Jaarverslag 2018

Woord vooraf
Zoals steeds was ook dit werkjaar er weer eentje met hoogtepunten maar ook met
mindere momenten. Als hoogtepunt denken we dan zeker aan de start van het
nieuwbouwproject in Diegem van de nieuwe leefruimten voor de bewoners van
leefgroep D. De werken vorderen hier goed en we verwachten de afwerking en de
verhuis in de eerste helft van 2019 te kunnen realiseren. De bewoners kijken er met
verwachting en spanning naar uit.
De bewoners van Michielsheem daarentegen zagen hun jarenlange geduld dit najaar
beloond met als hoogtepunt de opening van de snoezelboerderij in Dilbeek. Verder in
dit jaarverslag en op onze website vindt u meer informatie over het openingsmoment.
Daarbij aansluitend was ook de kaas- en wijnavond van de gebruikersraad van
Michielsheem een orgelpunt met een ruime stijging van het aantal deelnemers.
Een stijging van het aantal deelnemers zagen we in 2018 ook in de gebruikersraden en
dan vooral in huis Michielsheem. Een aantal ouders van de jongere bewoners meldde
zich het afgelopen jaar met een aantal duidelijke verwachtingen ten aanzien van de
gebruikersraad, het personeel en de directie. Na een aantal soms bewogen gesprekken
zochten we samen naar goede werkvormen in het sterk veranderende zorglandschap
dat blijft voor beroering zorgen ook bij onze medewerkers en het bestuur.
Naar aanleiding van de bespreking van de resultaten van de enquête rond
psychosociaal welzijn, die we in het najaar van 2017 hielden bij de medewerkers van
klim, werkten we in de eerste helft van 2018 een actieplan uit in samenwerking met
een externe begeleider. Dit actieplan, dat de knelpunten die in de bevraging naar
boven kwamen meeneemt, is mede basis voor ons personeelsbeleid en ons
beleidsplan personeelsinzet voor de komende jaren. Dit resulteerde ondertussen in
een aantal initiatieven en werkgroepen die sinds juni inzicht willen verwerven in de
knelpunten en die voorstellen formuleren naar het verbeteren van de werksfeer en de
samenwerking binnen onze beide huizen.
In het kader van het door de persoonsvolgende financiering bewegende zorglandschap
bezinnen we ons ook over de visie van onze organisatie op zorg, nieuwe werkvormen
en structurele aanpassingen binnen onze voorziening om aan de vele uitdagingen die
de PVF met zich meebrengt het hoofd te bieden. Ook hierover leven er heel wat
vragen bij onze medewerkers waar we verder aandacht aan zullen besteden om tot
nieuwe oplossingen te komen.
Graag wil ik u uitnodigen beste lezer om het jaarverslag van Klim vzw over 2018 door
te nemen en vast te stellen dat we met alle medewerkers van Klim; leefgroep- en
atelierbegeleiders, therapeuten, medische dienst, de stafleden, administratieve
medewerkers en de medewerkers van het logistieke en technisch team maar ook met
alle vrijwilligers op het terrein of in het bestuur opnieuw een boeiend en mooi
werkjaar hebben neergezet. Namens alle cliënten, bewoners van De Klink en
Michielsheem dank daarvoor aan alle medewerkers!

Gerd Demandt, directeur
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In een notendop 2018
Je kunt natuurlijk terecht op de facebookpagina van Klim maar we willen ook in het
jaarverslag een kort overzicht maken van de veelheid der gebeurtenissen in het afgelopen
jaar. Heel wat kleinere en grotere momenten die we meemaken in De Klink of
Michielsheem halen het jaarverslag niet vandaar dat we daar een keertje snel overheen
gaan als via een dronevlucht bij wijze van spreken.

Traditioneel startten wij ons jaar met beste wensen aan bewoners, familie, vrienden,
personeel, professionele contacten, leveranciers en aan vele anderen.

Start van de bouwwerken aan de snoezelboerderij van Michielsheem
Start werken snoezelboerderij!
Jawel, haast niet te geloven ... op 28 februari zijn we gestart met de werken aan de
snoezelboerderij van Michielsheem in Dilbeek! -5 of -7 het deerde ons niet, die schop in
de grond. We hebben er lang ( zowat een tiental jaren ) op gewacht maar in 2018 moest
het er dus echt van komen!
Met een beetje meeval zien
we de oplevering bij het
einde van dit jaar.

