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Hoe kan ook ik helpen? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt dank zij de steun van: 

 

 

 

 

 

v.u. vzw JAO, Kerkplein 12A, 1755 Oetingen 

Niet op de openbare weg gooien, aub 
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Voorwoord 
 

Vzw JAO (Jeugdlokalen Aurora Oetingen) werd in 2013 opgericht door enkele (oud)scouts en 

ijvert voor het bouwen van nieuwe jeudlokalen in Oetingen. Via een recht van opstal kunnen 

er nieuwe jeugdlokalen gebouwd worden achter de huidige parochiezaal in Oetingen ('op de 

kleine voetbalveldjes' voor de echte kenners). 

Begin 2019 werden de bouwplannen steeds concreter.  

Zoals elke nieuwbouw, brengt ook de bouw van een jeugdlokaal grote kosten met zich mee. 

De totale kosten worden geraamd op +/- 680.000 euro. Je hoort het al aankomen... 

Om voldoende geld bij elkaar te sprokkelen blijft vzw JAO winstgevende activiteiten 

organiseren. Daarnaast worden ook de nodige subsidiekanalen aangesproken. Ook nu al kan 

de vzw rekenen op de bijdragen van enkele sponsors. Toch zullen deze acties niet volstaan 

om het jeugdlokaal uit onze dromen neer te poten. 

In dit boekje kan u verschillende mogelijkheden vinden, waarmee ook u de vzw JAO kan 

steunen. Er wordt uitgelegd hoe u een schenking kan doen, met of zonder fiscaal attest.  

Als u liever geen geld schenkt, maar wel een bepaald bedrag wil uitlenen aan de vzw, dan kan 

dat ook via onze renteloze lening. Wie zich graag als vrijwilliger wil inzetten, tijdens of na de 

bouw, of wie graag zelf een actie opzet om geld in te zamelen, vindt in dit boekje de nodige 

informatie. 

Lees snel verder en ontdek op welke manier ook u kan helpen. 

Als je beslist hebt om jouw steentje bij te dragen, aarzel dan zeker niet om contact op te 

nemen met een van de mensen van de Raad van Bestuur van de vzw (zie Bijlage 1). Zij zullen 

je helpen bij de praktische formaliteiten. Je kan ook het formulier op de laatste pagina van 

dit boekje invullen en doormailen, of in onze brievenbus (Kerkplein 12A, 1755 Oetingen) 

deponeren. 

 

Alvast bedankt bij voorbaat, 

Sonja Van Laethem 

Voorzitter Raad van Bestuur vzw JAO 

 

  



4 
 

 

Ik wil geld schenken 

Ik wil niets in ruil 

Zonder fiscaal attest 

Overschrijving 

Als je graag geld wil schenken en je wil niets in ruil, dan kan je dit eenvoudig doen door het 

bedrag van je keuze te storten op het rekeningnummer van de vzw JAO: 

• Bedrag:  ….. EUR 

• Rekeningnummer:  BE22 9733 9308 4147  

• Mededeling: Gift aan vzw JAO vanwege [je voornaam en naam] 

Cash geld 

Uiteraard kan je ook het geld cash geven aan één van de mensen uit de Raad van Bestuur (zie 

lijst in Bijlage 1 op pagina 13 van dit boekje.) Deze persoon zal je dan een ontvangstbewijs 

bezorgen. 

 

Met fiscaal attest 
 

Als kleine vzw mogen we zelf geen fiscale attesten uitschrijven. Wel hebben we een 

overeenkomst gesloten met Scouts & Gidsen Vlaanderen. Deze vereniging schrijft wel een 

fiscaal attest uit voor elke gift vanaf 40 EUR. Dit fiscaal attest kan je dan bij je belastingen 

voegen. 

Hoe werkt het juist? 

