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Algemeen Werkingsverslag 2020 Born in Africa vzw 

 

1. Vergaderingen. 

 

Er worden jaarlijks 4 bestuursvergaderingen gehouden te Sint-Lambrechts-Woluwe, alwaar 

de bestuurszetel van BIA gelegen is; uitnodigingen worden minstens één week voordien 

opgestuurd; het verslag wordt opgestuurd naar alle bestuursleden en ter goedkeuring op de 

volgende vergadering aangeboden. Voor de periode van dit werkingsverslag gebeurden de 

vergaderingen omwille van C0VID-19 online op dinsdag:  

- 24 maart  

- 23 juni  

- 22 september  

- 15 december  

 

Er wordt jaarlijks in maart een statutaire Algemene Vergadering gehouden, met 

goedkeuring van o.m. de jaarrekening en budget. Voor de periode van dit werkingsverslag 

was dit omwille van COVID-19 pas op 12 mei 2020, met online stemmingsformulier 

  

2. Activiteiten 2020 

 

2.0. Algemeen:  

 

- Ondanks de strenge Corona maatregelen in Zuid-Afrika kon de basiswerking van 

BIA doorgaan, aangevuld met de geslaagde verdeling van voedselpakketten 

tijdens de lockdown in ZA. Deze kon op grote bijkomende steun rekenen van de 

peetouders en onze traditionele trouwe sponsors. Doordat onze mentors omwille 

van Corona geen toegang meer kregen tot de scholen, konden de meeste 

peetkinderen opgevangen worden in de eigen BIA-lokalen en dit volgens strenge 

COVID-19 consignes. Daarmee is ongetwijfeld het nut van eigen lokalen 

aangetoond om optimaal de continuïteit en onafhankelijkheid van ons 

opvoedingsproject te garanderen. 

- Door Corona werd de wervingsselectie van vrijwilligers tijdelijk opgeschort. 

- De bouwvergunning van het nieuwe naschoolse Sportcentrum van BIA in 

Kranshoek liep vertraging op door de Corona maatregelen in Zuid-Afrika en zal 

normaal pas midden 2021 starten. Een belangrijke gift hiervoor kwam van een 

trust in Zuid-Afrika. 

- Jaarrekening 2020: het jaar werd afgesloten met een klein batig saldo terwijl de 

bedrijfskosten lager blijven zijn dan 3%. Er werd in totaal 434.100€ 

overgemaakt op de rekening van BIA SA. Daarvan is in dit Corona jaar 76% 

afkomstig van de bijdragen van peetouders. Bedrijfsrevisor Konsilanto  komt de 

boeken controleren: cijfers, motivering en samenvatting komen op de site van 

Donorinfo.be. De jaarrekening wordt na goedkeuring op de AV op de BIA 

website en op Donorinfo gepubliceerd 
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- Jaarlijkse neerlegging jaarrekening bij de Ondernemingsrechtbank en 

inschrijving bestuursleden in UBO register (ook geldig voor ANBI verplichting 

in Nederland);  

- Voor eerste maal in de geschiedenis van BIA een online Algemene Vergadering 

op 20 mei met online stemmingsformulier: was nodig om nog op tijd de nodige 

documenten te hebben voor de aanvraag voor de toelating om fiscale attesten 

verder te mogen toekennen. 

- BIA vzw kreeg ondertussen deze toelating in september om fiscale attesten 

verder toe te kennen tot 2026.  

- Paul Delva werd als nieuw bestuurslid unaniem aanvaard  

- Nieuwe wetgeving over de vzw’s  is opgenomen in de statuten op AV 2020.  

- Bevestiging om de Nieuwsbrieven voortaan via DHL in bulk uit ZA te laten 

overkomen en hier per post te versturen aan gunsttarief voor verenigingen, maar 

wel meerprijs indien omslag de 50 gram overschrijdt. De meerkosten hiervoor 

zijn zeker verantwoord gebleken. 

- BIA DB technische update(in kader van fiscale attesten en update open source 

code)  + beveiliging en GDPR: door Bart Aelterman. 

- De volledig vernieuwde moderne website kent alom bijval en schakelt stijlvol en 

aantrekkelijk door naar smartphone en het gebruik van de sociale media. Het 

aantal volgers op Facebook steeg tot boven de 4000. 

- BIA website kan nu ook 'cookies' verteren volgens de GDPR regels.. 

- Internationale jeugdpoëziewedstrijd; twee laureaten; Lieve De Backer volgt op 

- Voor de GROS subsidies ( bv Zottegem, Lebbeke, SLW/4 studenten) en steun 

vanwege serviceclubs dienen meer en meer degelijke en concrete dossiers 

ingediend te worden. Deze grotere sponsors worden achteraf dan ook 

systematisch op de hoogte gehouden van de activiteiten waarvoor ze steun 

verlenen 

- Het aantal structurele partners van het studiebeursfonds steeg tot boven de 20. 

