
   

 

Werkjaar 2016  

Jaarverslag  

Deze leerlingen in Congo-Brazzaville zijn 

u enorm dankbaar voor uw bijdrage 

voor betere  klaslokalen, getuige de 

dankbrief van één van hen. 
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Voorwoord 
Investeren in kwaliteitsvol onderwijs, is investeren in de toekomst. De kinderen 

in de armere regio’s in Azië, Afrika en Latijns-Amerika verdienen uw en onze 

steun, zodat ook zij zich daar kunnen ontplooien. De gemeenschap waarvan zij 

deel uitmaken, zal er wel bij varen. 

“Onderwijs en vorming zijn het krachtigste wapen om de wereld te veranderen”, 

zo stelde Nelson Madela het immers ooit scherp en duidelijk. 

“Een kerk die niet dient, dient tot niets.” Ook dat zijn wijze woorden, ditmaal 

van Mgr. Gaillot.  

Laten we dus samen blijven investeren in kleinschalige onderwijs– en vormings-

projecten die toekomstperspectieven bieden aan kinderen. Zij hebben onze 

steun hard nodig.  

Jaar na jaar zamelt Proma fondsen in. De voorbije jaren slaagden we er steeds 

in om 90% van de ingezamelde gelden ook effectief in kleinschalige projecten te 

investeren. Uw bijdrage - een gift tijdens uw leven en/of wat u ons nalaat in uw 

testament - heeft daardoor op het terrein een maximaal effect. 

Kinderen die geloven in en bouwen aan een betere wereld voor iedereen, is dat 

niet een van de meest waardevolle zaken die u deze wereld kan nalaten? Door-

blader dit jaarverslag en oordeel zelf. Wij danken u alvast van harte voor uw 

trouwe steun. 

 

Dankbare groeten 

 

 

 

Robert Vastmans        p. Michel Coppin sds 

Projectcoördinator       Directeur 
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Proma vzw is een ongebonden Belgische ontwikkelings-

organisatie die kleinschalige onderwijs- en vormings-

projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika steunt.  

We zijn er rotsvast van overtuigd dat onderwijs en vor-

ming niet alleen basisnoden maar ook basisrechten zijn 

voor elk kind, voor ieder mens. Ze zijn hefbomen om 

aan armoede te ontsnappen. Ze helpen mensen op 

weg naar een menswaardiger leven en een kansrijke 

toekomst.  

We geven steun aan kleinschalige projecten van lokale gemeenschappen in het 

domein van onderwijs en vorming: 

 studiebeurzen voor kinderen en adolescenten; 

 uitbouw van scholen; 

 vormingscentra gericht op persoonlijke ontwikkeling en beroepsopleidingen; 

 vorming voor volwassenen, in functie van betere toekomstperspectieven voor 

hun kinderen. 

De projecten zijn divers. De rode draad is de aandacht voor onderwijs- en vor-

mingskansen voor jong én oud. Zo leveren we een bijdrage aan de Millennium-

doelstellingen, meer bepaald het streven naar kwaliteitsvol basisonderwijs voor 

elk kind, waar ook ter wereld. 

Proma: hoe en waarom? 

http://promavzw.be/wat-doen-we/
http://promavzw.be/wat-doen-we/
http://promavzw.be/afrika-2/
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Proma staat voor 

 de levensomstandigheden van een bevolkingsgroep of gemeenschap die lijdt onder 

onrechtvaardigheid, structureel verbeteren. Proma hecht belang aan projecten voor 

kinderen en volwassenen van benadeelde groepen en projecten in (post)

conflictgebieden; 

 respect voor de eigenheid, cultuur, waarden en geschiedenis van de lokale bevolking; 

 non-discriminatie op basis van kleur, geslacht, ras, handicap, seksuele voorkeur, reli-

gie en politieke overtuiging; 

 lokale inworteling: we ondersteunen de eigen plannen van de lokale bevolking. Zo 

komen we tegemoet aan de echte noden en hebben we de beste garantie op blijven-

de verandering; 