• Je doet een storting op het rekeningnummer van Scouts & Gidsen Vlaanderen: 
 

Bedrag:  ….. EUR (*) 

Rekeningnummer:   BE55 4096 5041 4144 
Op naam van:  Scouts & Gidsen Vlaanderen 

Mededeling:  GIFT FAG 5-393 BOUW LOKALEN OETINGEN 

(*) Fiscaal attest voor giften vanaf 40 EUR 

 

• De mededeling (met project code) zoals hierboven vermeld is enorm belangrijk. Aan de hand van 

deze mededeling kan Scouts & Gidsen Vlaanderen dit bedrag doorstorten aan de vzw JAO 

• Scouts & Gidsen Vlaanderen schrijft in het begin van volgend kalenderjaar een fiscaal attest uit en 

stuurt jou dit per post op 

• Je vult de waarde van je gift (samen met eventuele andere giften) in op je belastingsaangifte  

• Je krijgt 45% van jouw gift terug onder de vorm van een belastingsvermindering 

Schenken zonder fiscaal attest 

Schenken met fiscaal attest 
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Ik wil wel iets in ruil 
 

Geboortewebsite 
 

Nieuwe jeugdlokalen in Oetingen. Een jarenlange droom komt eindelijk in vervulling. Net 

zoals een koppel 9 maanden verwachtingsvol uitkijkt naar de geboorte van hun kindje, kijken 

ook wij uit naar de ‘geboorte’ van onze lokalen. En wat hoort er nu typisch bij een geboorte? 

Naast de vele gelukwensen kunnen vrienden en familie ook iets kopen van de geboortelijst. 

We haalden hieruit inspiratie en maakten onze eigen geboortewebsite. Daarop kan iedereen 

die dat wenst iets aankopen en schenken aan de vzw. Hier geen babybedjes, luiers of 

babyspeelgoed, wel stopcontacten, bakstenen, een nieuwe keuken, enz… 

We bekijken nog op welke manier we alle kopers kunnen ‘vereeuwigen’ in het gebouw. Als 

je liever niet wil dat je naam vermeld wordt, laat het ons zeker weten, dan houden we hier 

rekening mee. 

Neem zeker een kijkje op http://www.vzw-jao.be 

 

Jaarlijkse kalender en appelsapverkoop  
 

Naar jaarlijkse traditie zullen we ook dit jaar weer kalenders en vers geperst appelsap 

verkopen. Reserveringen kunnen nu al geplaatst worden door dit aan te duiden op het laatste 

blad van dit boekje. Uiteraard zullen de mensen van de vzw ook enkele verkoopmomenten 

houden op verschillende zondagen voor en na de Scouts. 

 

Gepersonaliseerde trede  
 

Op de bouwplannen voorzien we 2 buitentrappen naar het terras op het 

eerste verdiep. Elke trede van deze trappen (38 in totaal) willen we 

graag voorzien van een gepersonaliseerd naamplaatje.  

Wil jij graag jouw boodschap en/of jouw naam op zo’n plaatje laten 

zetten? Dat kan, als je er snel bij bent natuurlijk, want het aanbod is 

beperkt! 

Schrijf dan 150 EUR over op de rekening van vzw JAO (BE22 9733 9308 4147) met vemelding: 

“aankoop trede + naam en/of gepersonaliseerde boodschap”  

Geboortewebsite 

Jaarlijkse kalender- en appelsapverkoop 

NIEUW: Gepersonaliseerde trede 

http://www.vzw-jao.be/
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Ik wil geld uitlenen via de Renteloze Obligatielening 

Klein bedrag: (… x 100 EUR) 

Gemiddeld bedrag:  (… x 1.000 EUR) 

Groot bedrag:  (… x 10.000 EUR) 
 

 

Als je liever geen geld schenkt, maar de vzw toch vooruit wil 

helpen, kan je ook wat geld uitlenen. 

 

Om ervoor te zorgen dat alles wettelijk in orde is, organiseren we deze lening onder de vorm 

van een renteloze obligatielening.  

