Baarbeek. Stalen van het geloosde water en van de waterzuivering
werden getest en bleken aan alle sectorale voorwaarden voor lozen op oppervlaktewater te voldoen.
• Naast het grote waterzuiveringsstation heeft Planckendael ook enkele kleinere installaties om water te
zuiveren:
• bij de olifanten: de binnen en buitenbassins van de olifanten zitten op een aparte waterbehandelingsinstallatie.
• bij de chilivolière met pinguïns en flamingo’s: de vijvers staan in cascade met op het einde de
connectie naar de waterbehandelingsinstallatie ZAP III. Al het water wordt dus hergebruikt.
De vijvers van Planckendael hebben ook hun waarde als bufferbekken voor de Baerebeek in periodes van
hoge waterstanden in de regio Mechelen.
Naast deze waterzuiverings- en waterbehandelingsinstallaties (WZI en WBI) beschikt Planckendael ook over
11 grondwaterwinningsputten. Door het warme weer van 2015 waren wij genoodzaakt om meer grondwater
op te pompen om het waterniveau in onze vijvers te kunnen garanderen. Deze lichte stijging is een fenomeen
dat we al een aantal jaren vaststellen. Ook in het leidingwaterverbruik merken we een lichte stijging op.
Fluctuaties per maand van het leidingwater: stijging is vooral te wijten aan pieken in juli en augustus (droog,
veel bevloeiing).
Ook in de ZOO wordt er veel aandacht besteed aan het waterbeheer. Een aantal verblijven beschikken over
een waterbehandelingsinstallatie:
•
•
•
•

Rotondegebouw
Aquaforum
Aquarium
Rifaquarium
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Totaal waterverbruik PLD
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Na een incident met azijnzuur in de installatie van het Rotondegebouw werd onderzocht of er voor deze
installatie kon worden overgestapt naar een minder gevaarlijk product, suikerwater. Na een testperiode met
goede resultaten werd definitief gekozen voor suikerwater. Wij onderzoeken of het mogelijk is om ook op
andere locaties deze overstap te maken.
Het leidingwater in de ZOO wordt normaal voornamelijk gebruikt voor het aanvullen van bassins bij
dampverliezen en voor het bevloeien van plantzones. Maar in 2015 werden heel wat werven opgestart die
ook aangesloten zijn op het leidingwaternetwerk. Bovendien was er in 2015 een probleem met de meter
van de portiersloge. Deze meter is stuk gegaan en het heeft een paar maanden geduurd voordat Water-link
deze kwam maken.
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De milieudienst heeft in 2015 heel wat adviezen gegeven over de opvang van regenwater, regenwaterrecuperatie
en duurzaam waterbeheer. Alle nieuwe projecten binnen de KMDA worden voorzien van regenwateropvang
en de mogelijkheid tot recuperatie van dit regenwater. Bijvoorbeeld:
• in de restaurants zal regenwater aangewend worden voor de toiletten en het reinigen van terrassen.
• onder het nieuwe inkomplein van de ZOO zal een bufferbekken met totale capaciteit van 400 m3 voorzien
worden.

Totaal - waterverbruik Werf Savanne
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Indirecte energie
De elektriciteitsvraag in ZOO Antwerpen is gestegen ten opzichte van 2014. Deze stijgingen zijn gedeeltelijk
te verklaren door de werven en de opening van het rifaquarium.
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Deze stijging is voornamelijk te verklaren door een stijgend verbruik in de ZOO Antwerpen. In 2015 onderging
de ZOO een heuse transformatie. We kunnen hierdoor stellen dat de stijgingen gedeeltelijk te verklaren zijn
door de invloed van de werven en van de opening van het rifaquarium (Rif in grafiek).
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Omdat wij het elektriciteitsverbruik willen beperken, testen we nieuwere technologieën:
• Zo loopt er momenteel een onderzoek voor een eindwerk over de koelinstallatie van pinguïns in Vriesland.
Het bestudeert de mogelijkheden om aan energiebesparing te doen bij de verouderde koeltoren. We willen
deze grote elektriciteitsvrager aanpassen naar een duurzamere variant.
• Daarnaast loopt er momenteel een test met LED-verlichting in het aquarium.
Ook in Planckendael kunnen we een lichte stijging vaststellen. Deze stijging van 6% wordt veroorzaakt
door de installaties die er in 2015 zijn bijgekomen, zoals het lemurenverblijf en de bonoboshop. Ook de
babyboom zorgde voor een hoger elektriciteitsverbruik: verzorgers bleven dag en nacht waken, camera’s
werden geïnstalleerd enz.
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Directe energie
Ook het gasverbruik is in 2015 gestegen, zowel voor de ZOO als voor Planckendael. Dit heeft meerdere
verklaringen. Het valt wel op dat de afgelopen jaren de omrekening naar graaddagen ervoor gezorgd heeft
dat de cijfers licht daalden, maar in 2015 was dit niet het geval. Dit is voornamelijk te wijten aan een hoog
gasverbruik in de relatief warme maand december.
Er dient wel opgemerkt te worden dat niet al dit gas verbruikt wordt voor het verwarmen van de gebouwen.
Al onze horecapunten koken op gas. Dit effect is duidelijk zichtbaar in de zomermaanden, wanneer alle
verwarmingen, in normale omstandigheden, afgezet worden (zowel in de ZOO als in PLD).

Gas KMDA
2015 met graaddagen
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In Planckendael is de stijging van 12% te wijten aan de nieuwe verblijven en het nieuwe horecapunt dat
geopend werd in 2015. Meer installaties zorgen voor meer verbruik. Daarnaast was er in 2015 een heuse
babyboom. Hierdoor moesten de verwarmingen continu blijven werken bij onder andere de olifanten. Deze
jongen hebben een warmere temperatuur nodig dan de volwassen dieren.
Alle verwarmingen worden afgezet in april en worden in november, of als het vroeger koud is vroeger,
terug opgezet. Met uitzondering van de verwarmingen die dit jaar zijn blijven opstaan voor de babydieren
(olifanten, antiloop, giraf,… ).
De grafiek van het gasverbruik toont wel dat 2014 een extreem goed jaar was qua aardgasverbruik. Wanneer
2015 wordt vergeleken met 2013 dan merken we dat het aardgasverbruik gestegen is met 1,3%. Deze
stijging is zeer beperkt wetende dat er sinds 2013 acht nieuwe installaties zijn bijgekomen (waaronder één
nieuw horecapunt).
Ook in de ZOO is een stijging vast te stellen in het gasverbruik. Een groot deel van het gasverbruik van
de ZOO is afkomstig van de grote vraag van het Dyksterhuis, de burelen van de KMDA. Verder is in
2015 de vlindertuin opengegaan. Dit is een groot binnenverblijf waar de bezoekers tussen de vlinders
kunnen rondlopen. In dit verblijf is het continu tropisch warm zodat de vlinders in zo natuurlijk mogelijke
omstandigheden kunnen verblijven.
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Afval
In 2015 zijn er een aantal stappen genomen op het gebied van afvalbehandeling.
De eerste belangrijke stap is het feit dat we gestart zijn met de omschakeling naar Sita. We creëerden
hiervoor een containerzone om de afvalstromen van Sita te verzamelen. In de ZOO staat deze containerzone
bij de Serre Ploegstraat, in Planckendael op de Vennecourt en de perscontainer voor restafval staat achter
het restaurant Toepaja.

36
2015

De belangrijkste afvalstromen van de
KMDA van de voorbije jaren staan hieronder
weergegeven. De restafvalfractie is gedaald
ten opzichte van 2014. Dit komt onder
andere door de sluiting van restaurant
Flamingo in de ZOO eind augustus.
Hierdoor bleef er maar één horecapunt over
in de ZOO. Verder werd er binnen de horeca
overgeschakeld van blikjes naar flesjes.
We zien dus een kleine verschuiving van
de afvalstromen van de restfractie naar de
PMD-fractie.