 werken met betrouwbare partners; 

 cofinanciering: naast de steun van Proma zorgen de meeste projecten voor een lokale 

bijdrage en kunnen ze rekenen op steun van andere organisaties; 

 steun aan kleinschalige projecten: vanuit die kleinschaligheid kunnen we concrete én 

tegelijkertijd grootse dingen realiseren, en dat zonder torenhoge werkingskosten. Dat 

ene kind dat dankzij onze hulp naar school kan, leert anderen lezen en schrijven, moti-

veert zijn of haar ouders om een alfabetiseringscursus te volgen en vervult op latere 

leeftijd een voortrekkersrol in de gemeenschap. Zo is hij of zij zélf de motor van ont-

wikkeling in zijn of haar gemeenschap, dorp, stad en land. 

 

De projecten die we steunen, belichamen deze waarden. 

Wanneer we een samenwerking aangaan met een project, kan de 

lokale partner tweemaal per jaar een subsidieaanvraag indienen. 

Deze subsidieaanvraag beoordelen we met een comité. Bij het toe-

kennen van de subsidies houden we rekening met de beschikbare 

fondsen en de noden van het project.  

Zes maanden later dient de lokale partner een gedetailleerd financi-

eel en inhoudelijk evolutierapport in. Hierin licht onze partner de 

aanwending van de subsidies toe en rapporteert hij of zij over de 

vooruitgang.  

Op die manier garanderen wij u dat we de giften efficiënt gebruiken, 

waar het nodig is en voor mensen die er nood aan hebben.  

http://promavzw.be/wat-doen-we/
http://promavzw.be/doe-een-gift/
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 Wie werkt er zoal mee? 
In het Noorden 

Raad van Bestuur Proma vzw 

Pierre Van den Bossche, voorzitter 

P. Michel Coppin 

P. Donaat Dumon 

P. Jean Claude Ponette 

Jean-Paul Etienne (sinds 2017) 

In het Zuiden 

Proma werkt samen met lokale partners met wie we een relatie op lange termijn 

uitbouwen. Die partner neemt de dagelijkse leiding van het project op zich.  

Soms is die lokale tussenpersoon een Belg die ter plaatste actief is, maar het is 

steeds de plaatselijke bevolking die voor de goede projectuitvoering instaat. 

Het secretariaat 

P. Michel Coppin sds, directeur 

Robert Vastmans, projectencoördinator 

en communicatie (sinds 1/5/2016) 

Willy Canneyt, boekhouding 

Onze talrijke vrijwilligers 

http://promavzw.be/wat-doen-we/
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2016: Brazilië, Rio, de 

Olympische spelen… Het is 

daar echter niet al goud 

dat blinkt.  

Ons project ASP is al jaren 

actief in een van de armste 

deelstaten van Brazilië: 

Maranhão. De leefwereld 

van de ’afrodescendentes’ 

is niet fraai en veilig. Dank-

zij infosessies wordt hen 

aangeleerd om op te ko-

men voor hun rechten en 

inspraak en steun op te 

eisen.  

Dankzij úw steun  

boeken ze daar resultaten! 
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Ons project Horizon Rwanda evolu-

eerde: van louter steun aan een la-

gere school, naar steun voor jonge-

ren op niveau secundaar onderwijs 

naar sinds kort ook agrarische vor-

ming voor vrouwen en moeders. 
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 Projectwerking in het Zuiden 

een blik achter de schermen 
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Afrika 
AFRIKA 477.889 

Burkina Faso 92.250 

Côte d'Ivoire 65.000 

D.R. Congo 22.914 

Guinea 11.925 

Mali 34.000 

Benin 33.000 

Volksrep. Congo 83.000 

Rwanda 5.800 

Togo 90.000 

Tsjaad 40.000 

Burkina Faso
19%

Côte d'Ivoire
14%

D.R. Congo
5%

Guinea
3%

Mali
7%

Benin
7%

Volksrep. 
Congo

17%

Rwanda
1%

Togo
19%

Tsjaad
8%
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Waar? Benin (Natitingou) 