 

Samengevat komt het erop neer dat jij, afhankelijk van je financiële mogelijkheden, een klein, 

gemiddeld of groot bedrag aan de vzw JAO uitleent voor een periode van maximum 10 jaar. 

 

De inschrijvingsperiode loopt tot 31 december 2021, en de eerste terugbetalingen zullen 

gebeuren op 31 december 2022. 

 

Vanaf dan wordt elk jaar 10% van het totaal ontleende bedrag terugbetaald. Wie in welk jaar 

terugbetaald wordt, wordt bepaald door lottrekking. Het kan dus zijn dat je je ontleende 

bedrag na 1 jaar al terugkrijgt, of na enkele jaren. Na 10 jaar heeft iedereen zijn geld 

teruggekregen.  Indien je een gemiddeld of groot bedrag (dus vanaf 1.000 EUR) uitleent, kan 

je er ook voor kiezen om elk jaar 10% van je bedrag terugbetaald te krijgen.   

 

Het opgehaalde geld, zal samen met alle 

andere financieringen gebruikt worden voor 

de bouw van de lokalen.  De inkomsten, nodig 

om de lening volgens planning jaar na jaar te 

kunnen terugbetalen, voorzien we via de te 

verwachten huurinkomsten. Het gebouw zal 

namelijk aan andere jeugdverenigingen 

verhuurd worden voor kampen en weekends. 
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Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier staan beschreven in een apart 

document. Indien je interesse hebt om deel te nemen aan de obligatielening, dan horen we 

het graag. Contacteer gerust één van de mensen van de Raad Van Bestuur (zij Bijlage 1) om 

dit verder te bespreken. 
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Ik wil vzw JAO opnemen in mijn testament 
 

 

 

Als je na je dood een stukje van je erfenis wenst na te laten aan de vzw JAO, dan kan je in je 

testament een legaat (*) opnemen ten voordele van de vzw JAO. 

Een testament kan uiteraard nooit voorbijgaan aan een aantal wettelijke bepalingen ten 

opzichte van jouw familieleden. De wet voorziet steeds in een voorbehouden deel voor de 

wettige erfgenamen. Indien je geen wettelijke erfgenamen hebt en geen testament nalaat, 

gaat je ganse vermogen naar de staat. Je kan daar echter anders over beslissen en een legaat 

laten opmaken bij de notaris.  

In beide gevallen, wel of geen wettige erfgenamen, kan je dus een deel van je nalatenschap 

aan de vzw JAO schenken.  

Wie hier graag meer details over wil ontvangen, kan contact opnemen met Geert Stevens of 

Sonja Van Laethem van de Raad van Bestuur van de vzw. (Contactgegevens: zie bijlage 1) 

Voor de praktische uitwerking van je testament neem je best contact op met een notaris. 

 

 

 

 

(*) Legaat: Het is een stukje van uw testament waarin u schrijft dat u een bepaald iets (een voorwerp, een som geld,...) nalaat 

aan een bepaald iemand. Legaten zijn een soort schenkingen via uw testament dus. De persoon aan wie u iets nalaat via een 

legaat heet de ’legataris’. Deze moet duidelijk bij naam genoemd worden. Een legataris kan een persoon zijn, maar ook een 

organisatie of instelling. Goede doelen als UNICEF ontvangen bijvoorbeeld vaak schenkingen via legaten. Een legataris is niet 

hetzelfde als een erfgenaam . Hij of zij ontvangt het legaat van de erfgenamen, maar heeft geen rechten op de rest van de 

erfenis. Alles wat u niet apart in een legaat vermeldt, wordt verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen.  
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Ik wil zelf een actie opzetten om geld in te zamelen voor vzw JAO 
 

Wil jij, of (één van) je kind(eren) zelf een actie opzetten om geld in te zamelen? 

