VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 4
van dinsdag 31 mei 2016 om 19:30 uur

Aanwezig: Gevers Dimitri - voorzitter
Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Roes Peter, De Wilde Tine, Versmissen Tom, Van Damme Marc raadsleden
Hermans Luc, Wittebolle Astrid - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Van Otten Jan, Van Lommel Reccino, Guedon John, Gladiné Pierre - raadsleden
Waren eveneens aanwezig
Annick De Smet – raadslid in vervanging van Jan Van Otten,
Godelieve Driesen – raadslid in vervanging van Reccino Van Lommel,
Eddy Grooten – raadslid in vervanging van John Guedon,
Paul Moelans en Pascale Mathé – raadsleden,
Tom Wustenberghs – directeur Pontes,
Kris Loyens – Pontes,
Koen Goor – Cipal,
Melanie Ryckaert – lokale economie,
Dien Haemhouts – lokale economie,
Publiek.
Ronleiding crematorium
Aan de hand van een filmpje werd eerst een overzicht gegeven over Pontes. Nadien werd een rondleiding
gehouden met uitvoerige toelichting door Tom Wustenberghs en Kris Loyens.
Nieuw in de werking is dat de begrafenisondernemers sinds 1 januari 24 u. op 24 u. en 7 dagen op 7 kisten kunnen
aanbrengen en urnen kunnen afhalen.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Algemene Vergadering en bijzondere Algemene Vergadering Pontes
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Tom Wustenberghs toelichting bij dit punt.
Algemene Vergadering Cipal
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Koen Goor toelichting bij dit punt.
Schepen Luc Hermans vraagt of de herprofilering van Cipal te maken heeft met het feit dat diverse andere firma’s
een voorsprong hebben wat programma’s ontwikkelen betreft.
De enige reden is dat men zich in orde wil stellen met de wet.
Schepen Astrid Wittebolle verwijst naar de Go Radar en vraagt of er al gemeenten zijn die hierop hebben
ingeschreven.
Dit is een nieuw product dat nog maar pas is aangekondigd. Momenteel heeft Heusden-Zolder dit
aangevraagd.
Paul Moelans vraagt of er een groot verloop is wat het personeel betreft.
Er is geen bijzonder en zeker geen uitzonderlijk verloop.
Paul Moelans verwijst naar de I monitor en vraagt naar de resultaten van Turnhout .
De resultaten van deze I monitor worden pas op 17 juni voorgesteld.
Algemene Vergadering Centrummanagement Turnhout vzw
Aan de hand van een ppt geven Dien Haemhouts en Melanie Ryckaert toelichting bij dit punt.
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Paul Moelans verwijst naar de cadeaucheques en vraagt naar de reden van de stijging.
Enerzijds is de cadeaucheque populair en kent nog steeds een stijgende lijn. Anderzijds is het verschil ook
te wijten aan datum van facturatie.
Voorlopige vaststelling ontwerp van rooilijnplan Jubileumlaan
Schepen Astrid Wittebolle geeft een korte toelichting.
Straatnamen - definitieve goedkeuring - Oude Dijk, Waterjufferstraat, Schildershof, Tikkenhaan,
Kasteelloop, Trempt
Schepen Astrid Wittebolle geeft een korte toelichting en verwijst naar één van vorige commissies waar de
voorlopige goedkeuring werd besproken. Pierre Gladiné had toen de vraag over Trempt dat in een andere
omgeving gangbaar zou zijn. Dit werd nagekeken. Er werden ook geen bezwaren ingediend.
Straatnamen - voorlopige goedkeuring - Treskesdijk en Schildpad
Schepen Astrid Wittebolle geeft een korte toelichting.
Voor de trage weg in het project Kasteelloop werd in het kader van kindvriendelijke stad, een wedstrijd
uitgeschreven waarbij kinderen een straatnaam zouden kiezen. Het werd uiteindelijk ‘Schilpad’.
Voor de nieuwe insteekweg in het industrieterrein Veedijk fase II werd door de werkgroep gekozen
voor 'Treskesdijk'. Deze naam refereert naar de nieuwe vijver die nu deel uitmaakt van een mooi stukje nieuwe
natuur in het industrieterrein en welke inmiddels door de buurtbewoners en omgeving reeds gedoopt is tot
'Treskesvijver'.
Punten agenda gemeenteraad
Er werden geen extra punten aangebracht.
Uit het college
Er werden geen punten aangebracht.
Varia
Schepen Luc Hermans deelt mee dat een toelichting over de signaalgebieden op één van volgende commissies zal
geagendeerd worden.
Tom Versmissen verwijst naar deAV en RvB van Centrummanagement waarvan de datum lang van te voren was
vastgelegd maar in laatste instantie nog werd gewijzigd waardoor een aantal personen niet kunnen aanwezig zijn.
De wijziging van datum werd gedaan op vraag van de boekhouder. In de toekomst zal getracht worden
zulke zaken te vermijden.
Jan Van Rompuy
commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 4
dinsdag 31 mei 2016