- De BIA-antenne Meetjesland als feitelijke vereniging, met een vernieuwd 

bestuur, blijft een stabiele autonome groep en organiseert  veel activiteiten met 

eigen klemtonen ten voordele van BIA, bv steunen voedselpakketten, 

organiseren eigen wijnverkoop, sturen sportkledij, warme dekens….Hun inbreng 

in 2020 bedroeg terug meer dan 10.000€  

- BIA Studiebeursfonds: deze fondsenwerving loopt goed en is ook nodig want de 

kosten voor het tertiair onderwijs (HO) lopen flink op. Ondanks de vele co-

peetouders en de studiebeurzen die de studenten in ZA vaak zelf binnenhalen, 

kan het jaarlijks tekort aangevuld worden met deze fondsenwerving. Een paar 

peetouders blijven voor de duur van de opleiding de volledige kosten op zich 

nemen van hun petekind/student  

- Meerdere peetouders (geboorte/huwelijks-verjaardag, …) organiseren eigen 

events ten voordele van BIA  

- De onderlinge communicatie tussen BIA-BE en BIA-SA verloopt prima en 

praktisch dagelijks is er uitwisseling van info, mede ook dankzij de online 

centrale administratieve database  

 

 

BIA eindigde 2020 met: 

- 908 peetouders en 343 peetkinderen (door Corona pas nieuwe selectie in 2021)  

- 42 leerlingen in WH met 230 peetouders 

- 37 studenten bij tertiaire studies met 350 peetouders 

- 63 leerlingen met 141 peetouders (zonder studiebeurs in ZA) 
- slechts 9 vrijwilligers in eerste trimester wegens Corona beperkingen 

- 1020  fiscale attesten  
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- BIA NL: grote decemberactie actie, o.m. met bijdrage in de MKC Montijn school  

- BIA UK: golftornooi en eigen activiteiten, het blijft gestadig groeien  

- BIA USA: Het CARGO-team steunt 6 kinderen; Sam Fuller, die in Plettenberg al 

actief was met zijn SOAS vriendenkring, organiseerde grote crowdfunding actie. 

 

2.1 Specifieke acties. 

 

- Jaarlijkse KBC Solidariteitsactie: KBC-medewerkers die bij een vzw betrokken zijn, 

mogen die vzw aanbevelen. BIA werd weerhouden dankzij de nominatie die Marc 

Wouters deed als peetouder.  

- Lions Club Ieper Poperinge besliste zijn steun aan BIA te hernieuwen, op voorstel 

van peetouder Edwin Demunck 

- Innerwheel Waasland steunt de uitdeling van voedselpakketten 

- De Vleesschouwer Anna en Patrick verkopen terug eigengemaakte confituur 

- Andere recente bijkomende donaties van niet-peetouders worden vermeld in de 

Nieuwsbrieven. 

- Studenten aan de Antwerp Management School maakten scriptie rond NGO’s die 

samenwerken met reisagentschappen: Jaak deed hierover interview met één van de 

studenten Merel, dochter van Goedele Liekens 

- Studenten St.-John International School verkopen Kerstpakketten ten voordele van 

BIA: inhoud : Jules Destrooper koekjes...en  BIA mondmasker 

- Comitor BVBA wordt partnerbedrijf en steunt een ICT student 

- Opbrengst Renier-Run 50 miles: zeer groot bedrag bijeengebracht door 150 

(nieuwe) schenkers 

- Dokter van Helmondprijs voor Georges De Smul: bedrag verdeeld over de 5 goede 

doelen waarin Georges betrokken is 

- Warmste Week van 2019 bracht begin 2020 nog grote bijdrage op, maar er werden 

geen geldinzameling meer voorzien in 2020 

- Presentatie voor commissie “Internationale Solidariteit” gemeente SLW: steun voor 

4 studenten over 3 jaar 

- Verjaardag Remi brengt toemaatje voor BIA staff in  ZA. 

- Grote bedragen vanwege de Hospitaalridders Limburg, het Woonzorgcentrum St-

Elisabeth Hasselt, Stichting Kinderdorp, Vastenvoettocht  Buggenhout, 

Vanderzanden Group, feestvierders bij het 50 jaar huwelijk Monique en Hubert, 

- Wijnverkoop via wijnhandel De Smet, met uitbreiding met niet-Afrikaanse wijnen,  

overtrof de verwachtingen. 

  

 

 

 