Jaarverslag

Aangezien we eerst gestart zijn met de omschakeling in Planckendael, zijn we ook daar het verst gevorderd.
Het afval wordt opgehaald met een treintjessysteem door de groendienst. Hierbij worden rolcontainers
achter een tractor of kar gehangen zodat hiermee doorheen het hele park gereden kan worden. De containers
worden daarna geledigd aan de desbetreffende container.

In het totaal werd er in 2015 10% minder
afval afgevoerd dan in 2014.
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Belangrijkste afvalstromen KMDA zonder mest (in ton)
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Sinds 2014 heeft Planckendael zijn erkenning bij de mestbank als ‘producent van andere mest’. 2015 was dus
het eerste jaar dat we per ophaling een mestafzetdocument kregen. Op basis van deze mestafzetdocumenten
werd het overzicht opgemaakt van afgevoerde mest in 2015. Ook voor de ZOO hebben we sinds 2015 een
dergelijke erkenning.
Het aantal ton afgevoerde mest is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014 (4%). De KMDA voerde ongeveer
1333 ton mest af in 2015.

44%
56%

Mest
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g. People - Capacity building

Capacity building: conservatieprojecten CRC´s in situ
De CRC-projecten zijn onderzoeksprojecten die bijdragen aan de bescherming van primaten en hun leefgebied
en het duurzaam gebruik van hulpbronnen. Ze doen dit via fundamenteel en toegepast ecologisch onderzoek in
combinatie met capacity building, conservatiegerichte acties met de bevolking en het promoten van het duurzaam
gebruik van hulpbronnen. Het CRC coördineert conservatieprojecten in Brazilië (BioBrasil), Kameroen (PGS) en
sinds 2014 ook in de Democratische Republiek Congo (LuiKotale).
Overdracht aan de lokale medewerkers door de projectcoördinator

De onderzoeksteams van Kameroen, Brazilië en DRC leiden een groot deel van de lokale bevolking op, en stellen
ze tewerk als onderzoeksassistenten, gidsen, wachters, koks, dragers en handarbeiders. Op deze manier krijgen
heel veel mensen bijkomende vaardigheden, ervaringen, verantwoordelijkheden, en voorzien de projecten in het
inkomen en ondersteuning van verschillende families.

38

Permanente betrokkenheid van lokale bevolking in de activiteiten van het project

2015

Deze investering in lokale capaciteit heeft geresulteerd in een goed functionerende lokale ondersteunende structuur.
Bovendien konden de projectcoördinatoren Nikki Tagg (PGS) en Kristel De Vleeschouwer (BioBrasil) terugkeren
naar België. Dankzij de vermindering van hun administratief en logistiek takenpakket kunnen zij nu meer tijd
besteden aan bijv. fondsenwerving, het schrijven van wetenschappelijke publicaties, verdere projectontwikkeling,
netwerking en het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met lokale, nationale en internationale
instituten, wat cruciaal is voor het succes van de conservatieprojecten op lange termijn.

Jaarverslag

Het doel van de CRC-projecten zijn zelfonderhoudende projecten die geleid worden door goedgetrainde lokale
medewerkers. Die krijgen daarvoor voldoende opleiding en zelfstandigheid. De voorbije jaren hebben zowel
BioBrasil als PGS geïnvesteerd in het uitbouwen van een geschikte lokale ondersteuning. Lokale medewerkers
zijn nu verantwoordelijk voor de administratie (respectievelijk Ana Claudia Fandi en Bernadette Bayimbe),
wetenschappelijke ondersteuning (Luciana Aschoff Coutinho en Jacob Willie) en algemeen toezicht en logistieke
ondersteuning (Hildebrando Silva dos Santos en Donald Mbohli).

Academische training voor onderzoekers van de betrokken landen, nationaal en internationaal
Het academisch opleiden van toekomstige natuurbeschermers en onderzoekers is een ander belangrijk aspect
van alle CRC-conservatieprojecten. Over de jaren heen hebben BioBrasil, PGS en LuiKotale sterk geïnvesteerd in
samenwerkingsverbanden met lokale universiteiten, en het aanreiken van mogelijkheden aan onderzoekers van de
betrokken landen om bijkomende training te krijgen, ook buiten hun eigen land.
In 2015 bijvoorbeeld waren verschillende MSc-studenten (Master of Science studenten) actief in Brazilië,
Kameroen en DRC, en drie MSc-studenten verdedigden hun thesis in Kameroen. Drie doctoraatsstudenten werden/
worden opgeleid in Brazilië, drie in Kameroen en vier in DRC.

jaarverslag 2015_20.indd 38

3/24/2016 8:38:16 AM

Samenwerkingsverbanden met universiteiten en onderzoeksinstituten, zowel in België als internationaal, maken
het mogelijk voor deze lokale onderzoekers om:
• internationale stages te doen. Zo liepen twee Braziliaanse doctoraalstudenten in 2015 stage in de Universiteit
van Luik en het Institute for Conservation Medicine in Saint-Louis.
• bijkomende fondsen te werven, zoals de samenwerking voor beursvoorstellen voor Braziliaanse onderzoeksfondsen.
• een carrière uit te bouwen, bijv. in de conservatieprojecten zelf, via het begeleiden van studenten en/of bij te
dragen aan wetenschappelijke publicaties.

2015
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Conservatie-bewustwording en assistentie aan lokale gemeenschappen
De veldteams van het CRC, met medewerking van lokale ngo’s
en overheidsinstellingen, werken samen met de lokale bevolking
en scholen in Brazilië, Kameroen en DRC om het belang van
natuurbehoud te onderstrepen. De medewerkers van het CRC en hun
samenwerkingspartners hebben daarin een proactieve rol gespeeld.
Dat heeft ertoe geleid dat natuureducatie opgenomen is in de
curricula van de lokale scholen. Dus activiteiten rond biodiversiteit
en natuurbewustwording en - educatie maken integraal deel uit van
het schoolprogramma.
• In Kameroen hielp het CRC mee aan de bouw van een basisschool met conservatiefocus. Die school werd
voltooid in 2015. Het veldteam blijft ondersteuning leveren bij de dagelijkse werking van de school om te zorgen
dat zoveel mogelijk kinderen van de omliggende dorpen er school kunnen lopen.
• Ook in DRC werkt het CRC mee bij het aanbieden van onderwijs aan lokale scholen. In Brazilië leidt het CRC
studenten van de lokale school op om het communicatiekanaal te worden tussen de gemeenschap en het
veldteam. Op die manier wil het project bijdragen aan natuureducatie en de lokale bevolking voorbereiden en
stimuleren om deel te nemen aan conservatieplanning en -programma’s.
• In Brazilië levert het doctoraatsonderzoek van Lilian Catenacci in samenwerking met Project BioBrasil belangrijke
informatie op over de types virussen die aanwezig zijn in wilde dieren en bij de menselijke bevolking in de
regio. Deze kennis kan gebruikt worden als basis voor lokale gezondheidsdiensten om te bepalen of ze in een
risicogebied leven en voldoende middelen te vragen aan de regering om behandeling voor besmette mensen te
voorzien.

ZOO academy
Bezoekersbeleving
In 2015 heeft de ZOO Academy opnieuw heel wat gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de bezoekers een optimale
beleving konden ervaren in onze parken. Om die beleving te verhogen werd de werkgroep Software opgestart.
We zorgden ervoor dat de bezoeker in verschillende zones in de ZOO (Aquaforum, Reptielentuin, Vlindertuin) en
Planckendael (continent Amerika, Azië) in sfeer konden genieten van hun bezoek aan onze dieren door soundscape
toe te voegen aan de scenografisch ingerichte verblijven en gebouwen. In diezelfde filosofie hebben we ook het
gebruik van headsets voor de verzorgers op punt gezet; op alle locaties waar verzorgersbabbels plaatsvinden,
kunnen onze verzorgers gebruik maken van deze geluidsversterking. Die zorgt ervoor dat de bezoeker hen goed kan
verstaan. Een duidelijke meerwaarde voor de beleving.
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Op plaatsen waar bezoekers in direct contact kunnen komen met onze dieren (lemurenverblijf, lori-landing,
klauwapenbos, kinderboerderij, pinguïnpromenade in Planckendael) werden opnieuw rangers ingezet. Deze
tijdelijke krachten begeleiden de bezoeker en vertellen hen in geuren en kleuren meer over de dieren in wiens
biotoop ze zich bevinden en dit op een speelse manier, op niveau van de bezoeker. Zo zorgden we ervoor dat mens,
dier en de dierentuinwereld dichter bij elkaar werden gebracht.