Dat kan zeker! Laat ons dan even weten welke actie je precies wil doen! Hieronder alvast 

enkele ideetjes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………………………. (vul zelf in…      ) 

Heb je zelf een beter idee? Laat je creativiteit de 

vrije loop en bedenk zelf een andere leuke actie! 
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Ik wil vrijwilligerswerk uitvoeren tijdens de bouw 

Specialiteit: …. 
 

In het voorwoord van dit boekje spreken we over een totale kostprijs van ongeveer  

680.000 EUR. Als we de volledige bouwwerken zouden uitbesteden aan aannemers, zou de 

kostprijs nog veel hoger zijn, en zou het nog moeilijker zijn om de nodige fondsen bij elkaar 

te krijgen. 

Vandaar dat we er van in het begin vanuit gegaan zijn dat we heel wat werkzaamheden zelf 

kunnen uitvoeren, met behulp van vrijwilligers.  

Als je zelf interesse hebt om als vrijwilliger mee te werken, hetzij aan de ruwbouw, de 

binnenafwerking, de tuinaanleg, of nog iets anders, laat het ons dan zeker weten! 

Het zou ook kunnen dat je geen specifieke specialiteit hebt, maar toch wel wat wil mee 

helpen, dat kan ook uiteraard! 

Het vrijwilligerswerk zal officieel geregistreerd worden, en elke vrijwilliger is dan ook gedekt 

door onze vrijwilligersverzekering. 

 
 

Ik wil vrijwilligerswerk uitvoeren na de bouw 

Bv. Concierge(s), kleine reparaties, onderhoud, boekhouding, … 
 

Ook als de jeugdlokalen er staan en in gebruik genomen zullen worden, stopt het werk 

uiteraard niet. De ploeg van vzw JAO zal tegen dan al enorm veel (vrijwilligers)werk verricht 

hebben, en het is aannemelijk dat er op dat moment wel een aantal mensen zal zijn dat met 

hun engagement zal stoppen. Om ook dan de continuïteit te kunnen verzekeren, hopen we 

op een aantal nieuwe vrijwilligers die dan het beheer van de lokalen kunnen verderzetten. 

Als dit jou interesseert, kan je dit (volledig vrijblijvend uiteraard ;-), nu al laten weten door 

dit aan te duiden op het laatste blad van dit boekje. 
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Ik koop al eens iets online… 
 

Iedereen die al eens iets online koopt, kan gratis vzw JAO 

steunen door gebruik te maken van TROOPER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je ook al eens meegemaakt dat je net een online aankoop voltooid hebt en dan denkt: 

“Oei… Ik ben vergeten via Trooper te passeren…” Jammer voor vzw JAO, geen extra 

inkomsten hierdoor… :-( 

Gelukkig bestaat daar een ideale oplossing voor: de Trooperbot: 

De Trooperbot, ook wel Botje genoemd, is een 

extensie die je kan toevoegen aan je browser. Hij 

wordt je dikste Troopervriend! Wanneer jij naar 

een webshop surft die aangesloten is bij Trooper, 

komt Botje tevoorschijn en geeft je de kans om 

met één klik je favoriete vereniging te steunen. Je 

kan met andere woorden niet meer vergeten te 

troopen dankzij Botje. Bovendien maakt hij het 

overbodig om eerst te surfen naar de Trooperpagina vzw JAO. Je kan rechtstreeks naar de 

webshop surfen. Superhandig! 

Meer info kan je vinden op: https://trooper.be/trooperbot 

  

https://trooper.be/trooperbot
http://www.trooper.be/vzwjao
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Ik wil via mijn bedrijf de vzw sponsoren 
 

 

 

 

 

 

Er werd reeds een apart sponsordossier opgemaakt waarin alle details vermeld staan. 

Indien je interesse hebt om het project als sponsor te steunen, dan horen we het graag. 

Contacteer gerust één van de mensen van de Raad Van Bestuur (zij Bijlage 1) om dit verder 

te bespreken. 