Agenda
- Rondleiding in crematorium
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Algemene Vergadering en bijzondere Algemene Vergadering Pontes
- Algemene Vergadering Cipal
- Algemene Vergadering Centrummanagement Turnhout vzw
- Voorlopige vaststelling ontwerp van rooilijnplan Jubileumlaan
- Straatnamen - definitieve goedkeuring - Oude Dijk, Waterjufferstraat, Schildershof,
Tikkenhaan, Kasteelloop, Trempt
- Straatnamen - voorlopige goedkeuring - Treskesdijk en Schildpad
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Rooilijn Jubileumlaan voorlopige vaststelling

Punten agenda gemeenteraad
…

Uit het college
…

Varia
…

Gemeenteraadscommissie
Turnhout
31 mei 2016

dienstverlenende
vereniging
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Agenda Algemene Vergadering 17 juni 2016

CIPAL – Algemene Vergadering
1.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het
boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

3.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

4.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over
het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

5.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

6.

Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
boekjaar 2015

7.

Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding

8.

Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem

9.

Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

10.

Rondvraag

11.

Goedkeuring verslag, staande de vergadering
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Nieuwe vennoten

Cipal nieuwe vennoten:
- gemeente Pittem
- stad Tielt
- OCMW De Panne
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Cipal financiëel

Cipal groep - geconsolideerd
€ 45,0

36,9 ' €
€ 40,0

€ 35,0

€ 30,0

€ 25,0
Act 2010

Act 2011

Act 2012

Act 2013

Act 2014

Act 2015
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Cipal financiëel

Cipal groep – eigen vermogen

25,4

24,9
23,4

17,3

17,7

18,1

18,1

24,6
23,2

18,9

ACT 2006 ACT 2007 ACT 2008 ACT 2009 ACT 2010 ACT 2011 ACT 2012 ACT 2013 ACT 2014 ACT 2015
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Cipal financiëel

Cipal groep – geconsolideerd bedrijfsresultaat
€ 2,0
€ 1,0
€ 0,0
Act 2010

Act 2011

Act 2012

2013Act

Act 2014

Act 2015

-€ 1,0
-€ 2,0

1,4 ' €

-€ 3,0
-€ 4,0
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Strategische herpositionering Cipal dv
“de intercommunale”

Focus op dienstverlenende activiteiten
• Organisatiebegeleiding en procesoptimalisaties
met een insteek van vernieuwende, eigentijdse
dienstverleningsconcepten (24/7) en bijhorend
veranderingsmanagement :
E-Start : IT-doorlichting vanuit organisatorisch
perspectief
• Begeleiding inzake informatieveiligheid, inclusief
veiligheidsconsulenten
• Uitbouw aankoopcentrale voor vennoten, inclusief
contractmanagement
• Vennotenvoordelen
• Inhouse-aanbod voor vennoten
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• Slimme samenwerking met andere overheden &
intercommunales

www.cipal-dienstverlening.be
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Aankoop- & opdrachtencentrale

