NIEUWBOUWPROJECT

Sonneveld
Informatiebrochure voor de realisatie van nieuwe lokalen voor de meisjes van Chiro Sonneveld.

II.

Voorwoord
Al sinds de oprichting van VZW Sonneveld in 1990 is ons doel om de
Chiromeisjes een aangename en veilige speelomgeving te bezorgen
met, wat betreft de gebouwen, een minimum aan comfort. Met de nodige
inspanningen van leiding, leden en sympathisanten slaagden we erin de
lokalen (ondertussen 25 jaar oud) leefbaar te houden. Maar de huidige
verbeterings- en instandhoudingswerken tijdens onze klusjesdagen
volstaan niet meer om regen en vocht uit onze lokalen te weren. Er
moest dus dringend een oplossing gezocht worden voor deze precaire
situatie
Na grondige analyse en afweging van kosten en baten kwam in 2013 het
toenmalig bestuur tot de vaststelling dat een grondige renovatie van de
huidige containers geen duurzame oplossing kan bieden. Een nieuw
Chirolokaal drong zich op. Het was de start van dit groots project!
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II.

VZW Chiro Sonneveld
A.

Werking:

VZW Sonneveld telt momenteel 100 leden. Dit zijn ouders van
Chiroleden, oudleiding en sympathisanten die bereid zijn een paar keer
per jaar de handen uit de mouwen te steken en/of financieel hun
steuntje willen bijdragen.
Ons doel is om samen de Chirowerking te ondersteunen door de gebouwen en gronden, samen met de leiding, te
beheren en te onderhouden.
De VZW wordt bestuurd door een dagelijks bestuur. U kan steeds bij deze mensen terecht met al uw vragen.






voorzitter: Joke Ceuppens
ondervoorzitter: Kris De Rop
secretaris: Patrick Lelie
penningmeester: Maxime Achten
ledenadministratie: Cindy Vanhoomissen



technisch verantwoordelijke: Dirk Van der Jeught



bestuursleden:
o Jonay Herrera y Steendam
o Lien Van en Meersch
o Raf De Leebeecke
o Tinneke Vanhoomissen
o Lisa Meysman
o Erin Sarens
o Charlotte De Clippel
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B.

Activiteiten:

1.
Jaarlijkse hutsepotfestijn:
Ons jaarlijks hutsepotfestijn, waar je naast hutsepot ook vol-au-vent kan verkrijgen, is telkenmale een onverhoopt
succes. Bekijk alvast het aantal verkochte maaltijden doorheen de jaren.
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2.
Ontbijtactie
Wij verzorgen al twee jaar na elkaar op vaderdag een heerlijk ontbijtpakket aan huis geleverd:
Een ontbijtpakket/persoon kost 8 EUR, een luxe-ontbijtpakket /persoon kost 12 EUR (inclusief bubbels en pralines):
pistolet, sandwich, koffiekoek, boter, zoet en hartig beleg, fruitsapje, chocomelk, yoghurt, ...
Wij voeren de ontbijtpakketten uit in Groot-Lebbeke, Sint-Gillis en Baasrode. U kunt ook uw bestelde
ontbijtpakket(ten) komen afhalen vanaf 07.30 tot 09.30 uur in het JOC, Leo Duboisstraat 40, Lebbeke.

3.
Klusjesdagen
Jaarlijks worden er 2 klusjesdagen georganiseerd. Niet alleen VZW-leden maar ook ouders en sympathisanten komen
een handje toesteken. Want een veilige, aangename omgeving creëren waar het plezant is om te spelen, daar is het
ons om te doen!
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III. Chiro Sonneveld
A.

Werking

Chiro Sonneveld wil met zijn 150 leden meisjes in hun vrije tijd samenbrengen,
zonder onderscheid. Via spel willen we hen ervaringen laten opdoen, leren
samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.
De Chiro is meer nog dan spel, we willen een leerschool voor het leven zijn.
Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren willen we met hen streven
naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden centraal staan. Graag
zien, rechtvaardigheid en innerlijke schoonheid vinden wij heel belangrijk.
Elke zondag is uniek. Van rustig tot hevig spelen, van knutselen tot een avontuurlijk stadsspel. Leden worden dus
creatief geprikkeld en gemotiveerd tot beweging. Dit alles doen ze in groep zodat ze leren samenwerken en anderen
respecteren.
Iedere zondag staan de leidsters paraat om de kinderen onvergetelijke zondagnamiddagen te bezorgen. Ook in de
vakanties, tijdens de jaarlijkse VP-werking en natuurlijk op kamp staan ze zij aan zij om het beste van zichzelf te geven!
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B.