De Facebookpagina van Klim haalt 250 likes.
Om beter in te spelen op de zorgvragen
van toekomstige cliënten en ons beter
kenbaar te maken aan de mogelijk
nieuwe bewoners voor De Klink en
Michielsheem pasten we in 2017 onze
huisstijl reeds aan. Een nieuw logo,
aandacht voor onze facebookpagina en
een geleidelijke vernieuwing van onze
website maakten daar deel van uit. We
merken dat onze Facebook-pagina
meer
en
meer
een
communicatiemiddel is met impact.
www.facebook.com/KLIMvzw
Zon, wolken, wind en af
en toe een druppel
hadden geen vat op
onze Lente-actie in De
Klink in Diegem. Met
de gewaardeerde hulp
van velen en de

ondersteuning
van
Kiwanis, Lions en UPS
hadden we zaterdag 5
mei voor de zoveelste
keer een geslaagde
Lente-actie! Bedankt
aan iedereen die is
langsgekomen en op
die manier de werking
van
De
Klink
ondersteuning.

6 juni 2018

Bij goed weer gaat de bouw van de snoezelboerderij goed vooruit!

Maar blijkbaar was
niet iedereen even
gelukkig zie on-der
meer deze reactie
van een buur.
Guido Wuyts Ik
herinner me nog
toen
we,
als
buurtbewoners,
uitgenodigd waren
op infosessies over
de
nieuwe
gebouwen, dat we
in slaap gewiegd
werden
met
"groene daken" die
alles "discreet" in het landschap zouden doen passen. Alleen bleken uiteindelijk de
groene daken omgekeerd geplaatst t.o.v. wat ik toen begrepen had, met als resultaat niks
geen discrete inpassing in het landschap. Nee, dan nu: nu hoeven de daken klaarblijkelijk
niet meer groen te zijn, zelfs niet meer "plat", maar gewoon, hoge schuine daken met
ongetwijfeld "groene" zonnepanelen die "mooi" gaan vloeken met wat er nog overblijft
van het landschap... Proficiat architecten!

We mochten op
dinsdagmorgen
3/07/2018 de deelnemers van de
werkgroep
inspraak van Huis De
Klink ontvangen in
de wasserij in het
Dienstencentrum
in Dilbeek. Het was
voor
hen
een
boeiende ervaring.
We zullen er zeker
meer over lezen in
het verslag van de
werkgroep
inspraak. We kregen ter plekke al een paar sollicitaties om mee te werken in de wasserij.

Het zoeken naar, en het
vinden
van
geschikt
personeel is een constante
zorg geworden doorheen het
jaar.
Niet
alleen
ziekteverzuim en plotse
verwijdering
van
de
werkplaats omwille van
zwangerschap is hierbij een
bepalende factor maar ook
de krimpende groep van
geschikte medewerkers in
Vlaams-Brabant is hierbij
een
bepalende
factor.
Personeelsadvertenties, facebookcampagnes enz. zijn
nieuwe technieken die we in
2018 uitprobeerden.

Op zondag 21 oktober 2018 nodigden we alle ouders, familieleden en vrienden van de
bewoners van Michielsheem uit op een gezellige kaas- en wijnavond. We startten om
16.30 uur. Bij een stukje kaas hoort een lekker glaasje wijn. Daarom boden we de wijnen
van onze wijnverkoopactie opnieuw aan. Naast de opbrengst van de wijnverkoopactie zal
ook de opbrengst van deze kaas- en wijnavond ten goede komen aan de bewoners van
Huis Michielsheem.

Op 21 oktober was het eindelijk zover. Na jarenlang plannen en vooral sparen mochten
we eindelijk het lint doorknippen bij de officiële inhuldiging van de snoezelboerderij van
Michielsheem in Dilbeek. Het doet ons deugd dat het eindelijk zover is en alle
commentaren zijn positief en enthousiast. We zijn bovendien erin geslaagd om het
volledige project gefinancierd te krijgen met giften van ouders en sympathisanten
enerzijds en met sponsoring anderzijds.

Jaarlijks herdenken we begin
november, samen met familie en
vrienden, de overleden bewoners
van Huis De Klink tijdens een
misviering in de kerk van Diegem.
( vrijdag 9/11/2018 )
Ook nu weer was dit een ingetogen
herdenkingsmoment voor de
bewoners, de familie en vrienden.
Bijzondere dank aan onze pastoor
en de misdienaar van onze parochie
die beiden ook op hoge leeftijd
eraan houden deze viering voor de bewoners en familie van De Klink persoonlijk te
begeleiden.

Traditiegetrouw en dit sinds vele jaren sluiten we het activiteitenjaar af met de Kerstactie
in De Klink in Diegem. Zo ook dit jaar. De opbrengst van de Kerstactie gaat naar het
solidariteitsfonds van De Klink dat bewoners met een te krap budget ondersteunt om hen
wat extra zakgeld te kunnen gunnen, een noodzakelijke aankoop te betalen of het
inschrijvingsgeld voor activiteiten of een vakantie helpt te betalen.

