
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur 

Vergadering van 3 mei 2021 

 

 

Aanwezig: 

Marleen Verdonck, Voorzitter Raad van Bestuur; 

Filip Vermeiren, Peter Willems, Barbara Stubbe, Jo De Munter, Ivo Moris, Filip Michiels, Ann Van Hecke, 

Jan Bogaert, Kris Van der Eecken, Maaike Afschrift, Leden; 

David De Landsheere, Secretaris 

Verontschuldigd/Afwezig: 

Vastellen jaarrekening 2020 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 243 

 

BESLUIT: 

Met 7 stemmen voor en 4 onthoudingen 

Artikel 1 

De jaarrekening en het jaarverslag 2020 worden vastgesteld. 

Artikel 2 

De jaarrekening en het jaarverslag worden cfr. de regelgeving overgemaakt aan de gemeenteraad voor 

advies en aan de toezichthoudende overheid voor goedkeuring. 

Artikel 3 

De provinciegouverneur wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

 

 

 De voorzitter, 

David De Landsheere (get.)  Marleen Verdonck (get.) 

Secretaris Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 6/05/2021 

 

 

 

David De Landsheere Marleen Verdonck 

Secretaris Voorzitter Raad van Bestuur 



Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize 

Sportstraat  3 

9860  Oosterzele 

 

 

Ondernemingsnummer:  0844.272.162 

 

 

 

 

 JAARVERSLAG  

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over ons bestuur gedurende het boekjaar 2020. 

  

De jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, vormt één geheel en 

werd opgemaakt overeenkomstig de wetgeving van toepassing op het autonoom gemeentebedrijf. 

 

De belangrijkste vaste activa hebben voornamelijk betrekking op terreinen en gebouwen ten bedrage 

van 495.577,80 EUR, op installaties, machines en uitrusting ten bedrage van 60.804,78 EUR, op 

meubilair en rollend materieel ten bedrage van 1.376,56 EUR en op leasing en soortgelijke rechten ten 

bedrage van 4.974.478,53 EUR. 

  

De vlottende activa hebben voornamelijk betrekking op handelsvorderingen ten bedrage van 

52.515,53 EUR, op overige vorderingen ten bedrage van 8.322,30 EUR en op liquide middelen ten 

bedrage van 352.089,41 EUR. 

 

Het eigen vermogen heeft betrekking op geplaatst kapitaal ten bedrage van 25.000,00 EUR, op de 

wettelijke reserve ten bedrage van 2.256,92 EUR en op de overgedragen winst ten bedrage van 

29.186,48 EUR. 

 

De schulden hebben betrekking op schulden op meer dan één jaar ten bedrage van 5.742.254,02 EUR 

en op schulden op ten hoogste één jaar ten bedrage van 143.270,52 EUR welke betrekking hebben op 

schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ten bedrage van 99.590,95 EUR, op  

handelsschulden ten bedrage van 32.786,73 EUR, op schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten ten bedrage van 3.338,74 EUR en op overige schulden ten bedrage van 7.554,10 EUR. 

 

De bedrijfsverlies van het boekjaar bedraagt 14.736,37 EUR, vorig boekjaar bedroeg de bedrijfswinst 

22.450,66 EUR. 

 

De verlies van het boekjaar bedraagt 16.621,78 EUR, vorig boekjaar bedroeg de winst 19.876,54 

EUR.  De positieve resultaatscashflow bedraagt 146.186,04 EUR, vorig boekjaar bedroeg de positieve 

resultaatscashflow 181.322,85  EUR. 

 

De uitoefening van de activiteit van het autonoom gemeentebedrijf resulteert in prijsrisico, 

kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico.  De politiek van het autonoom gemeentebedrijf 

bestaat erin voormelde risico’s van nabij op te volgen en geen gebruik te maken van afgeleide 

financiële instrumenten ter indekking van voormelde risico’s. 

 

De raad van bestuur is van mening dat er geen belangrijke risico’s of onzekerheden verbonden zijn aan 

de activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf welke dienen vermeld te worden met uitzondering 

van de covid-19 epidemie zoals hieronder toegelicht. 