Info
Wil je meer weten over onze activiteiten, onze afdelingen, ons kamp of wil je algemene
informatie over onze werking, surf dan naar www.Chirosonneveld.be

C.

Locatie
Ons adres is

CHIRO SONNEVELD LEBBEKE
FLOR HOFMANSLAAN
9280 LEBBEKE

9

IV. Bouwproject : nieuw Chirolokaal
A.

Huidige situatie

25 jaar geleden heeft het bouwcomité van Sonneveld een prachtige containerconstructie neergezet op het
Chiroterrein. Deze containers hebben gedurende al die jaren hun nut bewezen en met een weinig aan
onderhoud en renovaties kan men wel degelijk spreken van een geslaagde investering.
Maar als je nu eens goed rondkijkt, kom je tot de vaststelling dat het oplap- en herstellingswerk in feite
dweilen met de kraan open is.
De wanden aan de regenkant zijn volledig aangetast door het vocht, de ramen met enkel glas zijn niet meer
van deze tijd als ook de vele elektrische verwarmingstoestellen met een te hoog verbruik. Aan de elektriciteit
zelf zijn de hoogstnodige aanpassingen gebeurd om de veiligheid van iedereen maar niet in het minst die van
onze Chiroleden te garanderen. Sommige deuren als ook de keuken en het sanitair hebben hun beste tijd
gehad.
Kortom, de huidige infrastructuur is niet echt meer een voorbeeld anno 2018.
Het is dus de hoogste tijd dat er werk wordt gemaakt van een Chirodroom die voldoet aan de huidige normen
met het oog op veiligheid en het creëren van een Chiro(t)huis….

1.

Buitenzijde
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2.

Binnenzijde

11

B.

De Nieuwbouw

1.
De Start
Om te zien welk project technisch en financieel haalbaar was, richtte de VZW 3 comités op, elk met hun eigen
opdrachten en bevoegdheden:


Propaganda comité:
o Het is samengesteld uit leden van de VZW en sympathisanten die mee willen helpen
o Deze cel zorgt er voor dat ons project onder een zo ruim mogelijk publiek bekend wordt
gemaakt. Deze uitgave geldt als primeur. Ook in lokale bladen en sociale media zullen we
binnenkort opduiken.



Financieel comité:
o Het is samengesteld uit: leden van de VZW, penningmeester, sympathisanten die mee willen
helpen
o Deze cel gaat na wat financieel haalbaar is en wat nodig is om onze droom waar te maken.
Ze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse boekhouding.



Technisch comité:
o Het is samengesteld uit : leden van de VZW en sympathisanten die mee willen helpen.
o

Samen met Ellen, de architecte die uit sympathie haar medewerking verleent, bespreekt deze
cel de technische uitwerking van het ontwerp en zorgen zij voor de planning en opvolging van
de werken.

Er is voortdurend overleg tussen de verschillende werkgroepen en samen met de leiding en het bestuur
worden definitieve knopen doorgehakt en belangrijke beslissingen genomen.
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2.
Evolutie & Ontwikkeling
De gemeente Lebbeke kon ons geen Recht van Opstal geven voor het terrein dat wij huren van het
OCMW.; zij bood ons wel een langdurig huurcontract van 18 jaar met stilzwijgende verlengingen om de
5 jaar. Met de waarborg indien de Chiro moet uitwijken ze de waarde van de nieuwe gebouwen
gaan terug betalen. De gemeente Lebbeke wil wel borg staan voor de lening die wij zullen aangaan
bij een financiële instelling.
De plannen zijn klaar en de detailtekeningen vindt u op de volgende bladzijden; het wordt een
staalbouw met betonnen buitenbekleding, dat 30m bij 13m meet; de bouw omvat:
o voor iedere afdeling een apart lokaal
o een polyvalente zaal
o een sanitair blok (WC’s en douche)
o een vergaderzaal voor de leiding
o een keuken met aanpalend drankeenheid
o een technisch lokaal
Na tal van prijsoffertes bij verschillende ondernemers werd de firma Dierick uit Lebbeke gekozen voor
de plaatsing van het regen- en winddicht gebouw; de binnen afwerking gaan we deels zelf aanpakken
het financieel comité bekijkt momenteel de verschillende mogelijkheden tot financiering van het geheel;
meer info hierover vindt u op de volgende bladzijden

3.