Samenwerking met scholen/groepen

40

Wat betreft de gidsenwerking heeft de ZOO Academy een goede prestatie neergezet op verschillende vlakken.
In 2015 heeft onze gidsenpoel een volledige metamorfose ondergaan. De huidige gidsen werden versterkt door een
lichting nieuwe gidsen. Deze laatste groep kon eveneens genieten van een externe training. Deze had als doelstelling
om 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.

2015

Binnen de dienst PMK werd een veiligheidstraining gegeven aan studenten van de Tuinbouw School van Melle.
De leerlingen van het laatste jaar hebben 2 weken stage gedaan in het kader van een Europees Project rond
werkplekleren. Er werd ook veiligheidstraining gegeven aan de leerlingen van het Bijzonder Onderwijs Parcival
School 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 eindwerken, proefwerken,
thesissen en doctoraten. Binnen de afdeling CRC lopen er momenteel acht doctoraten.

Jaarverslag

Ook in 2015 kende de ZOO Academy een goede samenwerking met de verschillende hogescholen, waaronder
Artis-Plantijnhogeschool en Thomas More. Drie studenten konden op die manier hun bachelor proef realiseren in
ZOO en Planckendael.

De traditionele werkbladen voor de scholen werden vervangen door verschillende zoektochten voor ZOO, Planckendael
en het Serpentarium, en die blijken zeer goed te worden gebruikt. Op de website werd het scholenplatform in het
leven geroepen. De dierenfiches werden gereviewd zodat zij als gegeerde infobron voor scholen in de lente van
2016 kunnen worden opgeladen.

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 twee delen, een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte vindt plaats
in het reptielengebouw in de ZOO. 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.

jaarverslag 2015_20.indd 40

3/24/2016 8:38:17 AM
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Guy Claes, 40 jaar KMDA
van technicus tot
operationeel directeur
Hij start in maart 1977 in Planckendael als technicus,
specialiteit elektriciteit. “Ze voerden me naar den berg,
een vlakte bij de spoorweg. ‘Hier is een schup; we komen
u straks halen’ en dan moest ik groezen of plaggen steken,
de hele dag gans alleen. Alleen ‘s middags kwamen ze me
een half uurtje halen om te eten. Zeker die eerste jaren
heb ik veel alleen gewerkt. Ik was de vaste man voor het
grasrijden, de vuilbakken, de netheid van de tuin maar ook
voor het reinigen van de toiletten en de refter/kleedzaal.
Ik deed ook dierentoeren: de wapititoer, de bizontoer, de
vogeltoer ...”
In 83-84 kruipt Planckendael onder leiding van Tony
Walschap en Piet De Backer stilaan uit de put van passiviteit en begon de opbouw van het park. “Als eerste project
groeven we bijna manueel grachten voor de buitenperken
van de zebra’s. Het werd een mooi perk, zonder visuele afsluitingen, met een watergracht, rotspartij en watervallen.
Twee jaar hebben we er aan gewerkt.
We waren zo fier als een bezweet onderlijfke. (een gangbare Planckendaelse uitdrukking in die tijd )Nu doen we
zo’n klus op drie weken. Omdat ik de verantwoordelijkheid
over de techniek had, heb ik vóór en na mijn uren alle
elektrische installaties in kaart gebracht. Die nummering
hanteren we nu nog.”
Toen Guy meestergast werd, stippelde hij een milieubeleid
uit, iets waarvan in de KMDA tot dan nog geen sprake
was. Hij begon met het dichtdraaien van kranen op onverantwoorde plekken. “Daar moest je absoluut niet slim
voor zijn, maar wel durven initiatief nemen en het was wel
nog heel winstgevend op de koop toe. Ik stel het nu wat
simplistisch voor maar door circulatiepompen te installeren en waterrecuperatie te onderzoeken hadden we na
een jaar een miljoen frank winst op de waterfactuur. Er
kwam zelfs een onderzoek van een inspecteur die dacht
dat ik met de meters had geknoeid. In het milieubeleid en
het verantwoord ondernemen - die naam was toen nog niet
uitgevonden – zijn we vandaag een voorbeeld.”
In 2004 hebben we zelfs de Belgische milieuprijs gewonnen voor het beste milieumanagement.
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In 1998 werd Guy gepromoveerd tot parkmanager
Planckendael en in 1999 ging Guy drie jaar bedrijfsmanagement studeren. “In de les zaten vooral ingenieurs en
andere universitair geschoolden, maar toch was ik twee
jaar na elkaar de primus van de klas. Daar was ik fier op
want ik had alleen maar in Mechelen de vakschool voor
techniek en elektriciteit gevolgd. Daarna ben ik nog geselecteerd om met steun van de Europese gemeenschap
een jaar te studeren met persoonlijke coaching. Twee
topindustriëlen begeleidden me op het vlak van marketing
en bedrijfsstrategie.” Tijdens die studies bleef Guy uiteraard wel voortwerken. “Mijn familie, mijn vrouw en mijn
kinderen ... Ons leven was Planckendael. En daar waren
we content mee. Mijn vrouw heeft er 20 jaar gewerkt in
een verkoopstand, mijn vader was er dierenverzorger, toen
typisch een taak voor boerenzonen, en mijn nonkel werkte
er van bij het begin als schrijnwerker.”
Toen Guy begon te werken bij de KMDA had de ZOO 1,4
miljoen bezoekers, Planckendael maar tussen de 80 en
90.000. “Op een bepaald moment is zelfs overwogen om
Planckendael af te stoten omdat het park echt verlieslatend was. Maar wij geloofden sterk in dat product. Twintig
jaar geleden zei ik al: ‘Ooit zullen er in Planckendael meer
mensen komen dan in de ZOO’. Vorig jaar is dat dan gebeurd. Echt een mijlpaal!”
In 2001 werd Guy operationeel directeur voor de ganse
KMDA.
Guy is blij dat hij zoveel kansen heeft gekregen bij de
KMDA. “Het meest fier ben ik op het feit dat ik in de
KMDA gestart ben met het Maatschappelijk verantwoord
ondernemen te introduceren. Dat zal de komende jaren
nog versterkt worden door de ploeg waarmee ik nu werk.
Ik heb een fantastisch managementteam en met Peter als
mijn opvolger is de operationele toekomst ook op dit vlak
gewaarborgd. Ik bedank iedereen waar ik mee gewerkt heb
in al die jaren. Ik bedank de KMDA voor alle kansen die ze
mij gegeven heeft. Ik wens het beste voor iedereen en met
de gepaste fierheid en geloof in eigen kunnen moeten we
de toekomst veilig kunnen stellen.

3/24/2016 8:38:19 AM

human resources
In 2015 werkten er 366 werknemers voor onze organisatie, waarvan 344 werknemers via een contract
van onbepaalde duur en 22 werknemers met een tijdelijk contract. 7% van het personeelsbestand heeft
bovendien een andere nationaliteit. Als men de verdeling van het personeel bekijkt over de verschillende
Paritaire Comités, dan zijn er 315 medewerkers tewerkgesteld in PC 329.01 en 51 medewerkers in PC 302.
Ten opzichte van 2014 is er een lichte stijging van het personeelsbestand merkbaar; deze stijging is iets
groter in PC 302 in vergelijking met PC 329.01.
Naast de lichte stijging van het aantal werknemers is eveneens een lichte stijging merkbaar in het percentage
ongewenst verloop ten opzichte van 2014. Niettegenstaande blijft het percentage ongewenst verloop nog
steeds heel laag, amper 3,9%.

