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WELZIJNSVERENIGING WOK

Vaststelling jaarrekening 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Yves Buysse,
Raadslid; mevrouw Hilde Decleer, Raadslid; de heer Jos Demarest, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste,
Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Jasper Pillen, Raadslid; de heer Karel Scherpereel,
Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Geert Van Tieghem; de heer Stefaan Leupe,
Ondervoorzitter; de heer Philip Marroyen, Lid; mevrouw Lieve Mus, Lid; de heer David Rotsaert, Lid; de
heer Joost Vanhaecke, Lid; mevrouw Kristien Soenen, Coördinator; de heer Andries Neirynck; mevrouw
Veerle Van Vynckt, Gedelegeerd Secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Dolores David, Raadslid; de heer Lode Bogaert, Lid; de heer Geert Delbare, Lid; de heer Dries
Lescouhier, Lid; de heer Luc Drubbel, Lid; de heer Peter Van herwegen, Lid; de heer Pascal Cockhuyt, Lid

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:
Actieplan 1. Activering. Cliënten krijgen onderstuening via trajectbeleiding, opleiding, werkervaring en
arbeid op maat in specifieke projecten, met het oog op maximale kansen tot maatschappelijke integratie.
Actie 1.1. De vereniging WOK biedt trajecten en arbeid op maat voor mensen waarvoor een
tewerkstelling (nog) niet mogelijk is, via het arbeiszorgproject WOK.
Actieplan 1. Zorg. De vereniging WOK biedt specifieke ondersteuning aan om mensen met een
verminderde zelfredzaamheid of risico op sociaal isolement zolang mogelijk thuis te laten wonen, met
aandacht voor hun kwaliteit van leven.
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Actie 1.1. Inwoners met een verminderde zelfredzaamheid en een laag inkomen krijgen ondersteuning in
huishoudelijke taken via de buurtwerking georganiseerd door het WOK.
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.

Artikel 3
De digitale rapportering over de jaarrekening 2019 te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de AV WOK

Veerle Van Vynckt
Gedelegeerd Secretaris
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