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1. Vaststelling jaarrekening 2020 voor de
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Situatieschets:
De jaarrekening van 2020 van de Welzijnsvereniging ligt voor.
De raad van bestuur heeft de jaarrekening besproken en geanalyseerd op de bijeenkomst
van 10 mei 2021.
De voorzitter bespreekt de documenten uitvoerig, waarbij de rekening van 2020 als volgt
vast te stellen is:
- Een budgettair resultaat van €450.023
- Een gecumuleerd budgettair resultaat van €1.675.059
- Een autofinancieringsmarge van €596.170
- Een nettoactief van €3.516.117.

Documenten in bijlage aan dit verslag:
-

-

Jaarrekening met journaalnummer 20285,2625 bestaande uit:
o de verklarende schema’s: J1 t.e.m. J5
o de toelichtende schema’s: TJ1 t.e.m. TJ5
Toelichting jaarrekening 2020

Beslissing:
De algemene vergadering,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen en het ministerieel besluit van
26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op artikel 490 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de jaarrekening 2020 bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota
met de doelstellingenrekening, de staat van het financieel evenwicht, de kredietenrealisatie,
de balans, de staat van opbrengst en kosten en een toelichting;
Overwegende de toelichtende nota met bijkomende verduidelijking;
Gelet op de uitvoerige bespreking ter zake;

Besluit:
Art 1 – De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2020 van Welzijnsvereniging SintGillis-Waas vast.
Art 2 – De jaarrekening 2020 en de toelichting worden binnen de wettelijke termijnen
overgemaakt aan de OCMW raad en aan de hogere overheid.

Stemresultaat
De stemming vindt plaats bij monde van de fractievoorzitters en geeft volgend resultaat:
- CD&V fractie stemt met 9 leden voor
- Groen & Vooruit fractie stemt met 4 leden voor
- Vlaams Belang fractie stemt met 2 leden voor
- De N-VA fractie onthoudt zich met 10 leden