Wat? Schoolbanken en kasten; bouw van sanitaire ruimtes voor 50-tal 

kinderen; studiebeurzen voor minst bedeelde kinderen 

Euro? € 3.000 

Waar? Burkina-Faso (Kaya) 

Wat? schoolbanken, tafels, stoelen voor 600-tal leerlingen 

Euro? € 10.000 

Waar? Mali (Ségou) 

Wat? Nieuwbouw voor uitbreiding kleuter– en basisschool 

(350 leerlingen) 

Euro? € 12.000 

Waar? Ivoorkust (Grand-Bassam) 

Wat? Hekwerk/afsluiting + bouw appatam (soort open maar overdekt 

prieel) voor kleuterschool 

Euro? € 4.000 

Waar? Tjaad (N’Djamena) 

Wat? Omheinen school (beveiligen leerlingen tegen 

diefstal, vandalisme en terrorisme) 

Euro? € 12.000 

Waar? Volksrep. Congo (Brazzaville) 

Wat? Na fusie basisschool en college: zorgen voor voldoende schoolbanken 

voor 803 leerlingen 

Euro? € 4.000 

Waar? Guinea (Kankan) 

Wat? Extra gebouw voor stijgend aantal leerlingen: 3 klas-

lokalen, kantoorruimte en magazijn (400 leerlingen) 

Euro? € 11.925 

Waar? Togo (Lome) 

Wat? Huidig schoolgebouw in stro en klei vervan-

gen door duurzaam gebouw met 3 klaslokalen 

Euro? € 10.000 
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Mali: Voor en na... 

3 realisaties in Togo 

Uitbreiding voor overbevolkte school in Mali 
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Lukafu, DR Congo 

In 2012 was de toestand nog 

erbarmeliljk, nadat de scholen 

te lijden hadden onder invallen 

van de Maï-Maï... 

Intussen is de leiding van de 

scholen in de regio in handen 

van p. Jean-Marie. Hij heeft er 

op korte termijn een aantrek-

kingspool van kunnen maken 

voor honderden leerlingen. 

De leerlingen werken er hard 

aan de opbouw van de eigen 

schoolinfrastructuur en in-

richting ervan. Met resultaat! 

Dat alles is maar mogelijk 

dankzij uw trouwe steun. 

Hartelijk dank daarvoor!! 
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Waar? Filippijnen (Sapang) 

Wat?    

 studiebeurzen voor studenten lager, middelbaar en hoger onderwijs; 

 voorbereidingsprogramma voor jongeren die hogere studies beginnen; 

 vormingsprogramma over basisgezondheidszorg; 

 vormingsprogramma waarin jongeren artisanale producten uit bamboe 

leren vervaardigen; 

 bouw van een bibliotheek.  

Euro? € 35.191 

Azië 
AZIË 37.691 

Filippijnen 35.191 

India 2.500 

Het verhaal van Ramelyn: als 

ze vijf is, stierf haar moeder in 

het kraambed. Dankzij Sapang 

kon ze toch verder studeren.  

In 2016 behaalde Ramelyn haar eind-

diploma hogere studies. 

Dankzij uw steun werd het een 

mooie dag voor haar vader en haar 

grootmoeder! 
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Waar? India (Thoothur) 

Wat?   Een door zuster Roshni geleide kleuter– lagere en secun-

daire school in een vissersdorp in het Zuiden van India 

 Aanschaffen handboeken en meubilair 

 Inrichting pc-lokaal met tafels, computers en beamers 

 Inrichting wetenschapslokaal, voor jongens en meisjes 

Euro? € 2.500 
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Waar? Libanon (Dbayeh)  

Wat? onderwijs voor Palestijnse en Syrische vluchtelingen in het kamp Dbayeh: 

 schoolgeld (lager en middelbaar onderwijs); 

 schoolboeken; 

 transportkosten van en naar school. 