Uit deze grafieken kan afgeleid worden dat de leeftijdscategorie van werknemers tussen 51 en 55 jaar het
best vertegenwoordigd is. Er zijn ook meer vrouwen tewerkgesteld dan mannen en dit verschil is duidelijk
merkbaar bij de werknemers met een contract van bepaalde duur. Er is geen verschil bij de werknemers met
een contract van onbepaalde duur, er werken namelijk exact evenveel mannen als vrouwen met een contract
van onbepaalde duur.
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Onderstaande grafieken geven de verdeling weer van het aantal medewerkers per leeftijdscategorie,
anciënniteit, statuut en geslacht.
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Bij het bekijken van het aantal jaren anciënniteit in de organisatie kan afgeleid worden dat ongeveer 24%
van de werknemers al 25 jaar of langer voor de KMDA werkt. Zo’n 43% van de werknemers is minder dan
10 jaar in dienst. Zo’n 28% van de werknemers is zelfs minder dan 5 jaar in dienst. Aangezien het totaal
aantal werknemers ongeveer gelijk is gebleven, kan hieruit afgeleid worden dat het personeelsbestand de
laatste vijf jaar voor een groot deel werd vernieuwd.

Aantal jaren anciënniteit
120
100

103

80
60
55

2015

43

Jaarverslag

40

41

48

42
32

20

31
11

0
< 5 jaar

5 - 9 jaar

3

10 - 14 jaar 15 - 19 jaar 20 - 24 jaar 25 - 29 jaar 30 - 34 jaar 35 - 39 jaar > 40 jaar

Een groot aantal van onze werknemers maakt gebruik van de door de wet voorziene tijdskredieten en
thematische verloven. In totaal schorsen 60 werknemers hun arbeidsovereenkomst om tijdskrediet op
te nemen, waarvan 32 in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan, een lichte stijging ten opzichte van
2014. Bovenop de onderbrekingen in het kader van tijdskrediet, hebben 20 werknemers een vorm van
een thematisch verlof (ouderschapsverlof of medische bijstand voor een zwaar ziek gezinslid of familielid)
opgenomen. Aangezien onze organisatie via een ondernemings-cao de drempel van het aantal werknemers
dat tegelijk een vorm van tijdskrediet kan opnemen heeft opgetrokken tot 20%, zijn er heel wat werknemers
die hun arbeidsovereenkomst kunnen schorsen door tijdskrediet op te nemen.
Onderstaande grafiek geeft het aantal uren opleiding per leeftijdscategorie weer. Vooral de jonge dertigers
hebben in 2015 een opleiding gevolgd. In totaal hebben er 43 vrouwen en 38 mannen een opleiding
gevolgd voor respectievelijk 745,08 uren en 914,25.
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Aantal uren opleiding per leeftijdscategorie
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Indien het ziekteverzuim van 2015 in kaart gebracht wordt, dan valt het vooral op dat het grootste aandeel
wordt ingenomen door de langdurig zieke werknemers. Bij de vergelijking van het totaal aantal afwezige
dagen ten opzichte van het aantal beschikbare werkdagen, geeft dit volgende resultaten:
Afwezigheid

%

< 1m ziek

2,28%

> 1m en 1j ziek

1,67%

> 1j ziek

3,51%
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Iets meer dan de helft van de werknemers komt met het openbaar vervoer naar het werk. De nabijheid van
trein- en busstations en de derdebetalersregeling met zowel NMBS als De Lijn spelen hierin een belangrijke
rol. Werknemers moeten de kost van een abonnement namelijk niet zelf dragen. Ten opzichte van 2014
is het aantal fietsers gestegen met 2% en tegelijk daalde het aantal werknemers die zich met de wagen
verplaatsen naar het werk met 2%. Het lijkt er dus op dat 2% van ons personeel de wagen als vervoermiddel
voor het woon-werkverkeer heeft ingeruild voor de fiets.

Woon-werkverkeer

Trein
28%

Wagen

Trein

Fiets
27%
Overig
3%

Wagen
17%

Bus/Tram

Fiets

Bromfiets/Motor

Bromfiets/Motor
2%
Te voet
1%

Te voet

2015

45

Jaarverslag

Bus/Tram
25%

Tenslotte willen wij ook vermelden dat onze vaste medewerkers genieten van een uitgebreid pakket aan
extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieplan, extra verlofdagen, gezinsabonnement
voor onze parken, kinderopvang tijdens de zomermaanden …
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Fietsontbijt
De KMDA organiseerde een fietsontbijt. Genieten van een koffie of een fruitsapje met een croissant of koffiekoek en een stuk fruit na een frisse fietstocht: er zijn slechtere dingen om je werkdag mee te beginnen.
en terwijl de fietsers gezellig keuvelden, controleerde Danny, onze aquariumverzorger met het diploma van
fietsenmaker, of hun fiets nog in orde en veilig was. Sommige collega’s gaan wel erg ver, letterlijk dan!
Yves Breugelmans fietst dagelijks 52 kilometer en ook Jozef Vermeiren verslijt met 48 kilometer per dag
heel wat fietsbanden. Dat doen zij en de andere fietsontbijters voortaan extra veilig met hun nieuwe ZOO/
Planckendael-fluohesje.

Verkeersquiz
68 collega’s hebben deelgenomen aan De Grote Verkeersquiz.
Onze gemiddelde score was 13,5
op 20. en onze topscoorder won
hiermee een cadeaubon. Gezien
de stijging in woon-werkverkeerongevallen willen we hiermee bewustzijn creëren rond verkeersveiligheid.
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Noodplan
In 2015 werden grote stappen gezet op vlak van interne noodplanning.
Een belangrijke eerste stap was het opzetten van een centraal nummer
In alle noodgevallen
en de samenwerking met een externe meldkamer. Voor een aantal
bel: 2666
scenario’s werd een noodplan uitgewerkt. In elk gebouw kunnen de
met GSM: 02263.53.56
noodprocedures worden teruggevonden. Bovendien kreeg iedere
werknemer een opleiding over het noodplan. Tijdelijke medewerkers
De Zegge
volgen een online opleiding via het interimkantoor zodat ze bij aanvang
van hun job ook op de hoogte zijn van de noodprocedures. Ook op de
onthaaldag voor de jobstudenten komt de opleiding over het noodplan
aan bod.
Om in noodgevallen op een efficiënte manier onze medewerkers te verwittigen, werd een softwarepakket
aangekocht. Hiermee kan binnen enkele seconden een gesproken noodboodschap verstuurd worden naar
alle telefoontoestellen binnen ons intern netwerk.
Dit systeem wordt regelmatig getest en heeft ook zijn nut bewezen tijdens het bomalarm van eind december
2015. Hierbij werd ZOO Antwerpen volledig geëvacueerd.

Jaarlijks organiseert de KMDA samen met het Bijzonder Bijstandsteam (BBT) van de politie een oefening
om het noodplan ‘ontsnapping gevaarlijk dier’ uit te werken.
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Noodoefening rifaquarium, takelen slachtoffer

48
2015

Voor het nieuwe rifaquarium werd een noodoefening gehouden waarbij een slachtoffer werd geëvacueerd uit
het water. Een speciale takel, brancard en intercomsysteem werd geïnstalleerd om bij noodsituaties snel te
kunnen ingrijpen. Bij elke duik is er een veiligheidswacht aanwezig die de noodprocedure kan opstarten.
‘Werken op hoogte’ was een thema op het jaaractieplan van de Preventie-, Milieu- en Kwaliteitsdienst. Op
de daken van de ZOO Antwerpen werden ankerpunten aangebracht zodat onderhoudswerken aan de daken
op een veilige manier kunnen gebeuren. Die ankerpunten maken ook het werk voor Monumentenwacht
eenvoudiger. Er werd ook een praktijkopleiding ‘werken met hoogtewerkers’ gegeven.

Jaarverslag

Brandveiligheid
Een dagelijks aandachtspunt voor de KMDA is brandveiligheid. In 2015 werden alle brandalarmen ook via
simboxen doorgeschakeld naar de externe meldkamer. Voor het personeel werd gestart met een opleiding
brandveiligheid; ook blussen staat op het programma. De brandweer van Antwerpen en Mechelen heeft
enkele rondgangen gemaakt om ons te adviseren waar de parken nog veiliger kunnen worden.