 



Sedert de afsluiting van het boekjaar per 31 december 2020 hebben er zich geen gebeurtenissen 

voorgedaan die de positie van het autonoom gemeentebedrijf op belangrijke wijze beïnvloeden met 

uitzondering van de covid-19 epidemie zoals hieronder toegelicht. 

 

De raad van bestuur meldt dat er gedurende het boekjaar geen omstandigheden hebben plaatsgevonden 

die de ontwikkeling van het autonoom gemeentebedrijf aanzienlijk kunnen beïnvloeden met 

uitzondering van de covid-19 epidemie zoals hieronder toegelicht. 

 

De Covid 19-epidemie die zich begin 2020 heeft voorgedaan, en helaas nog steeds voortduurt, en de 

resultaten van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dammen, hebben een negatieve 

impact op de activiteiten, voornamelijk op de ter beschikkingstelling van sportinfrastructuur en op de 

ticketverkoop voor culturele activiteiten voor het afgesloten boekjaar per 31 december 2020 en het 

lopende boekjaar per 31 december 2021. Dankzij de bijkomende financiële ondersteuning van de 

gemeente Oosterzele met specifieke werkingssubsidies worden er geen liquiditeits- en/of 

solvabiliteitsproblemen verwacht in het lopende boekjaar. 

  

Gedurende het boekjaar zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling.   

 

De raad van bestuur meldt dat er gedurende het boekjaar geen kapitaalmutaties hebben 

plaatsgevonden. 

 

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, stellen we voor het te verwerken verlies van het boekjaar 

ten bedrage van 6.121,78 EUR (na onttrekking aan de belastingvrije reserves ten bedrage van 

10.500,00 EUR) en de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten bedrage van 35.308,25 EUR als 

volgt te bestemmen:  

                                 29.186,48 EUR aan over te dragen winst 

 

Bijgevolg vragen wij u de jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te verlenen voor de mandaten 

van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor gedurende het voorbije boekjaar. 

 

Dit verslag ligt ter inzage op de zetel van het autonoom gemeentebedrijf. 

 

 

Oosterzele, 3 mei 2021 

 

 

________________________                          __________________ 

Marleen Verdonck                                            David De Landsheere 

Voorzitter Raad Van Bestuur                                                                                                  Secretaris 





























































































































BLOMMAERT & Co Bedrijfsrevisor BV 
 
 
Johnny Blommaert 
Bedrijfsrevisor 
 
Master Toegepaste Economische Wetenschappen - Accountancy  &  Fiscaliteit 
 
Bachelor Fiscale Wetenschappen 

 
 
                                          Brusselsesteenweg 555/302, 9050 Gent 
             IBR B 00513                         Tel 09/324 11 54                        Mobile 0497/51 52 90           
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VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR 

OP DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN  
OP 31 DECEMBER 2020                                                                             

VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DE KLUIZE 
 
 
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief 
van 9 december 2019, brengen wij u verslag uit over de controle van de jaarrekening van het 
Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, opgesteld 
in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een 
balanstotaal van 5.948.603,81 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van 
16.621,78 EUR over het boekjaar 2020.   
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze 
jaarrekening in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, 
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht 
voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat. 
 
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze 
jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle.  Wij hebben onze controle volgens 
de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en 
de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i) vzw’s en stichtingen 
uitgevoerd.  Deze norm vereist dat wij de controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat 
de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.  Wij hebben alle 
deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de jaarrekening in België 
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals voorzien door 
voormelde norm.  
 
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de norm met betrekking tot de contractuele 
controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden 
opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen.  De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de professionele beoordeling door de bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte 
inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening.  We hebben 
controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet 
gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van het 
Autonoom Gemeentebdrijf De Kluize. 
 
We zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
daarop ons oordeel te baseren. 
 
Naar ons oordeel, overeenkomstig de bepalingen van de norm met betrekking tot de contractuele 
controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden 
opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van 
het vermogen en de financiële toestand van het Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize per 31 
december 2020, alsook van de resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving. 
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Dit verslag is niet geschikt voor andere doeleinden en de verspreiding ervan is beperkt tot het beoogd 
gebruik zoals voorzien in de opdrachtbrief. 

 
 

Gent, 3 mei 2021 
 
 
Bedrijfsrevisor 
 
 
 
        
Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV 
Vertegenwoordigd door Johnny Blommaert 


