
THE	  MAKING	  OF	  ….	  



THE	  MAKING	  OF	  ….	  

De	  voorbereiding	  





STUURGROEP

Koen De Decker
oud-KSA’er/ouder
bondsleider 1991-1994

Hans Van Nespen
oud-KSA’er/praeses
bondsleider 1997-1999

Davy De Bock
oud-KSA’er
bondsleider 2002-2004

Stefan Janssens
oud-KSA’er
bondsleider 2000-2002

Jurgen De Decker
oud-KSA’er
oud-penningmeester

Jef Van Goethem
oud-KSA’er

Simon Malschaert
oud-KSA’er
bondsleider 2008-2010

Niels D’hooge
KSA
hernieuwerleider

Jorik Bettens
KSA
bondsleider



Architecten

Ward Rombaut
Oud-KSA’er

Nieke De Bel



vzw  Vlaamse Kerels

met zetel te A. Borinstraat 98, 2070 Zwijndrecht.

OPRICHTINGSAKTE - STATUTEN

De hierna vernoemde personen :
1. Van Nespen, Hans, wonende te  2070 Zwijndrecht, Statiestraat 80, geboren op 22 april 1973 
te Beveren-Waas,
2. De  Decker, Koen, wonende te 9150 Bazel, Kruibekestraat 8, geboren op 10 oktober 1970 te 
Beveren-Waas,
3. Bettens, Jorik, wonende te 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 58, geboren op 23 
mei 1989 te Beveren-Waas,
4. Truyens, Michaël, wonende te 2070 Zwijndrecht, Neerstraat 131, geboren op 22 februari 
1990 te Antwerpen,
5. Malschaert, Luc, wonende  te  2070 Zwijndrecht, Richard Orlentstraat 27, geboren op 9 
januari 1963 te Beveren-Waas,
6. Rombaut, Riek, wonende te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 21, geboren op 24 april 1988 
te Beveren-Waas,
7. Janssens, Stefan, wonende  te 9160 Lokeren, L. Herbertsraat 20, geboren op 11 februari 
1980 te Beveren-Waas,
8. De Decker, Jurgen, wonende te 9120 Kallo, Ebeslaan 9, geboren op 8 januari 1980 te Sint-
Niklaas, vertegenwoordigd door Janssens, Stefan,
9. Maerivoet, Sven, wonende  te 3001 Heverlee, Waversebaan 7, geboren op 11 april 1976 te 
Borgerhout,
10. Van der Weken, Riek, wonende te  2070 Zwijndrecht, Statiestraat 53, geboren op 13 mei 
1991 te Beveren-Waas,
11. Malschaert, Simon, wonende te 2070 Zwijndrecht, Neerstraat 164, geboren op 21 april 
1989 te Beveren-Waas,

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging 
zonder winstoogmerk  op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 onder de hierna volgende voorwaarden en omstandigheden, 
waarvan de statuten als volgt luiden:

Titel I. - Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Vlaamse Kerels

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in 2070 Zwijndrecht, gelegen in het 
gerechtelijk  arrondissement Antwerpen. De raad van beheer is gemachtigd de zetel te 
verplaatsen binnen de gemeente mits publicatie van de wijziging. De zetel wordt thans bepaald 
op Adhemar Borinstraat 98.

Artikel 3

§ 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk:
- het stimuleren en organiseren van vorming en opvoeding, in de meest brede betekenis 

van het woord, van kinderen en jongeren in jeugdbewegingsverband
- het stimuleren en organiseren van contacten en activiteiten voor de oud-leden van KSJ-

KSA-VKSJ uit Zwijndrecht
- het ondersteunen van de jeugdvereniging KSJ-KSA-VKSJ in Zwijndrecht, met name KSA 

Vlaamse Kerels Zwijndrecht
- het ondersteunen van de oud-ledenvereniging van KSJ-KSA-VKSJ uit Zwijndrecht, met 

name de Zwindrechtse Oud-KSA (ZOK)

van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide  worden elk jaar, en 
ten laatste  zes maanden na  de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring 
van de Algemene Vergadering.

Artikel 17

Behoudens het geval van gerechtelijke ontbinding, kan tot de  vrijwillige ontbinding slechts 
besloten worden door de Algemene Vergadering. In het ontbindingsbesluit worden tevens één 
of meer vereffenaars aangeduid. In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het 
vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met 
het gelijkaardig doel als de vereniging, aan te duiden door de Algemene Vergadering. 

Artikel 18

Binnen de maand na oprichting van de vereniging worden twaalf nieuwe leden en vier 
reserveleden gekozen uit de bestaande KSA-leiding respectievelijk  ZOK-leden. Zij nemen hun 
mandaat op tot aan de eerstvolgende vernieuwing in oktober. 