Als kers(t) op de taart mochten we van Ring-tv en de firma Groendecor uit Sint-PietersLeeuw een gratis, compleet versierde kerstboom ontvangen voor Huis De Klink in Diegem.
Op onze Facebookpagina vinden jullie een promotiefilm die ook op Ring TV verschenen is
met de plechtige aflevering van de kerstboom aan de bewoners van de Klink. En zo sloten
we het jaar 2018 of met een kleine kerstreceptie met de bewoners bij een fonkelende
kerstboom.

DEEL 1
ACCENTEN IN ONZE WERKING

Dagbesteding in De Klink
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Getuigenissen van cliënten in de dagbesteding
Ik werk bijna alle dagen in het atelier. In het houtatelier ben ik bezig met schuren. Iedere veertien
dagen ga ik tekenen in Art Nivo in Strombeek. Ik maak kunstwerken met verf of oliepastels, of ik
doe druktechnieken. In de chique winkels van de Dansaertstraat in Brussel werd mijn werk
tentoongesteld en verkocht! Dat vond ik geweldig fijn.
Dirk Verreth
Ieder jaar gaan we naar Sjarabang, het kunstenfestival in Mechelen. Ik koos voor de culinaire
workshop, hapjes maken. In het houtatelier zaag ik hout voor knutselwerken zoals een vogelhuis
of een cd-bakje. In het wol atelier borduur ik een sjaal. Wij zijn ook actief in de zwerfvuilcampagne
van Incovo. We rapen met grijpers vuil van de straten in de nabije omgeving. We gingen ook naar
Hagherock, een openluchtconcert in Hakendover.
Lucien Moelants
Vorig jaar zijn we, samen met Ons Tehuis Brabant, De Ark en GC De Linde, gestart met een
theaterproject. We hebben daarvoor geld gekregen van de minister zodat we een regisseur
konden kiezen. We zijn gestart met ontmoetingsmomenten om elkaar als acteurs beter te leren
kennen, en we deden een aantal culturele uitstappen zoals film, theater “Vaarwel”, en een
bezoek met een gids aan de grote zaal in Bozar in Brussel. Daar zijn we met de trein naartoe
gereden. We repeteren nu iedere dinsdag. Dat is plezant. Ik heb zoiets nog nooit eerder gedaan!
Tamara Doumont
Vorig jaar ben ik in De Klink komen wonen. Ik hou er vooral van om groenten te snijden in het
kookatelier, en amandelnoten te pletten in het tuinatelier. Nadien doe ik de afwas. Ik heb ook al
mooie schilderijen gemaakt in het crea atelier. Ik vind het heel leuk om hier te wonen en te
werken.
Loïc De Kempeneer
Ik ben meegegaan op weekend met de lieve mensen van Monde Meilleur naar Duinkerke. Dat
weekend was voor mij helemaal gratis! We hebben met de boot gevaren, in het planetarium de
sterren en planeten gaan bewonderen, en in het prachtige aquarium ‘Nausica’ allerlei
wondermooie vissen gaan bekijken. ’s Avonds was er een verrassingsavond in het hotel! Ik hoop
dat ik nog heel lang op weekends en op vakantie kan gaan, want dat doe ik heel graag.
Ik speel ook heel goed djembé, en we zijn gaan optreden in het sportcomplex van Berg. Er was
veel publiek, dat was heel tof.
Bart Walenus
Ik kom graag naar de ateliers, en dan vooral om mijn vriend Patric te zien! Ik ga vaak naar de
markt in Vilvoorde met Bart en Antonie. Ik kijk ook heel graag naar films van Harry Potter. We
gaan soms naar de cinema, dat is het aller tofste!
Veronique Fruitman

We hebben ook veel nieuwe vrijwilligers leren kennen:
Guy brengt iedere week zijn accordeon mee om met ons muziek en plezier te maken. Hij maakt
iedere woensdagnamiddag tot een echt feest!
Latifa komt ook vaak helpen, zij gaat met de senioren op stap. Zij zorgt ervoor dat we kunnen
gaan wandelen en op uitstap gaan. Zo hebben onze ouderen wat extra beweging.
Veerle komt assisteren in het wol atelier. Zij is bijzonder creatief met haak- en breipennen, en met
naald en draad.