Voorheen werd er quasi gratis Engelstalig onderwijs georganiseerd door de UN-

WRA. Die organisatie zette die steun echter stop. Willen de kinderen die Engels-

talige opleiding verderzetten, dan moeten ze nu naar een (dure) privéschool die 

redelijk ver van het kamp gelegen is. 

Euro? € 11.250 

Midden-Oosten 
MIDDEN-OOSTEN € 11.250 

Libanon 11.250 

Op weg naar school… 

Onderwijs: een lichtpunt 

in een reeds lang door 

diverse conflicten ge-

troffen gebied. 

Kennis van het Engels: het 

biedt perspectieven op 

latere leeftijd. 
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Waar? Bolivië (K’Anchay) 

Wat? Het project K’Anchay is actief in het Noorden van Potosí, een over-

wegend dor en bergachtig gebied. Met studiebeurzen stimuleert het een 

10-tal meisjes tussen 16 en 18 (selectie op basis van eerdere studieresulta-

ten) om verder te studeren. Daarnaast ondersteunt het enkele internaten. 

Euro? € 17.900 

Latijns-Amerika 

LATIJNS-
AMERIKA 82.422 

Argentinië 6.100 

Bolivia 17.900 

Brazilië 17.000 

Colombia 14.850 

Ecuador 13.500 

Panama 13.072 

Argentinië
7%

Bolivia
22%

Brazil ië
21%

Colombia
18%

Ecuador
16%

Panama
16%
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Waar? Ecuador (Aldea de Niños Christo Rey) 

Wat? In 2016 werd Ecuador opgeschrikt door zware aardbevingen. 

Het project Aldea de Niños werd gelukkig gespaard. 

Beter nieuws was er van het opleidingsfront. Op vierjarige leeftijd 

kwamen de tweelingzusjes Joselyn en Lissette onder de hoede van 

het project. In 2016 studeerden de 

jongedames beiden af. 

Euro? € 13.500 

Waar? Colombië (Medillín) 

Wat? Het project Esperanza del Mañana is brengt weke-

lijks een honderdtal jongeren uit de wijk Barrio Santo Do-

mingo samen. Op zaterdag zijn er diverse vormingsactivi-

teiten: Engels; muziek; maar ook praktische vaardigheden 

die vooruitzicht geven op een economische bijverdienste. 

Euro? € 2.250 

Waar? Panama (Capira: kinderen en koffieboeren) 

Wat? Capira is een bergachtige streek in het Centraal-Amerikaanse land Panama. 

De kindersterfte was er bijzonder hoog. Ons project begeleidt ouders om gezonde 

maaltijden te bereiden voor kun kinderen. 

Verder is er ook aandacht voor de koffieboeren. Dankzij uw steun kunnen de boe-

ren vormingssessies volgen om hoogwaardigere koffiebonen op de markt te kun-

nen brengen. 

Euro?  € 5.600 
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 Communicatie en fondsenwerving 

www.promavzw.be 

Op www.promavzw.be vindt u meer informatie over onze organisatie, de 

projecten die onze steun krijgen en de manier waarop u ons kunt steunen.  

U vindt er ook de digitale versie van de meest recente nummers  van Pro-

Magazine, onze jaarverslagen en jaarrekeningen terug.  

ProMagazine, 4x per jaar in je postbus of in je mailbox 

In het gratis driemaandelijks informatieblad ProMagazine belichten we concrete 

projecten. We informeren u zo over de noden op het terrein maar vooral ook over 

de realisaties.  U leest en ziet met eigen ogen dat uw solidariteit loont en uw geld 

goed besteed wordt.  

Eind 2016 beslisten we om een nieuwe stijl te hanteren: in plaats van op een drie-

luik, met pagina’s op A5-formaat, presenteren we onze projecten nu op een dubbel 

A4– formaat: het laat ons toe om een groter lettertype te hanteren en ook illustra-

ties en foto’s op een groter formaat in te voegen. 

http://www.promavzw.be
http://www.promavzw.be
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U vindt ons in de Gids voor Giften & Legaten 

Als u de gids voor giften en legaten erop naslaat, dan zal u merken dat Proma 

daarin vermeld staat, naast een heel aantal andere verenigingen en stichtingen.  