Plannen

a)

Grondplan
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b)

Gevels
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c)

3D-Voorstelling
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4.

Budget
a)

Financiele toestand vzw en Chiro

Overzicht eigen vermogen:

Eigen vermogen

Spaarcenten Chiro Sonneveld +
spaarcenten vzw Sonneveld

€ 132000

Eigen vermogen

51%

49%

chiro Sonneveld
vzw Sonneveld

Een bedrag van 132000 euro is reeds verzekerd, via eigen inbreng van de VZW en de Chiro.
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Overzicht inkomsten VZW:

opbrengsten van de activiteiten 2011 -2017
2%
6%1%2%

20%

11 juli viering

1%
0%

Boombal
Christmas Run
Hutsepot
Kampcafe

68%

Kerstmarkt
Ontbijtactie
Sound of Sonneveld

Gemiddeld ontvangen wij 9170,28 euro aan activiteiten die wij organiseren ten voordele van de domeinen
en gebouwen voor de Chiro meisjes van Chiro Sonneveld.

Naast onze jaarlijkse activiteiten proberen we in de toekomst onze nieuwbouw te verhuren voor kleine
festiviteiten en evenementen (communiefeesten, verjaardagsfeesten).
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Overzicht uitgaven:
De VZW beperkt de kosten voor herstellingen en onderhoud door alle werken door leden of sympathisanten
te laten uitvoeren. Dit laat ons toe om de uitgaven te beperken tot gemiddeld 2500 € per jaar.

4,000.00
3,500.00
2011
3,000.00

2012

2,500.00

2013

2,000.00

2014
2015

1,500.00

2016

1,000.00

2017

500.00
0.00
totaal uitgaven aan werking VZW

b)

Kostprijs nieuwbouw

Het technisch comité maakte een raming van de kosten (inclusief BTW).
Lot
Ruwbouw + grondwerken

Extra kosten
binnenafwerking
Totaal

Omschrijving
Bouwklaar maken van het
terrein, funderingen, plaatsen
van regen- en winddicht
gebouw met gepolierde
vloerplaat
Architect, Riolering en
nutsvoorzieningen, …
Elektriek, sanitair, verven,
meubilair, …

Prijs btw incl.
€ 186 500

€ 15 000
€ 45 000
€ 246 500
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c)

Project financiering

Om ons project te kunnen realiseren moeten wij een kapitaal van 250.000 euro bijeen zien te krijgen. Wij
gaan dat doen door ons bedrag in te delen in drie luiken: Eigen middelen, Lening en Sponsors

Financiering Nieuwbouw

Sponsors
17%
Eigen Middelen
51%
Lening
32%

Eigen Middelen
Lening
Sponsors





Eigen Middelen : de totale bedrag dat Chiro Sonneveld en de VZW hebben gespaard om dit te
kunnen realiseren
Lening: Het bedrag dat wij gaan lenen bij een financiële instelling op een termijn van 15 jaar
Sponsors: hier trachten wij de middenstand en sympathisanten warm te maken ons financieel te
steunen om onze droom te kunnen realiseren. Dit aan de hand van een sponsor pakket
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V.

Sponsoring bouwproject

Steun ons!
Hoe kan je de Chiromeisjes Sonneveld Lebbeke steunen?

A.

Giften

Hierin hebben wij twee mogelijkheden van sponsoring:
1.
Vrije giften (vrij bedrag)
Hierbij kan iedereen een vrij bedrag geven aan het bouwproject.
Dit bedrag kan ofwel cash aan één van de bestuursleden ofwel via overschrijving gedaan worden.
Als men wenst over te schrijven kan dit op het rekeningnummer BE62 0015 9332 8161 met de vermelding
‘gift VZW Chiro Sonneveld’.
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2.
Fiscale aftrekbare giften (vanaf € 40)
Wij hopen dat we onder de sympathisanten van de Chiro heel wat mensen vinden die een gulle gift willen
doen. Daarom hebben we een sponsorformule uitgewerkt voor mensen die naast hun steun op de
verschillende Chiro evenementen ook een financiële bijdrage willen geven. Door middel van het fiscaal attest
dat u ontvangt, kan u 45% van uw gestorte bijdrage recupereren via de personenbelasting.
Het is daarom wel noodzakelijk om uw sponsoring over te schrijven op de rekening van Chirojeugd
Vlaanderen VZW.
Kies in de onderstaande tabel het gewenste bedrag en stort met volgende gegevens:
Rekeninghouder: Chirojeugd Vlaanderen VZW
Adres: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
Rekeningnummer: BE67 0000 1507 2887
Mededeling: Gift OM2106
Vanaf 40,00 EUR geniet je een belastingvoordeel.
Baksteen