Werken op hoogte

In het mensapen verblijf in de ZOO Antwerpen werden
de manuele schuiven vervangen door geautomatiseerde
schuiven. Aangezien dit schuiven zijn waar gorilla’s en
chimpansees achter zitten, zijn deze gemaakt van inox en
bijzonder stevig uitgevoerd. Door het automatiseren van het
open en sluiten van de schuiven, kunnen de verzorgers hun
werk op een ergonomisch verantwoorde manier uitvoeren. De
schuiven werden op maat ontworpen zodat ze perfect passen
binnen de huidige configuratie van het gebouw.
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Arbeidsongevallen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal arbeidsongevallen de voorbije jaren. We zien dat het
aantal ongevallen in 2015 steeg, maar het aantal dagen verlet daalde en dit in beide parken.
2012

2013

2014

2015

2

5

15

18

23

22

19

21

19

44

525

484

567

734

279

256

Aantal arbeidsongevallen
Planckendael
ZOO
Aantal dagen verlet
Planckendael

In Planckendael zorgden twee ongevallen voor 468 dagen werkverlet. Eén van beide ongevallen gebeurde
reeds in 2014 maar deze persoon is tot op heden nog steeds afwezig (365 dagen verlet in 2015). Het
andere ongeval, met een gebroken arm als letsel, resulteerde in 103 dagen werkverlet. Bij de overige
ongevallen was de ernst beperkt.
In de ZOO waren er 21 arbeidsongevallen. Daarnaast waren er ook een aantal woon-werkongevallen, zonder
verlet. Op 31/12/2014 had één van onze werknemers een zeer zwaar woon-werkongeval, dat resulteerde in
182 dagen verlet in 2015.
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ZOO
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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.
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Tijdens de eerste MVO- externe stakeholdersmeeting van 2016 werd er een stakeholdersbevraging uitgevoerd.
Aan de stakeholders werd een lijst van 53 begrippen voorgelegd waarbij zij aan de vijf belangrijkste een
score van 1 tot 5 punten moesten toekennen. Op basis hiervan, en een bevraging bij een aantal managers
van de KMDA, werd onderstaande analyse opgesteld.
Op de horizontale lijn wordt de score van de externe stakeholder voorgesteld, op de verticale lijn deze van
de KMDA.
Uit deze analyse blijkt dat dierenwelzijn, duurzaamheid en een intelligente mix tussen recreatie, conservatie
en educatie door beide partijen als zeer belangrijk wordt beschouwd. Alles boven en rechts van de zwarte lijn
wordt beschouwd als materieel, en werd gerapporteerd in dit duurzaamheidsrapport. Uit deze analyse blijkt
dat Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Veiligheid, en biodiversiteit de materiele thema’s zijn (voor deze groep
van stakeholders). Deze thema’s werden alvast opgenomen in dit rapport.

De KMDA is tevens ook vertegenwoordigd in verscheidene 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)
• EAZA/WAZA/AZA/
• European ZOO Green
• European Union of Aquarium Curators
• CITES Belgisch Wetenschappelijk Comité (Voorzitter)
• Dierentuincommissie
• STIMA stichting marketing
• ICCA International Congress and conference association
• Bestuur TPA Toerisme Provincie Antwerpen
• Sectoroverleg Stad Antwerpen
• Toeristische Attracties (bestuurslid)
• Dierentuincommissie
• Vmx
• Milieuraad Mechelen
• Lid van de Adviesraad Toerisme van de Thomas More Hogeschool
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J. over dit rapport

Het KMDA GRI-verslag 2015 handelt over een verslaggevingsperiode van het jaar 2015. De verslaggevingscyclus
wordt vastgelegd op een jaarlijkse frequentie en rapporterend over een kalenderjaar. Het meest recente
verslag gaat over 2014 en is gefinaliseerd in februari 2015. Het gekozen rapporteringsniveau voor de Global
Reporting Initiative (of GRI) is voor dit verslag vastgelegd op het niveau C. Het betreft een zelfverklaring
(“self declared”) binnen de GRI-systematiek.
Daarnaast wordt er ook de link gemaakt met de SDG’s van de Verenigde Naties.
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Deze rapportering bevat geen gegevens over het Serpentarium aangezien dit een entiteit op zich is.
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Bijlage 1

GRI-verslagparameters

GRI 4 parameter

Uitleg+ SDG parameter

Pagina

G4-1

Woord van de Voorzitter

4

G4-3

5

G4-4

-

De Zegge

G4-7
G4-8

-

5
Onze parken en zalen zijn vrij te bezoeken door iedereen.

-

G4-9

14

G4-10

42-43

G4-11

100% van onze werknemrs vallen onder een cao. 13% behoort tot PC302 en
87% tot PC 329.01

G4-13

In 2015 werd in de ZOO restaurant Flamingo gesloten voor renovatie; verder werd
er gestart met de bouw van een nieuw restaurant Savanne. Dit zal opengaan in
2016. Tevens zijn we overgestapt naar SITA voor de ophaling van de meeste van
onze afvalstromen.

-

-

G4-15

29

G4-16

51

G4-17

5

G4-18

52

G4-19

50-51

G4-20

51
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Jaarverslag

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.

54

G4-6

7

2015

G4-5
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Jaarverslag

55
2015

G4-22

Alle berekeningen werden uitgevoerd zoals voorheen.

-

G4-23

Er werden geen veranderingen doorgevoerd aan reeds gerapporteerde gegevens.

-

G4-24

50

G4-26

51

G4-28

52

G4-29

52

G4-30

52

G4-31

7

G4-32

Deze tabel

-

G4-33

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

-

G4-34

6-7

G4-38

6-7

G4-39

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

-

G4-56

KMDA beschikt over: onthaalprocedure, arbeidsreglement, parkreglement

-

G4-EC1

14

G4-EC4

15-16

G4-EN3

34-35

G4-EN7

34-35

G4-EN8

31-33

G4-EN11
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De Zegge is een beschermd natuurgebied.
Het heeft een oppervlakte van 95 ha 87a en 24 ca

24
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G4-EN12
G4-EN29
G4-LA1

22
Geen

In 2015 zijn er 59 mensen aangeworven bij de KMDA. Er zijn 58
werknemers uit dienst gegaan.

53

Groepsverzekering aanvullend pensioen; groepsverzekering hospitalisatieverzekering; voordelig lunchen; Gratis abonnement openbaar vervoer; gratis
gezinsabonnement; 356d pas

-

G4-LA4

“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 label. Wanneer werknemers in dienst waren voor
1/1/2014 wordt rekening gehouden met de tot dan toe opgebouwde opzegtermijn.”

-

2015

56

Jaarverslag

G4-LA2
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Bijlage 2

Jaarrekening KMDA vzw

401
NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

1

EUR

E.

D.

VOL-vzw 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
NAAM: .........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Vereniging zonder winstoogmerk
Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................
Koningin Astridplein
20-26 Bus: ...............
Adres: ..........................................................................................................................................................
Nr.: ...............
2018
Antwerpen
Postnummer: ....................................
Gemeente: ......................................................................................................................................
België
Land: ....................................................................
Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van .............................................................................................................
Internetadres ∗: . ..........................................................................................................................................................................................
BE 0407.186.105

Ondernemingsnummer

DATUM
van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
04 / 06 / 2004
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering∗∗ van

28 / 04

/ 2016

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01 / 01

/ 2015

tot

31 / 12

/ 2015

Vorig boekjaar van

01 / 01

/ 2014

tot

31 / 12

/ 2014

De bedragen van het vorige boekjaar zijn /XXXXXX
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
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
30/04/2015 - 29/04/2021

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

Bestuurder
30/04/2015 - 29/04/2021

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

35
Totaal aantal neergelegde bladen: ............................
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
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
omdat ze niet dienstig zijn: ..........................................................................................................................................................................
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

∗
∗∗

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.
OCR9002
∗∗∗ Schrappen wat niet van toepassing is.
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Nr.

VOL-vzw 1.1

BE 0407.186.105

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

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

First - VOL-vzw2015 - 2 / 35
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Nr.