Proma is immers een van de vzw’s die door de overheid erkend is om voor 

giften van minstens € 40 op jaarbasis een fiscaal attest uit te reiken. Als dona-

teur geniet u met zo’n gift dus een fiscaal voordeel.  

Daarnaast mag Proma vzw ook legaten alsook duo-legaten in ontvangst nemen. 

Als u dus een testament opstelt, kunt u daar dus ook Proma vzw als begunstig-

de of zgn. legataris in aanduiden.  In die gids vindt u alvast heel wat uitleg en 

staan de voornaamste aandachtspunten uitgelegd. Wenst u nog bijkomende 

informatie, neem dan gerust met ons contact op. Wij helpen u graag verder. 

Bedankt! 

In het voorjaar 2017 vonden onze donateurs 

samen met hun fiscaal attest voor 2016 ook 

nog drie leuke postkaarten in de bus.  
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 Wat cijfermateriaal 

We zijn een goed beheer van onze middelen verschuldigd aan onze 

schenkers, vrijwilligers en partners in het Zuiden. We houden onze wer-

kingskosten zo laag mogelijk opdat zoveel mogelijk fondsen terechtko-

men bij mensen die het écht nodig hebben.  

Proma voert een open financieel beleid en springt op een transparante 

en correcte wijze om met de beschikbare fondsen. Dat werd begin 2017 

nog bevestigd door de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving op 

basis van een analyse van onze cijfers en dossiers van 2015. 

Onze organisatie is onafhankelijk en onpartijdig. We werken immers 

uitsluitend met giften van particulieren, onze werking wordt niet door 

de overheid gesubsidieerd. Proma is wél door de overheid gemachtigd 

om fiscale attesten af te leveren voor elke gift van € 40 of meer.  

De jaarrekening van Proma vzw wordt elk jaar gecontro-

leerd én goedgekeurd door een bedrijfsrevisor. Op de 

volgende pagina’s gaan we dieper op de cijfers in. 

Subsidies per regio: verdeling en in euro 

AFRIKA
79%

AZIË

6%

LATIJNS-
AMERIKA

14%

MIDDEN-
OOSTEN

1%

per regio

TOTAAL 604.351 

AFRIKA 477.889 

AZIË 37.691 

LATIJNS-AMERIKA 82.422 

MIDDEN-OOSTEN 6.350 
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Een jaarrekening van een vzw als Proma correct interpreteren is niet eenvoudig. 

Onder de post ‘kosten’ van onze vzw zit onder de noemer ‘andere bedrijfskosten’ immers de 

steun die wij aan onze partners in het Zuiden doorgestort hebben. Onze eigenlijke kosten, d.w.z. 

de door onze leveranciers gefactureerde bedragen en personeelskosten, maken geen 10% uit van 

het totale bedrag dat wij aan giften en legaten ontvingen.  

Het ‘verlies’ in 2015 is in die zin positief nieuws. Dat betekent immers dat Proma vzw in 2015 

meer geld doorstortte dan dat ze in dat jaar aan giften en legaten ontving. In 2015 bouwden we 

de in het verleden aangelegde reserves met andere woorden af. In 2016 bouwden we weer reser-

ves op: we ontvingen immers aanzienlijke bedragen via legaten, die we niet hetzelfde jaar nog 

hebben kunnen investeren in onderwijs– en vormingsprojecten in het Zuiden. 