Keukenapparatu
ur

WC

Deur

Muur

U steunt € 200

2 drank of
dessertbonnetjes
hutsepotfestijn
2020

e

U steunt € 50,00

U steunt € 100,00 U steunt € 150

Fiscaal voordeel
€22,50
Fiscaal Attest
inbrengen in de
personenbelasti
ng het jaar
volgend op de
storting van de
gift

Fiscaal voordeel
€ 45,00
Fiscaal Attest
inbrengen in de
personenbelastin
g het jaar
volgend op de
storting van de
gift

Fiscaal voordeel
€ 67,50
Fiscaal Attest
inbrengen in de
personenbelasti
ng het jaar
volgend op de
storting van de
gift

U steunt €
175,00
Fiscaal voordeel
€ 78,75
Fiscaal Attest
inbrengen in de
personenbelasti
ng het jaar
volgend op de
storting van de
gift

1 drank of
dessertbonnetje
hutsepotfestijn
2020

1 drank of
dessertbonnetje
hutsepotfestijn
2020

Ludiek attest
VZW

Ludiek attest
VZW

2 drank of
dessertbonnetje
s
hutsepotfestijn
2020
Ludiek attest
VZW

2 drank of
dessertbonnetje
s
hutsepotfestijn
2020
Ludiek attest
VZW

Fiscaal voordeel
€ 90
Fiscaal Attest
inbrengen in de
personenbelastin
g het jaar
volgend op de
storting van de
gift

Ludiek attest
VZW
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B.

Win Win lening (vanaf € 500)

Wij bieden een systeem aan waarbij wij (als VZW) van u (als natuurlijk persoon) lenen en deze lening
terugbetalen met een rente van 1% dewelke jaarlijks wordt uitbetaald over een looptijd van 8 jaar.
Gemakkelijk gezegd, u biedt ons geld aan (vanaf 500 euro) dewelke wij over 8 jaar terugbetalen en daarbij
ook een kleine rente extra teruggeven.
Deze leningen worden uitgeschreven vanaf een bedrag van € 500 per persoon (tot maximaal € 17.000).
Jaarlijks wordt 1/8ste van het bedrag + de rente van de lening teruggestort.
Let op: op de rente wordt eveneens 30% roerende voorheffing afgehouden, u zal dus 70% van de rente
ontvangen. De 30% storten wij zelf door naar de belastingen daar dient u niets voor de doen.
Voordelen:
Via deze lening heeft u recht op een jaarlijks belastingkrediet in uw personenbelasting voor de hele looptijd
van de lening.
Als berekeningsbasis wordt genomen het openstaande bedrag van de lening, met een maximum van €
50.000 per belastingplichtige. Hiervoor is er een vak voorzien in de personenbelasting.
De belastingkorting bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis.
Dit voordeel geld enkel voor diegene die de lening afsluit.
Wat bij problemen?
In geval dat een gedeelte van de Winwinlening niet kan terugbetaald worden door onze VZW (bij
faillissement, ontbinding, vereffening, …) wordt 30% van de hoofdsom van de lening die definitief is verloren
gegaan terugbetaald onder een vorm van een eenmalig belastingkrediet.
Onze VZW verwacht geen problemen met de terugbetalingen van de leningen, hiervoor zijn wij voldoende
solvabel.
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Hoe inschrijven?
Mocht u geïnteresseerd zijn noteren wij uw gegevens en wordt er een akte opgemaakt voor het gekozen
bedrag.
Deze akte en de aflossingstabel van de lening worden opgemaakt via de website
http://www.pmvz.eu/winwinlening. De firma PMV is diegene die de administratieve kant deels ondersteund,
onze VZW voert de terugbetaling uit.
Van de akte en de aflossingstabel worden dan afdrukken gemaakt in tweevoud (één kopie van onze
administratie en één kopie voor uzelf).
Eens deze akte en aflossingstabel door u ondertekend zijn en het uitgeleende bedrag overgeschreven is
ontvangt u jaarlijks 1/8ste van de lening terug + daarbij de rente (met aftrek van de roerende voorheffing).
Alle leningen zullen, voor administratief gemak, allemaal op dezelfde dag opgemaakt worden zodat alle
leningen op dezelfde moment terugbetaald worden.
Daarom zal eerst uw gegevens genoteerd worden alvorens er een akte opgemaakt wordt.
U zal, kort voor het opmaken van de akte, nog een gecontacteerd worden of u nog steeds wenst deel te
nemen aan deze lening.
De leningen zullen uitschreven worden op 01/09/2019, de eerste aflossing gebeurd op 30/08/2020 de laatste
aflossing zal plaatsvinden op 30/08/2027.
Het bedrag dat u wenst uit te lenen dient dus op 01/09/2019 op onze rekening te staan.
Pas vanaf aanslagjaar 2020 kan u de win-win lening inbrengen in de belastingen.
De administratie van de leningen zullen omstreeks juni/juli/augustus opgemaakt worden zodat dit tijdig klaar
is voor uitvoering. U zal hier tijdig over verwittigd worden.
Meer info nodig?
Deze lening is een initiatief van de Vlaamse regering om kleine bedrijven en starters gemakkelijker leningen
te kunnen afsluiten met particuliere investeerders.
Spreek ons gerust aan als u geïnteresseerd bent hiervoor en als u nog extra info wenst.
Voor diegene die willen deelnemen aan deze lening krijgen een uitgebreidere uitleg hoe alles juist in elkaar
zit.
Meer info vindt u terug op de website http://www.pmvz.eu/winwinlening.
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VI.