Met Daniëlle hebben we een breiclubje opgericht, tot groot genoegen van Claudette, Antonie en
Sylvie. Er worden daar hele mooie poppen en lapjes gemaakt.
Dirk komt iedere maandagochtend ondersteuning bieden in de leefgroepen met oudere
bewoners. Ze krijgen van hem een verwensessie!
Laura helpt regelmatig mee aan de repetities van TheAter+. Zij helpt de bewoners om hun
fantasierol op te nemen, en helpt de regisseur om alles in goede banen te leiden.
Chabéli en Laurens verzorgen uitstappen met de bewoners van leefgroep B, waar Chabéli gewerkt
heeft.
Leen draaide op vrijwillige basis diensten mee in de ateliers; Daar kon ze haar creativiteit kwijt.
Doris wil in de toekomst heel graag de optredens in Den Blank te Hoeilaart mee begeleiden.
Ook alle andere vrijwilligers die al langer een steen bijdragen aan onze werking, willen wij nog
eens hartelijk bedanken voor de vele uren belangeloze inzet! Met veel vrijwilligers kunnen we
veel extra dingen doen. Dat is een wereld van verschil!
Dus als anderen ook zin hebben in vrijwilligerswerk, het maakt niet uit hoe vaak of wat, neem dan
contact op met lieve.aerts@klim-vzw.be. Heel erg bedankt, allemaal!

Therapeutische ondersteuning in Michielsheem
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Met een voltallig team aan therapeuten gaande van ergo’s, kinesisten en logo proberen wij onze
bewoners met de beste zorgen in hun noden te voorzien.
Wij hebben dan na lange jaren van voorbereiding en planning de snoezelboerderij kunnen openen
in het najaar van 2018. Deze opening is feestelijk gebeurd samen met de jaarlijkse Kaas en
wijnavond.
Hier konden families, buren en sympathisanten van
Michielsheem kennis maken met het concept van
de boerderij.
Door inclusie willen we mensen van buitenaf
aantrekken om als vrijwilliger een handje toe te
steken op de boerderij. Zo kregen we maandelijks
ook een klas met kinderen uit het 3de leerjaar op
bezoek. Zij leerden onze instelling en onze
bewoners kennen door samen activiteiten te doen
zoals de grote schoonmaak van de boerderij net
voor de opening, bloemetjes aanplanten, samen
dieren eten geven, het paard verzorgen,
houtsprokkelen in het bos voor ons kerstvuur,
maar ook kerst/paasdecoratie maken, enz.
Naast de activiteiten in de boerderij zoeken we ook
sportieve bezigheden in en rondom Michielsheem.
Een deelname aan een sportdag in St Agatha
Berchem, een zelf georganiseerd fietsevenement.
Hier hebben we getracht elke bewoner te laten
fietsen. Dit ging van hometrainer, tandem,
driewieler, gocart tot de rolstoelfiets. Later in de
zomer heeft een kleine delegatie bewoners samen met enkele familieleden nog deelgenomen aan
een sportdag in Inkendaal te Vlezenbeek. Ook dit bleek een geslaagde uitstap.

Geregeld gaan we wandelen met onze stappers soms naar de markt en anders in de natuur in het
nabije “Scheutbos”.
Al onze activiteiten die we aanbieden hebben steeds een therapeutisch doel. Van het stimuleren
van de motoriek, uithouding en coördinatie naar het stimuleren van communicatieve
vaardigheden of het sensopathische activeren.
Wij ontdekken nog dagelijks mogelijkheden voor onze doelgroep, dit maakt dat we nog vele
plannen hebben voor de toekomst.

Werken aan veiligheid / CPBW
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Interne preventie-adviseur
Linda De Handschutter tem 31/08/18
Aurelie Van den Brande vanaf 01/10/18
1.


Projecten en aandachtspunten
Psychosociaal welzijn:
Resultaten enquête PSW voorgesteld door (externe vertrouwenspersoon) tijdens de
personeelsvergadering. CPBW heeft vanuit deze enquête besloten om als eerste in te zetten
op Pesten op het werk.
Hiervoor is een werkgroep Pesten op het werk opgericht die een actieplan heeft opgesteld om
in 2018 mee aan de slag te gaan.
Om in het algemeen aan de slag te gaan met het thema psychosociaal welzijn werd de
procesbegeleider Wouter Goolaerts onder de arm genomen. Hij denkt samen met de
kerngroep PSW na over hoe we op korte en middellange veranderingen kunnen
bewerkstelligen.
Ook werd er gestart met een werkgroep Uurroosters: deze werkgroep zoekt naar oplossingen
voor een evenwichtiger en werkbaarder uurrooster dat combineerbaar is met de mensen hun
privéleven. Analyse van de huidige uurroosters, vergelijken van de uurroosters van vroeger en
nu, een aantal basisregels vastleggen en out of the box denken zijn een aantal methodieken
die de WG gebruikt.
Start implementatie nieuwe wetgeving rond re-integratie langdurige zieken: Mensen die
langer dan drie maanden afwezig zijn zullen door de PA-AG worden opgeroepen voor een
medisch onderzoek. De arbeidsgeneesheer zal dan in samenwerking met de werkgever
bekijken of eventuele re-integratie mogelijk is. Of dat werknemers permanent medisch
ongeschikt blijken te zijn. De lijst met de mensen die hiervoor in aanmerking komen is
doorgegeven aan de PA-AG, zij zal deze mensen uitnodigen voor een gesprek in 2019.
Visie leeftijdsbewust personeelsbeleid 2018 – 2023 werd uitgewerkt. Er werd een visie
ontwikkeld rond instroom, doorstroom/retentie en uitstroom. Bij elk van deze delen werden
actiepunten opgesteld voor de komende vijf jaar.