Hoe kunnen we u helpen?
 tijd- en efficiëntiewinst door een minimale belasting van uw
eigen aankoopadministratie
 een rechtstreekse kostenbesparing door vereenvoudigde
administratieve processen
 gunstige prijzen door de schaalvoordelen
 vooraf gekende financiële en technische voorwaarden

Reeds operationeel
 standaardsoftware (Microsoft, Oracle, Vmware, F)
 zaal- en materiaalreservatiesysteem

Copyright © CIPAL 2015. All rights reserved - 9
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Wordt verder uitgebouwd met nieuwe items.

Opdrachtencentrale standaardsoftware



Opdrachtnemer
Comparex Software Belgium nv



Resultaten


Sinds de opstart mid-2015


deelname door 90 besturen
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waaronder Provincie Antwerpen,
Limburg, Helics, Genk, Sint-Niklaas, F
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Strategische herpositionering Cipal IT solutions nv

Informatietechnologie
Backoffice-toepassingen
burgerzaken – financiën – grondgebiedzaken – zorg & welzijn - … P&O aanverwante oplossingen (IntelliStamp, CiProcure, …)

ICT-infrastructuurdiensten
servers & opslag - netwerkinfrastructuur & -systemen – datacenter - …

IT-experten & professionele diensten
softwarefactory - testingenieurs - applicatie & databasemanagement
IT-architecten – consulenten - projectmanagers –

Loonverwerking full service secretariaat
Loonverwerking
Loonberekeningen – aangiften – rapporteringen – weddevaststellingen - ….

Juridische ondersteuning
arbeids- & sociaalzekerheidsrecht
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Huidige groepsstructuur

241 vennoten
•
•
•

Voorbehouden voor vennoten
decreet “houdende de
intergemeentelijke
samenwerking”

CIPAL DV

26%

99,99%
•
•

Gericht naar niet-vennoten
Generieke IT-competenties:
softwarefabriek, datacenter, 4

50%

CIPAL IT SOLUTIONS
NV

64%

Green Valley
Belgium nv

Brocade
Library Services nv

E-besluitvorming &
zaakbeheersysteem

Ontwikkeling & export
van bibliotheekoplossingen

JobPunt Vlaanderen

22,25%
Woonpartners nv
Toepassingen voor
sociale huisvesting
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Strategische herpositionering

Wat verandert er voor onze vennoten ?
NIETS
- Deelnemersrelatie met Cipal dv blijft behouden
- Contractuele relatie met Cipal dv blijft behouden
- Nieuw : uitgebreid aanbod voor beleidsondersteuning /
informatieveiligheid
- Nieuw : Aankoopcentrale

© Cipal dv 2016. Alle rechten voorbehouden

Cipal dv : focus op

een nieuwe
dienstverlening
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E-start

Hoe kunnen we u helpen?
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de reorganisatie van uw diensten en uw dienstverlening
het opmaken van uw beleids- en strategische plannen
het afstemmen van uw IT op de beleidsplannen
het fusioneren en het integreren van organisaties en diensten
het samenwerken tussen diensten
het organiseren van uw klantgerichte dienstverlening
het efficiënter maken van uw interne processen
het automatiseren en digitaliseren van uw dienstverlening
het invoeren van verbetertrajecten en het begeleiden van uw medewerkers
het aanleren van proces- en projectmatig werken

ESTART

ondersteuning op maat
van lokale besturen

E-start ondersteunt

06/06/2016

8

© Cipal 2016. All rights reserved

4 Thema’s



E-government
- Organisatie en ICT



Informatiebeheer
- Hoe beheer je informatie en data in uw bestuur



Samenwerking
- ICT samenwerking tussen gemeente, OCMW; Regionaal;
- Politie, brandweer



Dienstverlening
- Klantgerichte dienstverlening en digitalisering

Meer dan techniek

 ICT is niet dé oplossing :
- je moet eerst de vraag duidelijk stellen

 Het gaat meer over
- visie & doelen
- processen
- mensen
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E-start
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Scan dienstverlening

 Nieuw en uniek aanbod
 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsconcept
- Bevraging burgers
- Doorlichting producten en diensten
- Inrichting dienstverlening
- Aanbevelingen over digitalisering

© Cipal dv 2016. Alle rechten voorbehouden
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Traject Scan dienstverlening

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Hoe loopt het nu?

