WAT GEBEURT ER MET
UW GIFT?

...

WANNEER UNICEF België EEN GIFT ONTVANGT VAN € 100 ...

...

€ 65

GAAT ER
NAAR INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S EN NOODINTERVENTIES
UNICEF zet de ontvangen fondsen in waar de nood voor kinderen
het hoogst is. Hierbij hanteren we een structurele aanpak
(bv. de installatie van waterpompen, duurzame educatieve
oplossingen voor kinderen in achtergestelde situaties, etc.)
of een humanitaire aanpak tijdens rampen die door de natuur
of de mens veroorzaakt werden (voedselbedeling, oplossingen
voor ernstig ondervoede kinderen, vaccinaties om epidemieën
tegen te houden, etc).

...

€5

WORDT ER
GEÏNVESTEERD
IN COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING
ROND DE ACTIES VAN UNICEF EN GAAT ER

€4

WORDT ER
GESPENDEERD AAN
PROGRAMMA’S VOOR KWETSBARE KINDEREN IN BELGIË
UNICEF België waakt over de naleving
van het Kinderrechtenverdrag in België.
Het ‘What Do You Think’- project
geeft kinderen en jongeren in
België een stem en verzamelt hun
aanbevelingen in een alternatief
rapport dat, naast dat van onze
overheid, wordt overhandigd aan
het Comité voor de Rechten van
het Kind in Genève.

€1

NAAR
VRIJWILLIGERSWERKING

Wij stellen alles in het werk om het publiek continu
te informeren over de situatie van de meest kwetsbare
kinderen wereldwijd en in België, en de noodzaak om
hen te helpen. Onze vrijwilligers ondersteunen ons
door de boodschap van de organisatie onvermoeibaar
uit te dragen en fondsenwervingsacties op te zetten.
Los van het financiële aspect zorgen deze acties
ervoor dat meer mensen een gift willen doen. Ze
helpen ons het minimum te bereiken en te respecteren
van de 70% aan fondsen die we aan onze programma’s
op het terrein willen toekennen. Het is dan ook
essentieel om deze activiteiten verder te zetten,
zodat er nog meer middelen ingezet kunnen worden
voor de acties ten voordele van de kinderen.

...

€ 22

WORDT ER
GEÏNVESTEERD IN DE FONDSENWERVING
IN VLAANDEREN, BRUSSEL EN WALLONIË
Omdat UNICEF voor 100% afhankelijk is van
vrijwillige bijdragen, doen wij regelmatig een
beroep op de vrijgevigheid van de Belgische
bevolking om onze projecten op lange termijn
te kunnen financieren. Om fondsen te werven
moeten bepaalde uitgaven gedaan worden ...
Of het nu gaat over het investeren in ons meteren peterprogramma, of om ervoor te zorgen dat
er een fondsenwervende brief in de bus valt.
Wij leiden wervers op die mensen aanspreken
in winkels, op evenementen en van deur tot deur
om steun te vragen voor onze projecten. Onze
fondsenwervende activiteiten worden op de meest
kostenefficiënte manier uitgewerkt, zodat zoveel
mogelijk middelen kunnen worden ingezet voor onze
programma’s en voor de kinderen die we ermee helpen.

€

60

JAARVERSLAG
2019

Deze cijfers zijn gebaseerd op een gemiddelde berekening over de laatste vijf jaar (2015-2019).

...

€3

WORDT ER
GESPENDEERD AAN
ADMINISTRATIEKOSTEN

Om de inkomsten en uitgaven te
beheren en de giften correct over
te dragen aan UNICEF International
is een gedetailleerde boekhouding
noodzakelijk. De algemene
administratieve ondersteuning
helpt de medewerkers in België
om hun werk efficiënt uit te voeren
en hun doelen te bereiken.
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