Nieuwe infrastructuren/ Renovatie
Nieuwbouw DK: Er werd verder gewerkt aan een nieuwe vleugel voor leefgroep D.
In MH werd de snoezelboerderij verder uitgebouwd. Het wordt een plaats waar zowel onze
bewoners als externe personen met een handicap kunnen komen snoezelen in het boerderij
thema. De snoezelboerderij werd opgeleverd in oktober 2019. Een verfraaide werkomgeving
en beter uitgeruste infrastructuur zorg ervoor dat mensen met meer “goesting” willen komen
werken.



Procedure Arbeidsongevallen & registratieformulieren AO werden geüpdatet
De procedure AO was niet meer up to date. De procedure werd bijgewerkt en er werd een
beslissingsboom aan toegevoegd. Deze boom geeft visueel weer in een paar stappen wat je
moet doen wanneer je een AO voorhebt, dit zowel van als naar het werk, als tijdens het werk.
De procedure werd in alle teams opgefrist met een tool box.

2.

Vormingsaccenten 2018
Technische en preventierondleiding nieuwe medewerkers.
Vorming brandveiligheid: Blus en evacuatietechnieken in Pivo te Asse
Train-de-trainer “Omgaan met agressie”
Tool box Arbeidsongevallen




3.

Jaarlijkse bijscholing voor:
Eerstehulpverleners en aangeduide personen
Hef-en til coach
Interne preventie-adviseur
Vooruitblik op 2019
Voorstel werkpunten preventie en veiligheid voor 2019
Psychosociaal welzijn:
Verderzetting kerngroep o.l.v. Wouter Goolaerts: voorstelling procesbegeleider tijdens PV –
Prioriteitenbepaling – Actieplan uitwerken o.b.v. de prioriteitenbepaling om het PSW terug te
vergroten.
WG Pesten op het werk: Uitwerken actieplan zowel preventief (wat kunnen we doen om
pesten te voorkomen) als curatief (wat kan je doen als je gepest wordt)
Aanstelling nieuwe vertrouwenspersonen voor zowel MH als DK
Brandveiligheid:
Her evaluatie evacuatiewegen, intern noodplan, SOS-map
Opstart evacuatieteam en interventieteam
Procedure brandveiligheid updaten adv de her evaluatie en werking evacuatie- en
interventieteam
Vorming: Mensen bewustmaken van het brandgevaar + blus- en evacuatietechnieken
Aanleren rekening houdend met onze infrastructuur en beperkingen van onze bewoners
Evacuatiemomenten oefenen
Ergonomie:
Opstart werkgroep ergonomie
Vorming: basisprincipes fysieke belasting
Al aan de slag gaan met enkele cases binnen de leefgroepen die het meest nodig hebben
Opleiding train-de-trainer verplaatsingsvaardigheden
SOS-map:
Telefoonnummers aanpassen in de SOS-map volgens het nieuwe telefoniesysteem
Updaten personen in de SOS-map aangezien er veel personeelswissels zijn geweest de
afgelopen 2 jaar.
Updaten van de verwijsdocumenten die in beide huizen omhoog hangen: bijv. technische
ruimtes, noodnummers, …
Technische controles/ Keuringen:
Updaten registratiesysteem technische controles/ keuringen. Procedure uitschrijven
Eerstehulpverlener:
Aanduiden nieuwe eerstehulpverleners voor DK en DC.
Opleiding voor deze EHV van drie dagen bij het rode kruis.