Artikel 19

Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de  wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 van toepassing, de algemene  bepalingen, het huishoudelijk 
reglement en de gebruiken ter zake.

Zwijndrecht, 6 oktober 2011.

Volgen de namen, voornamen en de handtekeningen van de stichtende leden.

Van Nespen, Hans,
De Decker, Koen
Bettens, Jorik
Truyens, Michaël,
Malschaert, Luc, 
Rombaut, Riek,
Janssens, Stefan,
De Decker, Jurgen, vertegenwoordigd door Janssens, Stefan
Maerivoet, Sven,
Van der Weken, Riek,
Malschaert, Simon, 

Oprich<ng	  VZW	  
6	  oktober	  2011	  	  



ONDERTEKENING	  RECHT	  VAN	  OPSTAL	  
9	  oktober	  2012	  



GRONDSONDERING	  
23	  november	  2012	  

Grondsondering	  23/11/2012	  



INDIEINING	  AANVRAAG	  
BOUWVERGUNNING	  	  

15	  april	  2014	  



DE	  EERSTE	  SPADESTEEK	  
20	  september	  2014	  





20	  september	  2014	  



THE	  MAKING	  OF	  ….	  

De	  plannen	  



Gelijkvloers	  



1e	  verdieping	  
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De	  eigenlijke	  werf	  



AFBRAAKWERKEN	  
6	  december	  2014	  



GRAAFWERKEN	  
26/01/2015	  



Voorbereiding	  van	  de	  fundering	  



Het	  gieten	  van	  de	  fundering	  





Het	  gieten	  van	  de	  fundering	  



START	  RUWBOUW	  
11/03/2015	  







En	  de	  strateeg	  zag	  dat	  het	  goed	  was	  



Wie	  meer	  wil	  zien	  ..	  

Virtuele	  toer	  (	  doorlopende	  
presenta<e	  rest	  van	  de	  avond)	  

Kijkmoment	  zaterdag	  23	  mei	  2015	  	  



Timing	  



Timing	  

•  Mei-‐	  juni	  	  :	  wind-‐	  en	  waterdcith	  
•  Na	  zomervakan<e:	  	  binnenafwerking	  	  
•  Officiële	  opening	  :	  	  maart	  2016	  	  
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De	  financiën	  



Het	  originele	  plan	  in	  2012	  	  

Eigen	  inbreng	  	  	  (	  20,4	  	  %)	  

leningen	  (	  25,6	  %)	  

subsidies	  (42,1%)	  

giden	  	  (	  11,8	  %)	  



Indeling	  budget	  anno	  2015	  

eigen	  inbreng	  	  (	  28	  %)	  

leningen	  (	  31	  %)	  

subsidies	  (	  8,7	  %)	  

giden	  (	  27,6	  %)	  

andere	  (	  4,4	  %)	  



Update	  kostenraming	  

•  Grootste	  facturen	  zijn	  ondertussen	  
betaald	  en/of	  gekend	  

•  Vermoedelijke	  meerkost	  ,	  op	  basis	  van	  
de	  verkregen	  offertes	  zal	  ca.	  25000	  
euro	  zijn.	  	  



Hoever	  staan	  we	  met	  het	  
budget	  van	  480.000	  euro	  ?	  	  

rekeningen	  VZW	  (	  79	  %	  )	  

gebudgeteerd	  uit	  ak<viteiten	  2015	  (	  4,1	  
%)	  

subsidie	  	  (	  5,6	  %)	  

buffer	  	  KSA	  zelf	  (	  6,25	  %)	  

to	  go	  	  (	  4,6	  %)	  

4,6	  %	  is	  ongeveer	  de	  geraamde	  kost	  van	  de	  buitenaanleg	  en	  iets	  
minder	  dan	  de	  buffer	  die	  we	  tot	  op	  heden	  hebben	  aangelegd	  	  	  



Van	  hoeveel	  van	  dat	  geld	  zijn	  we	  
momenteel	  ‘zeker’	  ?	  	  

budget	  (	  93,3	  %	  )	  

to	  go	  (	  6,7	  	  %	  )	  



Maar	  wij	  wilen	  een	  reserve	  
aanleggen	  en	  de	  extra	  buffer	  
momenteel	  niet	  aanwendne.	  	  