VOL-vzw 2.1

BE 0407.186.105

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20/28

52.803.807,52

41.122.442,30

ACTIVA
VASTE ACTIVA ...........................................................................
Oprichtingskosten ....................................................................

5.1

20

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

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

Immateriële vaste activa ..........................................................

5.2

21

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

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

Materiële vaste activa ..............................................................
Terreinen en gebouwen .........................................................
In volle eigendom van de vereniging of stichting ..............
Overige .............................................................................
Installaties, machines en uitrusting ........................................
In volle eigendom van de vereniging of stichting ..............
Overige .............................................................................
Meubilair en rollend materieel ...............................................
In volle eigendom van de vereniging of stichting ..............
Overig ...............................................................................
Leasing en soortgelijke rechten .............................................
Overige materiële vaste activa ..............................................
In volle eigendom van de vereniging of stichting ..............
Overige .............................................................................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................

5.3

52.796.868,93
23.769.947,85
.............................
23.769.947,85
27.589.147,77
.............................
27.589.147,77
426.193,33
.............................
426.193,33
.............................
1.011.579,98
.............................
1.011.579,98
.............................

40.956.161,43
13.704.065,45
.............................
13.704.065,45
25.920.492,15
.............................
25.920.492,15
297.907,49
.............................
297.907,49
.............................
1.033.696,34
.............................
1.033.696,34
.............................

6.938,59
.............................
.............................
.............................

166.280,87
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................
6.938,59
.............................
6.938,59

.............................
.............................
.............................
166.280,87
.............................
166.280,87

22/27
22
22/91
22/92
23
231
232
24
241
242
25
26
261
262
27

5.4/

Financiële vaste activa ............................................................ 5.5.1
Verbonden entiteiten ............................................................. 5.13
Deelnemingen ...................................................................
Vorderingen ......................................................................
Andere vennootschappen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat ............................................ 5.13
Deelnemingen ...................................................................
Vorderingen ......................................................................
Andere financiële vaste activa ...............................................
Aandelen ...........................................................................
Vorderingen en borgtochten in contanten .........................

28
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8

First - VOL-vzw2015 - 3 / 35

jaarverslag 2015_20.indd 59

3/24/2016 8:38:33 AM

Nr.

VOL-vzw 2.1

BE 0407.186.105
Toel.

Codes

Boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ...................................................................

29/58

58.210.094,16

71.106.789,13

Vorderingen op meer dan één jaar .........................................
Handelsvorderingen ..............................................................
Overige vorderingen ..............................................................
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente ..........................................

29

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

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

2915

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

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

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................
Voorraden ..............................................................................
Grond- en hulpstoffen .......................................................
Goederen in bewerking .....................................................
Gereed product .................................................................
Handelsgoederen .............................................................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ..................
Vooruitbetalingen ..............................................................
Bestellingen in uitvoering .......................................................

3

810.415,44
810.415,44
99.421,40
.............................
.............................
710.994,04
.............................
.............................
.............................

761.044,46
761.044,46
96.944,70
.............................
.............................
664.099,76
.............................
.............................
.............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar .....................................
Handelsvorderingen ..............................................................
Overige vorderingen ..............................................................
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente ..........................................

40/41

7.804.819,87
715.594,89
7.089.224,98

13.343.404,25
1.001.965,51
12.341.438,74

Geldbeleggingen ......................................................................

290
291

30/36
30/31
32
33
34
35
36
37

40
41
415
5.5.1/
5.6

Liquide middelen ......................................................................
Overlopende rekeningen .........................................................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................

5.6

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

Vorig boekjaar

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

50/53

5.108.832,36

16.376.427,97

54/58

44.000.897,13

39.936.187,31

490/1

485.129,36

689.725,14

20/58

111.013.901,68

112.229.231,43

First - VOL-vzw2015 - 4 / 35
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Nr.

VOL-vzw 2.2

BE 0407.186.105
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-)

10/15

95.000.869,49

97.616.204,51

Fondsen van de vereniging of stichting ......................(+)/(-)
Beginvermogen ...........................................................(+)/(-)
Permanente financiering ........................................................

10

1.322.999,71
1.322.999,71
.............................

1.322.999,71
1.322.999,71
.............................

Herwaarderingsmeerwaarden .................................................

12

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

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

13

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

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

Overgedragen positief (negatief) resultaat ..................(+)/(-)

14

27.471.081,52

26.333.173,01

Kapitaalsubsidies .....................................................................

15

66.206.788,26

69.960.031,79

VOORZIENINGEN ........................................................................

16

2.978.904,14

3.133.404,93

Voorzieningen voor risico's en kosten ...................................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................
Belastingen ............................................................................
Grote herstellings- en onderhoudswerken .............................
Overige risico's en kosten ......................................................

160/5

5.7

2.978.904,14
1.132.706,44
.............................
1.389.596,87
456.600,83

3.133.404,93
1.362.207,23
.............................
1.389.596,87
381.600,83

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

5.7

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

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

13.034.128,05

11.479.621,99

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

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

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

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

9.546.688,67
.............................
60,50
60,50
.............................
7.267.479,63
7.267.479,63
.............................
.............................

7.243.371,63
.............................
.............................
.............................
.............................
4.799.886,12
4.799.886,12
.............................
.............................

PASSIVA

Bestemde fondsen ...................................................................

100
101

5.7

160
161
162

SCHULDEN .................................................................................
Schulden op meer dan één jaar ..............................................
Financiële schulden ...............................................................
Achtergestelde leningen ...................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................
Kredietinstellingen ............................................................
Overige leningen ...............................................................
Handelsschulden ...................................................................
Leveranciers .....................................................................
Te betalen wissels ............................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................
Overige schulden ...................................................................
Rentedragend ...................................................................
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage
rente ..................................................................................
Borgtochten ontvangen in contanten ................................
Schulden op ten hoogste één jaar ..........................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ...............................................................
Kredietinstellingen ............................................................
Overige leningen ...............................................................
Handelsschulden ...................................................................
Leveranciers .....................................................................
Te betalen wissels ............................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten .........................................................................
Belastingen .......................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten .......................................
Diverse schulden ...................................................................
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten ...........
Andere rentedragende schulden ......................................
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan
een abnormaal lage rente .................................................
Overlopende rekeningen .........................................................
TOTAAL VAN DE PASSIVA .....................................................

163/5
168
17/49

5.8

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
179
1790
1791
1792
42/48

5.8

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

5.8

45
450/3
454/9
48

1.988.340,94
197.893,38
1.790.447,56
455.144,57

4890

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

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

4891

280.571,54

455.144,57

480/8

5.8

1.998.577,00
137.926,11
1.860.650,89
280.571,54

492/3

3.487.439,38

4.236.250,36

10/49

111.013.901,68

112.229.231,43
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Nr.

VOL-vzw 3

BE 0407.186.105

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten ................................................................
Omzet ....................................................................................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-)
Geproduceerde vaste activa ..................................................
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ................(+)/(-)
Andere bedrijfsopbrengsten ..................................................
Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ..............................
Aankopen ..........................................................................
Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-)
Diensten en diverse goederen ...............................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-)
Andere bedrijfskosten ............................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)

Codes
70/74

5.9

70
71
72

2.9

73
74
60/64
60
600/8
609
61

5.9

62
630

.............................
.............................
23.550.464,81
2.422.160,07

55.849.174,83
28.447.835,97
.............................
.............................
25.680.071,18
1.721.267,68

53.658.026,93
3.451.255,80
3.500.866,78
-49.610,98
13.567.237,64
20.710.602,64

52.039.702,90
3.228.701,99
3.604.791,15
-376.089,16
13.184.821,09
21.338.818,33

15.303.668,10

13.127.507,79

631/4

48.759,43

4.981,07

5.9

635/8

5.9

640/8

-154.500,79
731.004,11
.............................

109.334,15
1.045.538,48
.............................

649
9901

Financiële opbrengsten ...........................................................
Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................
Andere financiële opbrengsten ..............................................