Wat is ons ideaalbeeld
van dienstverlening ?

Hoe kan u dit
aanpakken?

• Intake
• Analyse beleidsdocumenten
• Bevraging burgers
• Inventaris producten
en diensten

• Workshop
• Visie
• Prioriteiten

• Visie
• Concept
• Stappenplan

© Cipal dv 2016. Alle rechten voorbehouden
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GO Radar (nieuw)

6-jun-16

06/06/2016
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Kies uw scenario

 Als u hoog scoort
-

Draagvlak
Kansen

-

Middelen

-

 Zet in op projectmatige aanpak

of

© Cipal dv 2016 – All rights reserved

programmabeheer

6-jun-16

23

Kies uw scenario

 Probleem van draagvlak

 Werken aan draagvlak
-

Communicatie, visie uitwerken

 Ondertussen
© Cipal dv 2016 – All rights reserved

-

Kansen grijpen (organisch)

6-jun-16

06/06/2016
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12
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GO Radar & Doe-boekje Politeia/ VVSG “samenwerken”

6-jun-16

25

Resultaten I-monitor

I-monitor
Waarover gaat het? De I-monitor is een bevraging van het consortium e-government VVSG, Cipal dv,
Cevi vzw, Vera, V-ICT-OR en het ECG. Dit consortium peilde enige tijd geleden bij alle lokale besturen
naar hun informatie- en ICT-maturiteit. .

© Cipal dv 2016 – All rights reserved

Wat betekent die I-monitor score voor uw bestuur? Scoort u beter of minder goed dan vergelijkbare
gemeenten? Wat kan of moet u doen om een slechte algemene score of een mindere score op een
van de deelgebieden aan te pakken?
Op 17 juni 2016 nodigen we u uit op een informatiesessie waar we die vragen willen beantwoorden.
Herman Callens (VVSG) zal de belangrijkste resultaten voorstellen. Daarna bieden we drie parallelle
sessies aan waarin we de belangrijkste thema’s uitdiepen. In elke werkgroep geven we een inleiding
waarin we de bestaande inzichten over dat thema bundelen. Cipal geeft een aantal aanbevelingen
over mogelijke oplossingen. U krijgt daarna uitgebreid de kans om vragen te stellen.

6-jun-16

06/06/2016
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13

Resultaten I-monitor : infosessie

Wij nodigen alle besturen graag uit op een informatiesessie waar we die vragen willen beantwoorden.
Herman Callens (VVSG) zal de belangrijkste resultaten voorstellen. Daarna bieden we drie parallelle
sessies aan waarin we de belangrijkste thema’s uitdiepen. In elke werkgroep geven we een inleiding
waarin we de bestaande inzichten over dat thema bundelen. Cipal geeft een aantal aanbevelingen
over mogelijke oplossingen. U krijgt daarna uitgebreid de kans om vragen te stellen.

: 17 juni 2016
: van 13u30 tot +- 15u30 (met nadien tijd voor een drankje tijdens het netwerkmoment)
: seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, Laakdal (locatie op Google maps)

© Cipal dv 2016 – All rights reserved

Datum
Uur
Locatie

6-jun-16

27

Vragen & antwoorden
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Algemene vergadering
Centrummanagement vzw
Dinsdag 14 juni 2016

Inhoud
-

Welkom door Luc Hermans
Rondje wie is wie?
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Begroting 2016
Projecten 2016

Welkom
Doelstelling CM : Kernversterking
- Integrale kwaliteitsverbetering
-

Profielversterking als attractief en veelzijdig (koop)centrum
Vergroten aantrekkings- en concurrentiekracht
Bevorderen van handelsactiviteiten
Verbeteren mobiliteit van bezoekers
Verbeteren leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid

- Informatie-uitwisseling
- Vergroten organisatiegraad centrumondernemers en eigenaars

Rondje wie is wie?