 

 

  

Heb je een bedrijf, of ben je zelfstandige? 

dan kan je overwegen om sponsor te worden van de vzw. We bieden onze sponsors niet 

enkel reclame aan, we proberen hen in de watten te leggen door allerlei extra’s te 

voorzien (onder andere jaarlijks een gratis kalender, een gratis vaatje appelsap, enz…)  
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Bijlage 1. Ledenlijst Raad Van Bestuur vzw JAO 
 

Hieronder vind je de contactgegevens van alle leden van de Raad van Bestuur van vzw 

JAO.Je kan met gelijk welke vraag over de bouwplannen, de financiering, de werking van de 

vzw, … bij hen terecht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sofie Cerstelotte 

sofie0309@live.be 

0496/81.22.32 

 

Annemie Danau 

annemie_danau@hotmail.com 

 

 

mailto:whiteanaid@gmail.com
mailto:sofie0309@live.be
mailto:info@vzw-jao.be
http://www.vzw-jao.be/
mailto:annemie_danau@hotmail.com
mailto:sonja.van.laethem@telenet.be
mailto:jochen_lanckmans@hotmail.com
mailto:astriddevalck@hotmail.com
mailto:sam.blancquaert@gmail.com
mailto:indra.derycke@hotmail.com
mailto:geertenanneke@gmail.com
mailto:jos_danau@hotmail.com
mailto:seppeneerinckx@hotmail.be
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Bijlage 2. Sponsors 
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Hebben we jou doorheen dit boekje kunnen overtuigen dat óók jij kan mee helpen aan de 

realisatie van nieuwe jeugdlokalen in Oetingen, laat het ons dan zeker weten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bedankt! 

PS: In plaats van dit boekje weg te gooien, kan je het ook deponeren in onze brievenbus, zo kunnen wij het 

nog eens opnieuw gebruiken, en sparen we drukkerskosten uit!  

Of surf naar onze website 

http://www.scoutsoetingen.be/hoe-kan-ook-ik-helpen 

klik daar op de link naar het invulformulier en bezorg ons 

op die manier jouw gegevens 

http://www.scoutsoetingen.be/hoe-kan-ook-ik-helpen
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Deze laatste pagina kan ingevuld en afgegeven worden aan één van de leden van de RvB 

(gegevens: zie pagina 13), of je kan het deponeren in onze brievenbus: Kerkplein 12A, Oetingen 

Invulformulier 

Voornaam en Naam: ………………………………………………………………………………….. 

Straat en nummer: ………………………………………..……………………………………………. 

Postcode en plaats: ………………………………………….……… 

GSM nummer: …………………………….……… Email-adres: …………………………………………………. 

 

 

Ik wil graag de vzw JAO steunen op de volgende manier(en): 

 

Door ……. € schenken met/zonder (*) fiscaal attest  (*) Schrappen wat niet past 

 Door ……. (aantal) kalender(s) 2021 te bestellen 

 Door ……. (aantal) vaatje(s) appelsap te bestellen  

 Gepersonaliseerde trede ter waarde van 150 EUR (slechts 38 beschikbaar!)  

 

 Door in te tekenen op de renteloze obligatielening voor… 

 ….. x 100 € (volledige terugbetaling via lottrekking) 

….. x 1.000 € (ik kies: jaarlijks 10% terugbetaling of  terugbetaling via lottrekking)  

….. x 10.000 € (ik kies: jaarlijks 10% terugbetaling of  terugbetaling via lottrekking) 

 

 Door een legaat op te nemen in mijn testament. Ik wens hierover wel/niet (*) 

gecontacteerd te worden.        (*) Schrappen wat niet past 

 

 Door  vrijwilligerswerk uit te voeren tijdens de bouwwerkzaamheden 

  Voorkeur: …………………………………………… 

 Door vrijwilligerswerk uit te voeren na de bouwwerkzaamheden 

  Voorkeur: …………………………………………… 

 

 Ik ga akkoord dat in het kader van de GDPR wetgeving, mijn gegevens bewaard en verwerkt worden door de vzw JAO. 