Onze contactpersonen

Indien u meer informatie wenst over ons project of u wilt ons helpen, kan u steeds terecht bij de volgende
mensen:

bestuursleden

rol

adres

gemeente

GSM

email

Joke Ceuppens

Voorzitter

Hemelstraat 145

9200 Dendermonde

0475/57.33.46

ceuppensjoke@hotmail.com

Aileen Tirez

Technisch comité

Brusselsesteenweg 41

9280 Lebbeke

0477/29.92.17

aileentirez@hotmail.com

Maxime Achten

penningmeester

Gravenhuisstraat 71

9200 Grembergen

0486/46.24.93

maxime.achten@telenet.be

Dirk Vanderjeught

Technisch comité

Poelstraat 60

9280 Lebbeke

0474/65.29.74

dirk.vanderjeught@skynet.be

Jonay Herrera

Bestuurslid

Poelstraat 58a

9280 Lebbeke

0476/99.36.40

jonay.herrera@gmail.com

Cindy Vanhoomissen

Bestuurslid

Fortstraat 41

9280 Lebbeke

0486/12.24.89

Cindy.vanhoomissen@skynet.be

Raf De Leebeecke

Bestuurslid

kerkstraat 10

9280Lebbeke

0477/75.44.97

raf.deleebeecke@skynet.be

Kris De Rop

ondervoorzitter

Bellestraat 90A

9280 Lebbeke

0474/71.10.85

deropk@gmail.com

patrick Lelie

secretaris

Lange Molenstraat 64A

9280 Lebbeke

0473/52.19.75

patrick.lelie@chirosonneveld.be

Christophe Blommaert

coördinator nieuwbouw

Fortstraat 41

9280 Lebbeke

0470/74.17.50

stoffels@proximus.be

Tinneke Vanhoomissen

Bestuurslid

Sparrenlaan 20

9200 Dendermonde

0474/68.96.85

tinneke.vanhoomissen@skynet.be

Lisa Meysman

Bestuurslid

Brusselsesteenweg 37

9280 Lebbeke

0495/26.92.02

lisameysman@hotmail.com

Erin Sarens

Bestuurslid

Watertorenstraat 1/B

9200 Dendermonde

0476/29 63 47

erinsarens@gmail.com

Mario Meltens

Technisch comité

Mandekensstraat 98

9200 Baasrode

0474/65.53.45

mariomeltens@skynet.be

Ellen Van de Voorde

Architect

Dendermondsesteenweg 1

9280 Lebbeke

052/41.51.61

ellen.vandevoorde@icloud.com

Lien Van den Meersch

Bestuurslid

Mandekensstraat 101

9255 Buggenhout

0479/96.88.43

lienvandenmeersch@chirosonneveld.be

Charlotte De Clippel

Bestuurslid

Kleine Snijdersstraat 28

9280 Lebbeke

0475/77.49.38

charlotte.declippel@hotmail.com
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