1. Jaarverslag 2015

1.1 Belevingspleintjes
-

Projectoproep Vlaanderen ‘Winkelnota 2.0.’
Project:
Werken rond belevingspleintjes en inrichting publieke ruimte
Doel:
Opwaardering van de beeldkwaliteit in het winkelgebied
Centrale thema’s:
-

-

Kindvriendelijke ruimte
Groene ader & bloemen
Duurzaamheid
Verfraaiing publieke ruimte

Locatie:

3 belevingsplaatsen in het kernwinkel- en winkelgroeigebied
Gasthuisstraat, Leopoldstraat, Driezenstraat

-

Financieel:
max. totaal budget €80 000 met 30% subsidie
Samenwerking met ontwerper Kris de Hoon

Leopoldstraat

Leopoldstraat

1.2 Commerciële Inspiratie
- Project binnen ‘Winkelnota in Vlaanderen’ van UNIZO, WES, AO en VIA
- Doel:
-

Evenwicht herstellen tussen periferie en kern
Versterken detailhandel
Kernversterking

- Gemeentebesturen:
-

Inschrijving via stad of gemeente
Aanbod voor 20 detailhandelszaken
400 euro excl. Btw per ondernemer

1.2 Commerciële Inspiratie
- Ondernemers:
-

Individueel inspiratietraject rol van fysieke zaak/winkel

-

Coaches van UNIZO en WES
4 sessies : kennismaking, brainstorm, opvolging, inspiratierapport
Deelnameprijs: 300 euro excl. Btw per ondernemer
17 inschrijvingen
- 13 detailhandelszaken
- 3 horecazaken
- 1 dienstverlener

1. 3 Turnhout van Shoppen
-

21 & 22 maart: Lenteshopping
27 t.e.m. 30 juni: Zomershopping
2 & 3 oktober: Herfstshopping met Sunday Shopday
11 & 12 december: Kerstshopping
18 & 19 december: Kerstshopping

-

Promotie via:
- Stadskanalen: website, facebook, lichtkranten, stadskrant, …
- GVA papier en online
- Rondom
- Banners

1.4 Cadeaucheques
- Inkomsten voor 2013: ± 350 000 euro
- Inkomsten voor 2014: ± 300 000 euro
- Inkomsten voor 2015: ± 420 000 euro

1.5 Winkelincubator
- Locatie - en startersadvies
- Gesprekken met eigenaars
- Leegstandsbeheer
-

…

1.5 Winkelincubator
Nieuwe handelszaken najaar:
- Leopoldstraat:
- Sint Antoniusstraat:
-

Herentalsstraat:
De Merodelei:
Begijnenstraat:
Gasthuisstraat:

Stien
Game Mania, Belartisan, Parelweelde,
Toonzaal ramen en deuren
Vrolijk, Zoet &Zo, Lab Concept Store
parking Vinci
Escape 2300
Okaïdi

1.6 Turnhout Pops Up
DOEL:
- Jonge en creatieve ondernemers
- Kansen geven
- Innovatie concepten testen
- Veilige omgeving

1.6 Turnhout Pops Up
-

Sprouts
Gin Store
WOLL
KEEKAROO
Kindel
Vrolijk tot en met februari 2017
Store 75
Butik Grafik
Cantik Collection