Vorming, training en opleiding (VTO)
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Ook in 2018 heeft Klim vzw zich ingezet om vormingen te organiseren of mogelijk te maken
voor personeel met de bedoeling in te spelen op nieuwe tendensen, ons aan te passen aan
veranderde wetgeving en de vaardigheden en kennis van personeel te vergroten om zo de
dienstverlening aan bewoners te verbeteren.
Klim - Waar het kan, proberen we zo veel mogelijk vormingen overkoepelend op Klim-niveau
te organiseren. Dit omdat medewerkers van beide huizen elkaar zo ontmoeten en veel kunnen
bijleren van elkaar, alsook om ons budget zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
In 2018 is op verschillende manieren en verschillende niveaus gewerkt rond veiligheid.
Een externe vorming voor eerstehulpverleners voor medewerkers werd mogelijk gemaakt via
een opleiding vanuit het Rode Kruis. Daarnaast zijn er in beide huizen een aantal aangeduide
personen opgeleid via een interne vorming door een extern persoon vanuit het Rode Kruis. De
focus van deze laatste vorming lag op eerste hulp toedienen en reanimatie.
In het begin van 2018 vond de verdieping van de vorming “Omgaan met agressie” plaats. De
eerste sessie werd al in 2017 georganiseerd. Deze vorming werd begeleid door Impuls.
In opvolging van de vorming rond omgaan met agressie en omgaan met vrijheidsbeperkende
maatregelen werd een werkgroep opgestart ter voorbereiding van het aanpassen van de
visieteksten door de ortho-agogisch coördinator en de ortho-agoog van Michielsheem.
Nog op het gebied van veiligheid hebben een 15-tal medewerkers vanuit alle sites van Klim
deelgenomen aan een externe vorming over brandveiligheid en zal deze opvolging krijgen in
2019. Alle Klim-teamverantwoordelijken en stafmedewerkers kwamen in het najaar samen
voor een gezamenlijke Klim-teamdag.
MH - In huis Michielsheem werd dit jaar specifiek geïnvesteerd in allerlei vormingen rond
omgaan met agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit is op een andere manier
omgaan met veiligheid, zowel voor medewerkers als veiligheid voor bewoners. Dit is een zeer
actueel thema aangezien nieuwe bewoners nieuwe zorgvragen op tafel leggen over
probleemgedrag en agressie, maar al gekende bewoners ook evolueren doorheen de tijd en op
die manier andere noden ontwikkelen. Bovendien kondigde de zorginspectie vanuit het VAPH
aan om specifiek op vlak van vrijheidsbeperkende maatregelen grondige inspecties te
organiseren vanaf april 2018.
Er werd een specifieke interne vorming georganiseerd over Persoons- en Teamgerichte
Veiligheidstechnieken (PTV) waarbij 12 medewerkers werden opgeleid in het hanteren van
PTV. Het zijn technieken die in geval van agressie en crisissituaties toegepast kunnen worden
om op een zo veilig mogelijke manier te handelen voor de medewerkers zelf, maar ook voor de
betrokken bewoner. Twee medewerkers hebben bovendien een driedaagse vorming gevolgd
over PTV: Train de trainer. Op die manier kunnen de technieken verder verspreid worden
binnen MH (of heel Klim bij uitbreiding indien nodig) en kunnen de technieken regelmatig
onderhouden worden.
Op ortho-agogisch vlak werd er ingezet op vormingen rond autisme en specifieke methodieken
rond dieren bij onze doelgroep. Daarnaast neemt de ortho-agoog van Michielsheem deel aan
de intervisiegroep voor orthopedagogen vanuit Multiplus, expertisecentrum ernstige
meervoudige beperkingen.
Op therapeutisch vlak werd deelgenomen aan vormingen aansluitend bij specifieke expertises
zoals ergotherapie over de zorg voor ouderen en gebruik van nieuwe materialen of logopedie
over communicatiepaspoort.
Ten slotte vonden er enkele teamdagen plaats, waar thema’s zoals autisme, dagstructuren,
omgaan met agressie, teamdynamieken aan bod kwamen.
Een blik op 2019
In 2019 zal verder ingezet worden op veiligheid op allerlei vlakken en niveaus en het
welbevinden van zowel personeel als bewoners.