75

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening .........................................................(+)/(-)

53.333.045,17
27.360.420,29

Vorig boekjaar

5.9

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat ..............................(+)/(-)

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-)
Kosten van schulden .............................................................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-)
Andere financiële kosten .............................................(+)/(-)

Boekjaar

750
751
5.10
5.10

752/9
65
650

651
652/9
9902

-324.981,76

3.809.471,93

393.972,39
.............................
348.441,12
45.531,27

624.778,35
.............................
620.305,30
4.473,05

297.541,39
.............................

188.816,68
0,28

102.494,09
195.047,30
-228.550,76

15.714,55
173.101,85
4.245.433,60
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Nr.

VOL-vzw 3

BE 0407.186.105
Toel.

Codes

Uitzonderlijke opbrengsten .....................................................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa .....................................................................................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa .....................................................................................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ...............................................................................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa .....................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.10

76

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-)
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................
Andere uitzonderlijke kosten .................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-)

66

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar .............(+)/(-)

1.983.144,61

Vorig boekjaar

20.180,66

760

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

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

761

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

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

762

.............................
19.013,34
1.964.131,27

.............................
20.180,66
.............................

763
764/9

607.006,00

3.227.034,70

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

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

664/8

.............................
.............................
607.006,00

.............................
.............................
3.227.034,70

669

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

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

660
661
662
663
5.10

Boekjaar

9904

1.137.908,51

1.038.579,56
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401
NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

1

EUR

E.

D.

VOL-vzw 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
NAAM: .........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Vereniging zonder winstoogmerk
Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................
Koningin Astridplein
20-26 Bus: ...............
Adres: ..........................................................................................................................................................
Nr.: ...............
2018
Antwerpen
Postnummer: ....................................
Gemeente: ......................................................................................................................................
België
Land: ....................................................................
Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van .............................................................................................................
Internetadres ∗: . ..........................................................................................................................................................................................
BE 0407.186.105

Ondernemingsnummer

DATUM
van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
04 / 06 / 2004
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering∗∗ van

28 / 04

/ 2016

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01 / 01

/ 2015

tot

31 / 12

/ 2015

Vorig boekjaar van

01 / 01

/ 2014

tot

31 / 12

/ 2014

De bedragen van het vorige boekjaar zijn /XXXXXX
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
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
30/04/2015 - 29/04/2021

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

Bestuurder
30/04/2015 - 29/04/2021

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

35
Totaal aantal neergelegde bladen: ............................
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
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
omdat ze niet dienstig zijn: ..........................................................................................................................................................................
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

∗
∗∗

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.
OCR9002
∗∗∗ Schrappen wat niet van toepassing is.
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Nr.

VOL-vzw 5.3.1

BE 0407.186.105

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

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

8161

12.177.454,69

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

8171

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

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

8181

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

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

8191

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

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

8271

2.111.572,29

Teruggenomen ...............................................................................................

8281

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

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

8291

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

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

8301

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

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

8311

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........

8321

37.609.300,13

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

(22)

23.769.947,85

49.201.793,29

61.379.247,98
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

35.497.727,84

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

(22/91)

........................
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Nr.

VOL-vzw 5.3.2

BE 0407.186.105
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
xxxxxxxxxxxxxxx

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

8192P

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

8162

14.648.144,81

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

8172

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

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

8182

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

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

8192

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

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

8272

12.979.489,19

Teruggenomen ...............................................................................................

8282

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

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

8292

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

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

8302

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

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

8312

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

(23)

27.589.147,77

(231)

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

113.824.881,48

128.473.026,29
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

87.904.389,33

100.883.878,52

WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting ..........................................
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Nr.

VOL-vzw 5.3.3

BE 0407.186.105
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
xxxxxxxxxxxxxxx

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

8193P

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

8163

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

8173

93.918,73

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

8183

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

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

8193

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

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

8273

155.660,69

Teruggenomen ...............................................................................................

8283

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

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

8293

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

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

8303

93.918,73

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

8313

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........

8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

(24)

4.428.059,45

283.946,53

4.618.087,25
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

4.130.151,96

4.191.893,92
426.193,33

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

(241)

........................
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Nr.

VOL-vzw 5.3.5

BE 0407.186.105
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
xxxxxxxxxxxxxxx

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

8195P

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

8165

34.829,57

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

8175

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

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

8185

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

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

8195

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

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

8275

56.945,93

Teruggenomen ...............................................................................................

8285

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

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

8295

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

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

8305

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

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

8315

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........

8325

1.672.403,40

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

(26)

1.011.579,98

2.649.153,81

2.683.983,38
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

1.615.457,47

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

(261)

........................
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Nr.

VOL-vzw 5.4.3

BE 0407.186.105
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

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

8543

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

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

8553

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

(284)

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

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

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

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

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

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

ANDERE ENTITEITEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

285/8P

xxxxxxxxxxxxxxx

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

8583

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

Terugbetalingen ..............................................................................................

8593

159.342,28

Geboekte waardeverminderingen ...................................................................

8603

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

Teruggenomen waardeverminderingen ..........................................................

8613

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

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

8623

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

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

8633

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

(285/8)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ...........................................................................................................

8653

166.280,87

6.938,59
........................
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Nr.

VOL-vzw 5.5.3

BE 0407.186.105

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
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Nr.

VOL-vzw 5.6

BE 0407.186.105

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GELDBELEGGINGEN
Aandelen ..........................................................................................................
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................
Niet-opgevraagd bedrag ...............................................................................

51

Vastrentende effecten .....................................................................................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ..........................

52

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen ....................................................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand .............................................................................
meer dan één maand en hoogstens één jaar ..........................................
meer dan één jaar ....................................................................................

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen .................................

8689

8681
8682

8684

8686
8687
8688

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

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

4.228.832,36
4.228.832,36

4.246.427,97
4.246.427,97

880.000,00

12.130.000,00

........................
880.000,00
........................
........................

........................
11.250.000,00
880.000,00
........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Vooruitbetaalde kosten ......................................................................................................................................

440.460,94

Te ontvangen opbrengsten ................................................................................................................................

44.668,42

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

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

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

........................
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Nr.

VOL-vzw 5.7

BE 0407.186.105

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

456.600,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

First - VOL-vzw2015 - 16 / 35

jaarverslag 2015_20.indd 72

3/24/2016 8:38:34 AM

Nr.

VOL-vzw 5.8

BE 0407.186.105

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

........................
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Nr.

VOL-vzw 5.8

BE 0407.186.105
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

137.926,11

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

450

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

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

9076

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

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .................................................

9077

1.860.650,89

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

VOL-vzw 5.8

BE 0407.186.105

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Nog te betalen kosten ........................................................................................................................................

733.678,93

Vooruitbetaalde lidgelden ..................................................................................................................................

2.387.125,64

Vooruitbetaalde parkingabonnementen .............................................................................................................

186.144,82

Over te dragen opbrengsten ..............................................................................................................................

48.280,00

Vooraf ontvangen inkomsten .............................................................................................................................

50.555,82
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VOL-vzw 5.9
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

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

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

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

734/5

9.026.543,06
400.643,39
2.313.396,46

8.913.054,73
405.962,69
5.471.541,56

736/8

11.809.881,90

10.889.512,20

9086

366
338,3
496.323

362
332,4
493.449

624

14.110.921,15
4.703.117,13
1.096.413,42
660.326,97
139.823,97

14.703.156,78
4.724.197,70
1.092.025,50
666.522,61
152.915,74

635

-229.500,79

-272.266,68

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Uitsplitsing per geografische markt
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Lidgeld ..........................................................................................................
Schenkingen .......................................................................................(+)/(-)
Legaten ...............................................................................................(+)/(-)
Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatiesubsidies en compenserende
bedragen ter vermindering van de loonkost .................................................

730/1
732/3

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 ............................................................
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ..............
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ......................................................
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen .......................................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .............................
Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-)
Ouderdoms- en overlevingspensioenen .......................................................
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt ...................................................................................................
Teruggenomen .........................................................................................
Op handelsvorderingen
Geboekt ...................................................................................................
Teruggenomen .........................................................................................