1.5 Bloemenbaskets
-

Centrumstraten
Mix van bloemenbaskets, potten en hangers
Three Lions
28 000 €

1.6 Promotionele bijdrage
-

Opstart gesprekken met ondernemers
Zie vervolg 2016

2. Jaarrekening 2015

3. Begroting 2016
Uitgaven

Toelage reglement handelscomité

Inkomsten

100.000 € Toelage Stad Turnhout

Personeelskost

45.000 €

Eindejaarsverlichting

83.000 €

Digitaal platform

15.000 €

Boekhouder

7.000 €

Cadeaucheque

5.000 €

Website

3.000 €

Drukwerk

2.000 €

Hert&Troef

10.000 €

Turnhout Pops Up
Turnhout van Shopppen

1.000 €
31.890 €

overdragen verlies vorig boekjaar

3.106,83 €

TOTAAL

305996,83 TOTAAL

Over te dragen

306.000 €

3,13 €

306000

4. Planning 2016

4. 1 Subsidiedossiers
4.1.1 Indienen
- Intereg: Booming Towns
- UIA:
Urban Hack
4.1.2 Uitvoering
- EFRO:
Doelstelling2: Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en
provinciale besturen
60% subsidie (40% EFRO Vlaanderen en 20% Hermes)
- Levend stadshart
- The Box

4.1.2 Levend Stadshart

4.1.2 Levend Stadshart
Inhoud:
- Integrale benadering van ontwikkeling van het centrum
- Werkingsgebied: kernwinkel- en winkelgroeigebied
=> Economische ontwikkeling als motor van kernversterkend beleid
Acties:
- Continuering van kernversterkende werking
- Beeldkwaliteitsplan
- Uitwerken methodiek aanpak hoofdwinkelstraat
Financieel:
- Goedkeuring voor 2 jaar (2016-2018)
- ± 190 000 €

4.1.3 The Box

4.1.2 The Box
Wat?
- Stebo
- Uitrol van The Box naar 4 steden
- The Box:
- Innovatief pop up concept
- Plug and play handelspand in Genk
- Winkelincubator
Hoe?
- Huren van een pand
- Break-evenproject door verhuur aan starters

4.2 Digitaal Platform
-

-

Vernieuwde website ‘Turnhout van Shoppen’
- Actuele gegevens van handelaars en acties
- Promoten evenementen
- Citymarketing
- Handelaars in de kijker
- Sociale media
- Digitale nieuwsbrief
Digitalisering van cadeaucheques
Spaarsysteem bij lokale handelaars
Parkings en bereikbaarheid

4.3 Promotionele bijdrage
Historiek:
- Opmaak reglement promotionele bijdrage in overleg met HAR
- Goedkeuring reglement door gemeenteraad 7 maart
- Opmaak toelage reglement in overleg met HAR

4.3 Promotionele bijdrage
Algemene principes:
-

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen op het grond gebied
Turnhout.

-

Aanleiding:
Initiatieven i.f.v. handelsondersteunende projecten in het centrum en in grotere
handelszones al dan niet gelegen aan een evenementenplein

-

Doelstelling:
Inspanning van de stad Turnhout om de centrumfunctie te versterken en meer
uitstraling te geven als aantrekkelijke winkelstad, behouden, uitbreiden en
versterken

4.3 Promotionele bijdrage
Zones:
- Kernwinkelgebied: 475 euro
- Winkelgroeigebied: 350 euro
- Handelszones: 250 euro
- De zone voor grootschalige kleinhandel Steenweg op Gierle zoals
afgebakend door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van
juni 2004
- Handelscomplex Nieuwe Kaai, zoals afgebakend op het plan
- Handelscomplex omgeving Stadspark, zoals afgebakend op het
plan
Andere: 50 euro
Extra boven 1600m2: + 300 euro

4.3 Promotionele bijdrage

4.3 Promotionele bijdrage

CENTRUM MANAGEMENT VZW
Campus Blairon 200
2300 TURNHOUT

BALANS PER 31.12.2015

AKTIEF

211.147,14

40 Handelsvorderingen
Handelsdebiteuren
Op te maken facturen
Dubieuze debiteuren
Geboekte waarderverminderingen

11.289,30
988,80
128,88
-106,51

Totaal rubriek 40

12.300,47

41 Overige vorderingen
BTW RC

311,53

Totaal rubriek 41

311,53

49 Overlopende rekeningen
Verkregen opbrengsten

85.000,00

Totaal rubriek 49

85.000,00

55/58 Beschikbare middelen
Belfius 091-0123743-97
Belfius 091-0197245-73
Belfius 091-0176670-62