Inspraak in huis De Klink
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Op “inspraak” proberen we te begrijpen wat er allemaal gebeurt in huis De Klink en
kijken we hoe we daar zelf zo veel mogelijk grip op kunnen hebben.
Er waren dit jaar heel wat veranderingen die we bespraken: de nieuwigheden in de
dagbesteding werden toegelicht en we gaven er onze mening over, Jennifer de nieuwe
coördinator kwamen zich voorstellen, Brian kwam de stand van zaken van de
bouwplannen toelichten en we probeerden ons voor te stellen hoe we in de
nieuwbouw gaan wonen en leven.
We merkten dat we eigenlijk niet iedereen even goed kennen en niet van iedereen
goed weten wat hij doet in De Klink. Daarom werden alle foto’s van personeelsleden
van De Klink in een doos gestoken waaruit ieder om beurt er een mocht nemen. Dat
gaf heel wat verheldering. Er werd op elke foto enthousiast gereageerd en er werd
vooral veel waardering uitgedrukt voor de logistieke ploeg en de nachtbegeleiding. Het
riep ook terug vragen op. We wilden van de preventieadviseur graag meer weten over
de brandveiligheid, van de maatschappelijke werker over de facturen en van de
coördinator over de staf. Dat probeerden we allemaal uit te klaren in 2018!

Samenstelling gebruikersraden Klim vzw
Samenstelling gebruikersraad huis De Klink
Voorzitter:
De Schrijver Dirk (schoonbroer van Jos, Leefgroep F)
Secretaris:
Troost Herwig (broer van Herman, leefgroep B)
Leden:
Bellemans Michael (bewoner leefgroep D)
Buelens Gonda (zus van Denise, leefgroep B)
Debeckker Patric (bewoner leefgroep F)
De Cannart Emmanuel (broer van Regina, leefgroep C)
De Prins Staf en Denise – Thielemans (ouders van David, leefgroep E)
De Groote– Neckebroek Maggy (mama van Fredrik, leefgroep E)
De Schrijver Dirk (schoonbroer van Jos, Leefgroep F)
Dupont Danielle (zus van Marc, leefgroep F)
Holmens Iris (bewoonster leefgroep D)
Libin Andre (vader van Kristof, leefgroep E)
Loenders Jo ( bewindvoerder van verschillende bewoners)
Vanderbeke Leo (vader van Hilde, leefgroep A)
Van Doorslaer Jeannine (zus van Karel +)
Vercammen Lut (zus van Jos, Leefgroep F)
Woestijn Sylvia (moeder van Eline, leefgroep F)

Samenstelling gebruikersraad huis Michielsheem
Voorzitster:
Willems Arlette (moeder van Xavier, leefgroep Kattebroek)
Secretaris:
Ingrid Smedts, maatschappelijk werkster
Leden:
De Greef Christian (broer van Roland, leefgroep Kerselaar)
De Leener Luc (vader van Ine, leefgroep Kasterlinden )
De Ridder Sophia (zus van Piet, leefgroep Kattebroek)
De Troyer Edmond (vader van Pascale, leefgroep Kasterlinden)
Karine Engelen (moeder van Jonas en Pauline, leefgroep Kerselaar)
Samson Marleen (moeder van Bart D’Haese, leefgroep De Bergen)
Van de Genachte Henk( externe raadgever )
Van Goethem Dirk (broer van Ludo, leefgroep )
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Samenstelling klachtencommissie Klim vzw
De procedure "Het afhandelen van klachten van gebruikers" voorziet een interne
klachtencommissie. In deze commissie zetelen:
Twee vertegenwoordigers van de raad van bestuur van de zorgaanbieder
Van Raemdonck Benny
Van Molle Hubert
Twee vertegenwoordigers van de gebruikersraad van de zorgaanbieder
Voor Huis De Klink:
Libin André
Voor Huis Michielsheem:
Willems Arlette
Een onafhankelijke derde:

Vandeweyer Luc

Samenstelling bestuursorganen Klim vzw
algemene vergadering
Baelus Marc
Bronselaer Geert
De Becker Elisabeth
De Leener Luc
De Ridder Sophia
De RouckTom
De Schrijver Dirk
Fleurquin Ingrid
Hautman Benny
Janssen Staf
Libin André
Maris Greet
Peeters Stefan
Poulussen Peter
Troost Herwig
Van De Genachte Hendrik
Van Den Eynde Hans
Van Doorslaer Mariette
Vanfraechem Guido
Van Humbeeck Bart
Van Molle Hubert
Van Raemdonck Benny
Vrijders Johan
Willems Arlette
Rombauts Karina

Kalmthout
Liedekerke
Groot-Bijgaarden
Eppegem
Schepdaal
Affligem
Wellen
Heverlee
Roosdaal
Riemst
Zaventem
Roosdaal
Machelen
Merchtem
Sint-Martens-Bodegem
Dilbeek
Asse
Niel
Meise
Grimbergen
Steenokkerzeel
Groot-Bijgaarden
Merchtem
Neder-Over-Heembeek
Machelen

raad van bestuur
Baelus Marc
De Becker Elisabeth
De Ridder Sophia
De Rouck Tom
Fleurquin Ingrid
Hautman Benny
Janssen Staf
Peeters Stefan
Poulussen Peter
Troost Herwig
Van Doorslaer Mariette
Van Molle Hubert
Van Raemdonck Benny
Vrijders Johan
Willems Arlette