Resultatenrekening 2016 2015 

Opbrengsten 804.768 561.184 

Omzet (verkoop objecten) 104 816 

Schenkingen en legaten 804.662 560.356 

Andere opbrengsten 2 12 

Kosten 660.743 624.164 

Handelsgoederen & diensten  
          (= facturen leveranciers) 30.858 28.907 

Bezoldigingen 25.534 25.534 

Afschrijvingen 0 0 

Andere bedrijfskosten (= doorgestorte steun!) 604.351 569.723 

Resultaat 144.025 -62.980 

Financiële opbrengsten 8.730 12.208 

Financiële kosten 3.650 3.366 

Resultaat van het boekjaar, vóór belasting 149.106 -54.138 

Belastingen 7.068 6.091 

Resultaat van het boekjaar, ná belastingen 142.038 -60.229 

Balans 2016 2015 

ACTIVA 1.958.996 1.873.965 

Vaste activa 0 0 

Vlottende activa 1.958.996 1.873.965 

     Voorraden 0 17.146 

     Handelsvorderingen 0 130 

     Geldbeleggingen 311.538 308.248 

     Liquide middelen 1.647.391 1.547.660 

     Overlopende rekeningen 66 781 

Balans 2016 2015 

PASSIVA 1.958.996 1.873.965 

Eigen vermogen 1.923.250 1.781.212 

     Opgebouwde reserves 1.923.250 1.781.212 

      (= beschikbare fondsen)     

Schulden 35.746 92.753 

     Schulden op max. 1 jaar 31.247 9.826 

         (waarvan facturen leveranciers) 31.247 9.826 

     Overlopende rekeningen 4.499 82.927 
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Elke maand een gift heeft zo zijn voordelen 

Liever elke maand een klein bedrag van uw rekening dan ineens 

een groot? Met een permanente opdracht maakt u het uzelf ge-

makkelijk. 

Bovendien biedt het onze partners in het Zuiden meer garantie op een 

continue financiering. Wij betalen hen immers niet alleen uit op basis 

van wat op het einde van het jaar op de rekening staat. Ook tegen eind 

juni voorzien wij een storting, voor zover er dan voor hen budget be-

schikbaar is. Daarvoor kunt u mee helpen zorgen. 

Ter info: bij zo’n permanente opdracht bepaalt u zelf het bedrag en 

eventueel het project van uw voorkeur. U kunt op elk ogenblik het be-

drag of de frequentie van uw gift wijzigen of de opdracht stopzetten. 

Via een gift, mét fiscaal voordeel! 

IBAN: BE71 0000 1733 1169    (BIC: BPOTBEB1) 

Op naam van Proma vzw, Vorstlaan 199, 1160 Brussel 

Voor een algemene gift vermeldt u het best 299001 GIFT. Desge-

wenst vermeldt u het project van uw keuze.  

Fiscaal voordeel voor giften van € 40 of meer op jaarbasis. 

Hoe Proma steunen 

Laat iets na in uw testament 

U kunt inderdaad ook iets aan onze projecten nalaten na uw overlijden. 

Dat kan dan door een zogenaamd legaat te voorzien in uw testament.  

Zeker als u kinderen heeft, moet u rekening houden met een aantal 

wettelijke beperkingen. Heeft u vragen, dan geven we u met plezier 

meer informatie. 

Overweegt u een deel van uw nalatenschap aan bijvoorbeeld een neef,  

een vriendin of kennis over te maken, bijvoorbeeld omdat u geen kin-

deren heeft, dan moet u helaas rekening houden met torenhoge erf-

belasting. In dat geval kan een duo-legaat een win-win betekenen voor 

de personen die u wil begunstigen én voor een door u gekozen goed 

doel, zoals bijvoorbeeld de kinderprojecten van Proma vzw. 

Deel ons KBO-nr. mee aan uw notaris: 0410.537.157 

http://promavzw.be/wp-content/uploads/2012/07/het-project-van-je-voorkeur4.pdf
http://promavzw.be/doe-een-gift/
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Bent u als school op zoek naar een goed doel? 

U geeft een feest? 
Doe uw genodigden een plezier,. Laat ze Proma steunen! 

Een geboorte, doopsel, huwelijk, jubileum … Tijd om te feesten! 

U wil uw genodigden echter de kopzorg besparen om ‘een gepast cadeau’ voor u te 

vinden. Maak het hen gemakkelijk. Vermeld op de uitnodiging dat ze mogen storten 

ten voordele van een goed doel: Proma in het algemeen of een welbepaald onderwijs– 

of vormingsproject in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. 