•  Hoe	  plannen	  we	  dit	  (extra)	  budget	  
rond	  te	  krijgen	  ?	  	  
– Besparen	  op	  de	  offertes	  die	  we	  nog	  
moeten	  opvragen	  	  (	  vnl.	  	  Op	  	  de	  
buitenwerken,	  en	  inrich<ng	  bergkot)	  

– Meer	  loten	  beschikbaar	  stellen	  
– Giden	  
– Klein	  subsidiedossier	  proberen	  
binnenhalen	  



Fiscaal	  adrekbare	  giden	  
blijven	  mogelijk	  	  

•  Voor	  giden	  vanaf	  €	  40	  kan	  u	  een	  amest	  ontvangen,	  
waardoor	  deze	  gid	  (voor	  45%)	  fiscaal	  adrekbaar	  wordt.	  	  

	  	  
•  U	  doet	  dit	  door	  dit	  bedrag	  te	  storten	  op	  

rekeningnummer	  BE98	  7865	  8704	  5293	  (BIC	  
GKCCBEBB)	  van	  de	  'vzw	  KSJ-‐KSA-‐VKSJ	  Landeijk	  
Verbond'	  met	  de	  vermelding	  “vzw	  Vlaamse	  Kerels	  –	  
KSA	  Zwijndrecht	  (5913)”.	  	  

•  Het	  is	  noodzakelijk	  deze	  mededeling	  te	  gebruiken,	  
zodat	  de	  rekeninghouder	  uw	  gid	  aan	  ons	  kan	  bezorgen.	  
Vergeet	  ook	  niet	  uw	  adres	  in	  te	  vullen	  (met	  oog	  op	  het	  
afleveren	  van	  de	  fiscale	  amesten).	  

•  Fiscaal	  amest	  zal	  later	  aangeleverd	  worden	  dan	  vorige	  
jaren	  vanuit	  KSJ	  Na<onaal	  	  



Lotenlening	  
•  Aanvankelijk	  was	  het	  de	  bedoeling	  om	  
nog	  200	  loten	  van	  de	  2e	  lotenlening	  te	  
verkopen	  
–  Conform	  de	  uitgidevoorwaarden	  kunnen	  
we	  er	  400	  verkopen	  	  
•  Nog	  een	  kleine	  300	  loten	  beschikbaar	  

–  Dit	  is	  mogelijk	  aangezien	  reeds	  buffers	  
werden	  aangelegd	  voor	  de	  apetaling	  van	  
renteloze	  leningen	  

•  Info	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
hmp://lokalen.ksazwijndrecht.be/web/
2014/03/09/nieuwe-‐kleinere-‐
lotenlening	  	  
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Met	  dank	  aan	  …	  



Alle	  medewerkers	  en	  
vrijwilligers	  

•  KSA	  	  
•  ZOKKERS	  
•  Oudercomité	  
•  En	  alle	  andere	  vrijwilligers	  
•  …….	  



OVERHEDEN	  

Gemeentebestuur	  Zwijndrecht	  	  	  



FINANCIËLE	  INSTELLINGEN	  



SCHENKERS	  EN	  INTEKENAARS	  
LOTENLENING	  	  

•  150	  	  privé	  personen	  en	  organisa<es	  	  	  	  	  	  	  	  
hebben	  schenkingen	  gedaan	  
– 125.000	  euro	  	  

•  Renteloze	  leningen	  	  
– Par<culier	  70.000	  euro	  
– Lotenleningen	  50.000	  euro	  	  

•  Allen	  op	  website	  vermeld	  



ONZE	  (BOUW)PARTNERS	  



PERS	  



SPONSORS	  FEESTWEEKEND	  
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SPONSORS	  FEESTWEEKEND	  

BLYWEERT
GIJSELINCK

Heirbaan 22 Burcht

guido.blyweert@skynet.be

03/252.70.25 



SPONSORS	  FEESTWEEKEND	  
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Toekoms<ge	  ac<viteiten	  



Werken	  aan	  het	  nieuwe	  
lokaal	  

Vanaf	  11	  april	  elke	  zaterdag	  :	  
Gevelbekleding	  	  

Voor	  meer	  info	  of	  voor	  wie	  wil	  helpen	  	  :	  
Koen.de.decker2@telenet.be	  



Meiboomplan<ng	  	  

19	  september	  2015	  



Munmapijtac<e	  

31	  oktober	  2015	  



INFO	  

hmp://lokalen.ksazwijndrecht.be/web	  



Rest	  van	  de	  avond	  

•  Recep<e	  	  
•  Optreden	  Rocket	  88	  in	  fuident	  
omstreeks	  21u30	  

•  Aansluitend	  	  
–  fuif	  in	  andere	  tent	  
– bodega	  /	  	  ginbar	  in	  deze	  tent	  	  met	  
con<nue	  powerpointpresenta<e	  over	  
bouw	  lokaal	  	  