Totaal rubriek 55/58

9.739,28
12.291,19
91.504,67

113.535,14

PASSIEF

0,00

211.147,14

14 resultaat
overgedragen verlies
resultaat boekjaar 2015

-7.344,86
-3.106,83

Totaal rubriek 14

-10.451,69

44 Handelsschulden
Leveranciers
Klanten met creditsaldo
Te ontvangen facturen
Op te maken creditnota's

12.511,66
4.626,56
83.558,11
8.370,00

Totaal rubriek 44

109.066,33

48 Diverse schulden
Niet uitbetaalde cadeaucheques
Totaal rubriek 48

112.532,50
112.532,50

RESULTATEN
KOSTEN
60 Handelsgoederen
Aankopen Turnhout van Shoppen
Aankopen Turnhout Brandt
Aankopen Magazine Hert en Troef
Aankopen cadeaucheques
Actie marktkramers
Pop in market
Aankopen eindejaarsverlichting (doorgefactureerd)
Aankopen eindejaarsverlichting (niet doorgefactureerd)

39.853,10
240,00
74,00
1.272,00
100,00
241,20
1.948,80
82.569,31

Totaal rubriek 60

126.298,41

61 Diensten en diverse goederen
Honoraria
Kosten sociaal secretariaat
Reis en verplaatsingskosten
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Geschenken (btw niet aftrekbaar)
Klein materiaal
Huur materiaal
Administratiekosten
Totaal rubriek 61

5.851,33
278,62
76,00
91,14
450,00
46,94
180,25
300,91
7.275,19

62 Personeelskosten
Bedienden
Werkgeversbijdrage sociale verzekering
Andere personeelskosten
Wetsverzekering
Bedrijfsmedische dienst

33.440,44
9.402,32
815,10
229,09
120,59

Totaal rubriek 62

44.007,54

63 Waarderverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
Waardevermindering op handelsvorderingen - toevoeging
Waardevermindering op handelsvorderingen - terugname

106,51
-8.370,00

Totaal rubriek 63

-8.263,49

65 Financiele kosten
Bankonkosten

540,38

Totaal rubriek 65

540,38

TOTAAL KOSTEN

169.858,03

OPBRENGSTEN
70 Omzet
Verkopen cadeaucheques
Cadeaucheques - interne creditnota
Verkopen cadeauverpakking
Verkopen Hert en troef
Doorfacturatie eindejaarsverlichting
Pop in market
Actie marktkramers
Totaal rubriek 70

335.545,00
-335.545,00
594,59
-8.370,00
1.948,80
348,00
1.745,00
-3.733,61

73 Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies
Toelage Stad Turnhout

170.000,00

Totaal rubriek 73

170.000,00

74 Andere opbrengsten
Diverse bedrijfsopbrengsten
Recuperatie BVH soc secretariaat
Totaal rubriek 74

TOTALE OPBRENGSTEN
RESULTAAT

150,41
334,40
484,81

166.751,20

-3.106,83

Begroting 2016
Uitgaven

Inkomsten

Toelage reglement handelscomité
Personeelskost
Eindejaarsverlichting
Digitaal platform
Boekhouder
Cadeaucheque
Website
Drukwerk
Hert&Troef
Turnhout Pops Up
Turnhout van Shopppen
overdragen verlies vorig boekjaar

100.000 € Toelage Stad Turnhout
45.000 €
83.000 €
15.000 €
7.000 €
5.000 €
3.000 €
2.000 €
10.000 €
1.000 €
31.890 €
3.106,83 €

TOTAAL

305996,83 TOTAAL

Over te dragen

3,13 €

306.000 €

306000