In heel wat scholen worden er initiatieven genomen rond ontwikkelings-

hulp, steun aan het Zuiden, steun voor milieuprojecten, e.d. 

Proma kan daarbij zeker uw partner zijn! Wat is er mooier dan solidariteit 

stimuleren tussen leerlingen in het Noorden en in het Zuiden. 

Dat kan uiteraard ook in het kader van het pensioneringsfeestje van een 

leerkracht. Waarom het einde van de loopbaan voor een klas in België niet 

aangrijpen om de opstart en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsactivi-

teiten in het Zuiden financieel te steunen?! 

Laat ook uw jeugdbeweging, vereniging, … 
een handje helpen ! 

Bij steeds meer jeugdbewegingen en verenigingen bemerken we de 

wil om hun schouders te zetten onder een actie ten voordele van het 

goede doel.  

Hierbij een warme oproep om je solidariteit te richten op jongeren 

die geconfronteerd worden met bijzonder moeilijke leefomstandig-

heden. Door hun opleiding en vorming te ondersteunen, geef je hen 

betere toekomstperspectieven. 
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Als bedrijf, bedrijfsleider of zelfstandige 
Proma steunen? 

Het spreekt voor zich dat u als zelfstandige, als bedrijfsleider en zelfs met uw firma 

een steentje kunt bijdragen aan onze onderwijsprojecten in het Zuiden. Dat bedoelen 

we dan niet letterlijk, maar dat kan bijvoorbeeld wel in de vorm van een financiële 

steun aan de bouw van een school, het installeren van zonnepanelen, het uitvoeren 

van elektriciteitswerken, schilderwerken, enz. ... 

Misschien heeft u horen zeggen dat de fiscus niet apprecieert dat uw vennootschap 

vrijgevig is en geld ‘om niet’ uitgeeft. Maakt u zich op dat vlak geen zorgen: Proma vzw 

is gemachtigd om fiscale attesten op te maken voor giften van minimaal € 40 op jaarba-

sis. Daardoor is een gift aan Proma ook voor uw vennootschap fiscaal aftrekbaar. 

Voor de jaren dat uw vennootschap winst maakt, is zo’n gift via uw vennootschap in 

principe fiscaal zelfs voordeliger dan eerst het nodige geld uit uw vennootschap te ha-

len en de gift dan privé te doen. 

Wenst u een onderwijsproject te steunen dat aansluit op uw eigen bedrijfsactiviteit? 

Samen met u zoeken we met plezier naar de perfecte ‘match’. De onderwijsbehoeften 

in het Zuiden evolueren immers snel, van vroeger bijna uitsluitend basisonderwijs 

naar nu meer opleidingen op secundair en zelfs universitair niveau: houtbewerking, 

metaalbewerking, confectie, haarkapper, toerisme, agrarische activiteiten, artsen, ju-

risten, enz. De kans is dan ook groot dat we een ‘match’ vinden en dat u bijvoorbeeld 

de gasten op uw volgend bedrijfsfeest kunt uitnodigen om een aangepast goed doel 

te steunen in plaats van u te overladen met cadeaus waar u geen blijf mee weet. 

We luisteren dus met veel interesse naar uw inspirerende ideeën en voorstellen en 

helpen graag mee aan de realisatie daarvan! 
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Colofon 

Redactie en lay-out: Robert Vastmans  

Druk: Proma vzw  

V.U.: Michel Coppin, Vorstlaan 199, 1160 Brussel 

Vragen? Suggesties? 

Proma vzw 

Robert Vastmans 

Vorstlaan 199 

1160 Brussel 

Tel. 02 679 06 30 

info@promavzw.be 

www.promavzw.be 

Uw projectsteun is welkom: 

IBAN: BE71 0000 1733 1169 
BIC: BPOTBEB1  

 

Laat iets na via een legaat in uw testament 

Aarzel niet om uw notaris erop aan te spreken en 

deel hem ons KBO-nr. mee: 0410.537.157 

of neem contact op met p. Michel Coppin sds 


