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GOEDGEKEURD
Zitting van 4 juni 2020
WELZIJNSVERENIGING DE BLAUWE LELIE

Vaststelling jaarrekening 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Karel Scherpereel,
Ondervoorzitter; de heer Olivier Strubbe, Raadslid; de heer Geert Van Tieghem, Raadslid; mevrouw
Sandrine De Crom, Raadslid; de heer Jos Demarest, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; mevrouw
Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Rocky Zutterman, Gedelegeerd Secretaris

Verontschuldigd:
de heer Mathijs Goderis, Raadslid; mevrouw Karin Robert, Raadslid; de heer Florian De Leersnyder,
Raadslid; mevrouw Hilde Decleer, Raadslid; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur

Beschrijving
Aanleiding en context
Vaststelling jaarrekening 2019.
Motivering
Jaarrekening 2019 in bijlage.
Tabel J5 in bijlage.
De secretaris van de vereniging geeft extra uitleg bij de doelstellingenrealisatie:

ACTIVERING
ACTIEPLAN 1. Cliënten krijgen ondersteuning via trajectbegeleiding, opleiding, werkervaring en arbeid
op maat in specifieke projecten, met het oog op maximale kansen tot maatschappelijke integratie.

ACTIE 1.1. De vereniging De Blauwe Lelie biedt opleiding en arbeid op maat gekoppeld aan
flexibele kinderopvang.
ACTIE 1.2. Het OCMW en verenigingen biedt opleiding en arbeid op maat gekoppeld aan buurtgerichte
dienstverlening via de erkenning van de lokale diensten economie van de Blauwe Lelie.

KINDEROPVANG

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

1/3

ACTIEPLAN 1. Er worden initiatieven genomen om een kwalitatief, kwantitatief, maar ook
toegankelijk kinderopvangaanbod te realiseren dat tegemoetkomt aan de lokale noden.
ACTIE 1.1. De vereniging De Blauwe Lelie biedt wijkgerichte kinderopvang aan om
tegemoet te komen aan specifieke noden van kwetsbare groepen.
ACTIE 1.2. De vereniging De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve opvang op maat in een
kinderdagverblijf, waarvan de kostprijs inkomensgerelateerd is.
ACTIE 1.3. De vereniging De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve opvang op maat via de dienst
onthaalouders, waarvan de kostprijs inkomens gerelateerd is.
ACTIE 1.4. De vereniging De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve occasionele opvang aan van
zieke kinderen in de thuissituatie.
ACTIE 1.5. De vereniging De Blauwe Lelie zorgt voor de kwaliteitsvolle integratie van de
kinderwerkingen stad Brugge.

ACTIE 1.6. De vereniging De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve opvang op maat in een
peutertuin, waarvan de kostprijs inkomensgerelateerd is.
De financieel verantwoordelijke bespreekt de financiële gegevens van de jaarrekening.
Beiden geven positief advies.
Rechtsgrond(en)
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 i.v.m. de Beleids- en Beheercyclus voor gemeenten,
provincies en OCMW's.
Ministrieel Besluit van 1 oktober 2010.
De statuten van de welzijnsvereniging.

Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2019 vast te stellen en een afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen 20 dagen
te bezorgen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, volgens art. 490 §2 van het decreet
over het lokaal bestuur.

Artikel 2
Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan, binnen de 10 dagen na de
vaststellingsbeslissing, op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het
lokaal bestuur.
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Artikel 3
De digitale rapportering over de jaarrekening 2019 te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de AV De Blauwe Lelie

Rocky Zutterman
Gedelegeerd secretaris
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Pablo Annys
Voorzitter
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