9087
9088
620
621
622
623

9110
9111
9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ...............................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ....................................................................

9115

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ......................................................................
Andere ..........................................................................................................

640

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging of stichting
gestelde personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ..................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ......................................................
Kosten voor de vereniging of stichting ..........................................................

9116

641/8

9096
9097
9098
617

240,00
........................

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

48.519,43
........................

4.981,07
........................

120.089,88
274.590,67

434.885,40
325.551,25

359.730,07
371.274,04

469.504,47
576.034,01

........................
51,8
102.462
1.865.054,66

........................
43,8
87.549
1.404.630,13
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Nr.

VOL-vzw 5.10

BE 0407.186.105

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 ........................................................................................................
Teruggenomen .............................................................................................

6510

103.152,92
658,83

23.866,80
8.152,25

653

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

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

6560

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

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

30.581,10
155.879,40
........................

11.612,19
152.318,08
........................

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de
verhandeling van vorderingen ......................................................................
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ...............................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ....................................................................
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
bankkosten .........................................................................................(+)/(-)
debet- en creditkaarkosten .................................................................(+)/(-)
........................................................................................................................

6511

6561

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................................................................................................

1.964.131,27

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

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

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

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

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
uitzonderlijke terugname afschrijving kapitaalsubsidies ....................................................................................

607.006,00

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

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

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

........................
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VOL-vzw 5.11

BE 0407.186.105

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) ...................................................
Door de vereniging of stichting .....................................................................

9145

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................
Roerende voorheffing ...................................................................................

9147

9146

9148

5.844.413,79
7.268.858,44

3.406.717,70
4.858.388,13

3.432.825,43
........................

3.292.371,19
........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

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

Waarvan
Door de vereniging of stichting geëndosseerde handelseffecten in omloop .....................................
Door de vereniging of stichting getrokken of voor aval getekende handelseffecten .........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vereniging of
stichting zijn gewaarborgd .................................................................................................................

9149

Boekjaar

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

9151

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

9153

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

9161

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

9150

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 .........................................................................................
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ...................................................................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..............................................
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ......................................
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 .........................................................................................
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ...................................................................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..............................................
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ......................................

9171
9181
9191
9201

9162
9172
9182
9192
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

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

First - VOL-vzw2015 - 23 / 35

jaarverslag 2015_20.indd 79

3/24/2016 8:38:34 AM

Nr.

VOL-vzw 5.12
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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 leverancieer 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
........................
........................
........................
........................

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

690.650,79
........................
690.650,79

575.652,49
........................
575.652,49

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

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

9371

273.390,48
........................
273.390,48

2.105,47
........................
2.105,47

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

9381

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

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

9391

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

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

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

9401

Financiële vaste activa ....................................................................................
Deelnemingen ...............................................................................................
Achtergestelde vorderingen ..........................................................................
Andere vorderingen ......................................................................................

(280/1)

Vorderingen op verbonden entiteiten ............................................................
Op meer dan één jaar ...................................................................................
Op hoogstens één jaar .................................................................................

9291

Geldbeleggingen .............................................................................................
Aandelen .......................................................................................................
Vorderingen ..................................................................................................

9321

Schulden ..........................................................................................................
Op meer dan één jaar ...................................................................................
Op hoogstens één jaar .................................................................................

9351

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................
Opbrengsten uit vlottende activa ..................................................................
Andere financiële opbrengsten .....................................................................
Kosten van schulden ....................................................................................
Andere financiële kosten ..............................................................................

(280)
9271
9281

9301
9311

9331
9341

9361

9421
9431
9441
9461
9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................
Verwezenlijkte minderwaarden .....................................................................

9481

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

9493

9491

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa ....................................................................................
Deelnemingen ...............................................................................................
Achtergestelde vorderingen ..........................................................................
Andere vorderingen ......................................................................................

(282/3)

Vorderingen .....................................................................................................
Op meer dan één jaar ...................................................................................
Op hoogstens één jaar .................................................................................

9292

Schulden ..........................................................................................................
Op meer dan één jaar ...................................................................................
Op hoogstens één jaar .................................................................................

9352

(282)
9272
9282

9302
9312

9362
9372
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Boekjaar

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
Nihil ....................................................................................................................................................................

0,00

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

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

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

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

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

........................
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VOL-vzw 5.14

BE 0407.186.105

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

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

Boekjaar

9500

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

9501

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

9502

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

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel ...........................................................................................
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................
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 ................................................................................................................................
Aan oud-bestuurders .........................................................................................................................

9503
9504

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

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) ...............................................................................................

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vereniging of stichting door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten ...............................................................................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .........................................................................

95061

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 ...............................................................................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .........................................................................

95081

95062
95063

95082
95083

Boekjaar

20.900,77

........................
4.338,43
526,22

........................
........................
........................
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VOL-vzw 6
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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

261,2

132,4

Deeltijds ...................................................................................

1002

109,8

48,8

61,0

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) .....................................

1003

338,3

167,2

171,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds .....................................................................................

1011

389.690

203.395

186.295

Deeltijds ...................................................................................

1012

106.633

47.483

59.150

Totaal .......................................................................................

1013

496.323

250.878

245.445

Personeelskosten
Voltijds .....................................................................................

1021

16.148.017,76

8.924.256,16

7.223.761,60

Deeltijds ...................................................................................

1022

4.422.760,91

2.168.812,80

2.253.948,11

Totaal .......................................................................................

1023

20.570.778,67

11.093.068,96

9.477.709,71

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

1033

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

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

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

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

128,8

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE .........................................

1003

332,4

169,7

162,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ......................................

1013

493.449

255.586

237.863

Personeelskosten .........................................................................

1023

21.185.902,59

11.662.853,27

9.523.049,32

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

110

332,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................

110

241

104

313,3

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

111

15

6

19,2

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

112

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

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

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

Vervangingsovereenkomst ......................................................

113

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

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

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

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ....................................................................................

120

132

46

164,7

lager onderwijs ....................................................................

1200

27

18

39,4

secundair onderwijs ............................................................

1201

43

24

59,5

hoger niet-universitair onderwijs .........................................

1202

34

4

37,8

universitair onderwijs ..........................................................

1203

28

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

28,0

124

64

167,8

Vrouwen ..................................................................................

121

lager onderwijs ....................................................................

1210

13

5

15,9

secundair onderwijs ............................................................

1211

67

33

90,5

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

110

47

141,6

Arbeiders .................................................................................

132

137

63

181,9

Andere .....................................................................................

133

1

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

1,0

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE PERSONEN
1.

Uitzendkrachten

Codes

Tijdens het boekjaar
51,8

2.

Ter beschikking
van de
vereniging of
stichting
gestelde
personen

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

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen ..................................................................

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................

151

102.462

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

Kosten voor de vereniging of stichting ...........................................................................

152

1.865.054,66

........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Codes

1.

Voltijds

2.

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

72

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................

210

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

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............
Vervangingsovereenkomst ......................................................

UITGETREDEN

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

17

85,0

21

1

21,6

51

16

63,4

212

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

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

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

213

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

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

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

Codes

1.

Voltijds

2.

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

66

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................

310

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

311

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

19

80,2

22

7

26,7

44

12

53,5

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

312

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

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

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

Vervangingsovereenkomst ......................................................

313

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

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

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

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen ..................................................................................

340

1

4

3,9

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................

341

1

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

1,0

Afdanking .................................................................................

342

14

2

15,0

Andere reden ...........................................................................
het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vereniging of
stichting ...............................................................................

343

50

13

60,3

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

51

5811

54

Aantal gevolgde opleidingsuren ....................................................................

5802

1.656

5812

1.498

Nettokosten voor de vereniging of stichting ..................................................

5803

66.536,79

5813

53.729,09

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ..............

58031

63.076,37

58131

50.798,51

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen .........

58032

3.460,42

58132

2.930,58

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

47

5831

42

Aantal gevolgde opleidingsuren ....................................................................

5822

679

5832

560

Nettokosten voor de vereniging of stichting ..................................................

5823

12.956,48

5833

11.915,28

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.
voor verkrijging worden onmiddellijk afgeschreven.

Bijkomende kosten

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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