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Onderwerp: 

Schriftelijke vraag van raadslid Mattias De Vuyst: subsidiëring van VZW Jong - bevoegde 

schepen Elke Decruynaere - 14 juli 2021 

Raadslid(-leden): 

Mattias De Vuyst  Open Vld 

Bevoegd: Elke Decruynaere 

Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 

VZW Jong vervult een noodzakelijke opdracht op het Gents grondgebied. Een opdracht 

die binnen grootstedelijke context niet gemakkelijk is. 

Net zoals andere organisaties kent ook de interne werking soms onvoorziene fluctuaties, 

zoals ik in antwoord van schriftelijke vraag 002271 mocht zien binnen de post 620250. 

De technische insteek van mijn vraag is voor mij het verlengstuk van de toelichting die 

we in de commissie OWP mochten krijgen van de zakelijk en de algemeen coördinator. 

Een toelichting die de Gentse mandatarissen hernieuwd vertrouwen kan geven in deze 

belangrijke organisatie, na een tumultueuze periode. 

Vraag: 

1. Van welke instanties heeft VZW Jong subsidies ontvangen sinds 2018? 

2. Welke waren de bedragen afkomstig van deze instantie? 

3.a. Is er reeds financiële ondersteuning geweest van private zakelijke partners of 

mecenaat? 

3.b. Is deze piste al eens bekeken geweest? 

4. Wat is de evolutie van de totaal ontvangen subsidies (lees: werkingsmiddelen) van alle 

partners tezamen, sinds 2018? 

Antwoord 

Beste heer Mattias De Vuyst 

Bedankt voor uw duidelijke vraag, hieronder en in bijlage kan u de antwoorden en de 

gevraagde cijfers terugvinden. 



1. Van welke instanties heeft VZW Jong subsidies ontvangen sinds 2018? 

Antwoord: 

VZW Jong ontving van volgende instanties / fondsen: 

In onderstaande tabel vindt u een opsomming van de subsidienten en achterliggende 

overheden indien voorhanden. 

SUBSIDIENT Achterliggende instantie BIJLAGE 1 – Boekhoudnr. 

Vlaamse Social – 

Profitfondsen vzw (VSPF)  

Vlaamse Overheid 740100 / 740105 / 740110 / 

740118 

Sociale Economie Vlaamse Overheid 740119 

Betaald Educatief Verlof 

(uitdovend) 

Vlaamse Overheid 740200 

Stad Gent // 740201 / 740360 / 740370 / 

740380 / 740400 / 740410 / 

740430 / 740445 / 740460 / 

740845 / 740401 

WMKJ Vlaamse Overheid 740390 

Stad Gent Federale Overheid 740440 

ESF Europa 740510 

Koning Boudewijn Stichting // 740820 

2. Welke waren de bedragen afkomstig van deze instantie? 

Antwoord: VZW jong ontving volgende bedragen voor boekjaren 2018 / 2019 / 2020 

(Zie bijlage 1) 

Voor de exacte bedragen van de boekjaren 2018 / 2019 / 2020 verwijs ik u graag door naar 

de bijlage 1, waarin u de bedragen per subsidient kan terugvinden. Op tab 2 vindt u de  

bedragen samengesteld voor voornoemde boekjaren ivf de werking die vzw JONG ontving 

van Stad Gent. 

3. Is er reeds financiële ondersteuning geweest van private zakelijke partners of 

mecenaat? 

a. VZW Jong ontving weinig of geen sponsoring van externe donateurs. (Bijlage 

1: 740600 – giften 450 EUR / kanttekening: natuurlijk ontvangt vzw JONG ook 

nog steeds giften in natura (bv. Spelmateriaal van de Colruyt.) Kanttekening 2: 

ook organiseren onze wijkwerkingen eveneens (pre – COVID) activiteiten om 

de werkingskassa te spijzen. 

Is deze piste al eens bekeken geweest? 



b. Ja – vzw JONG heeft de ambitie om deze piste te onderzoeken. Zo denken we 

concreet eraan om een fonds “vrienden van vzw JONG” op te richten. Met dit 

fonds zouden toekomstige donateurs de kans krijgen om middelen te 

doneren gekoppeld aan een duidelijke definiëring van de opdracht en 

zodoende ook een transparante kijk hebben op wat er met hun schenking 

wordt gedaan. 

4. In bijlage 1 bij totalen kan u zien dat er een lichte golf zit in de ontvangen 

werkingssubsidies. Dit wordt verklaard door kleine prestatie gerichte fluctuaties en 

het al dan niet hebben van projectsubsidies. (Boekhoudnr. : 740600)  

De kleine golf in de cijfers is mede te verklaren door minder subsidiering van acties 

omwille van een mindere en/of kleinschaligere organisatie door de COVID – 19 

situatie. (bv.: speelpleinwerking) 

Als belangrijke kanttekening willen we ook meegeven dat de subsidie inkomsten 

ongeveer gelijk blijven. Maar dat de waarde van de middelen in de realiteit minder 

wordt. De kosten immers om dezelfde acties te organiseren stijgen. 

Verder geven we  graag mee dat we deze vragen graag komen verduidelijken in de 

commissie. Gezien het volledig financieel plaatje vaak meer detail behoeft om een concreet 

beeld van de realiteit weer te geven. 

Met vriendelijke groeten 

Pieter Monsart 

Koen Mertens 