Kalmthout
Groot-Bijgaarden
Schepdaal
Affligem
Heverlee
Roosdaal
Riemst
Machelen
Merchtem
Sint-Martens-Bodegem
Niel
Steenokkerzeel
Groot-Bijgaarden
Marchtem
Neder-Over-Heembeek

Voorzitter: Poulussen Peter
Afgevaardigd bestuurder: Fleurquin Ingrid
Algemeen directeur: Demandt Gerd
Bestuurscomité: Poulussen Peter, Janssen Staf, Fleurquin Ingrid, Demandt Gerd
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Externe contacten
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Om de werking van Klim vzw mogelijk te maken bestaan er verschillende
samenwerkingsverbanden met andere organisaties binnen de sector of de regio
waarin bestuurders of medewerkers participeren.
Vlaams Welzijnsverbond
- Coördinatiecomité Gehandicaptenzorg Vlaams-Brabant, Mechelen
- Commissie persoonsvolgende finaciering
- Comité van voorzieningen voor personen met een ernstig of diep mentale handicap
- Comité van voorzieningen voor personen met een niet aangeboren hersenafwijking
- Comité van personen met autisme of autismespectrumstoornis
Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg
- ROG – algemene vergadering Halle-Vilvoorde
- ROG – raad van bestuur Halle-Vilvoorde
- Provinciale werkgroep personen met een mentale handicap en bijkomende
psychische en/of gedragsstoornissen
- Provinciaal overleg opvoeder - groepschefs in de gehandicaptenzorg
- BROG- Brussels Regionaal Overleg voor Gehandicapten, algemene vergadering
BWR- Brusselse Welzijnsraad
HAVINET-vzw - operationeel samenwerkingsverband Halle-Vilvoorde
SOFTWELL – Automatisatie Vlaamse Welzijnszorg,
VVAG - Vlaamse vereniging van artsen werkzaam in de gehandicaptenzorg
VVGZ - Vlaamse vereniging van verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg
VVHVG - Vlaamse vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten
WMW - Werkgroep maatschappelijk werkers werkzaam in de gehandicaptensector in
Vlaams-Brabant
EHSAL Hogeschool Departement Parnas – Resonantiegroep orthopedagogie
Multiplus expertisecentrum personen met ernstige meervoudige beperkingen
Werkgroep ad hoc gehoor en verstandelijke handicap
Overleg losgeslagen initiatief Halle-Vilvoorde
Gemeentelijke werkgroep gehandicaptenzorg Dilbeek
Natuurpunt Dilbeek, werkgroep natuurgebied Thaborberg

DEEL 2
STATISTISCHE GEGEVENS

Bewonersgegevens

24

In 2018 verbleven er 91 bewoners in Klim, 50 in huis De Klink en 41 in huis
Michielsheem. De oudste bewoner verblijft in huis De Klink (85 jaar) en de jongste
bewoner (21 jaar) in huis Michielsheem. De grootste leeftijdsgroep is tussen 50 – 59
jaar (24 bewoners), daarna gevolgd door de leeftijdsgroep tussen 30 – 39 jaar (19
bewoners). Zowel in huis De Klink als in huis Michielsheem is de leeftijdsgroep van 5059 jaar de grootste groep, dit kunnen we verklaren omdat dit de groep 21-jarigen
waren bij het ontstaan van zowel huis Michielsheem als huis De Klink.

In huis De Klink is dat meer dan de helft van de bewoners ouder zijn dan 55 jaar. De
oudste bewoner 89 jaar en de jongste 21. Het leeftijdsgemiddelde is gezakt naar 54
jaar, is ten opzichte van vorig jaar met 1 jaar gedaald.

In huis Michielsheem vinden we twee grootse groepen en dat is de groep van 50 - 59
jarigen (12 bewoners) en als tweede groep de 30-39 jarigen (12 bewoners). Het
gemiddelde ligt hier bijna 10 jaar jonger, nl 45 jaar. De jongste is 21 jaar en de oudste
78 jaar.

.

Personeelsgegevens
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personeelsgegevens op 31 december 2018

Effectieve personeelsbezetting

vte

aantal

leefgroepen
nachtbegeleiding en permanentie
therapeutische begeleiding
medische begeleiding
logistieke ondersteuning
administratie
coördinatie

63.06
7.1
4.35
2,3
18.05
4.75
6.07

91
12
6
3
29
8
7

totaal aantal personeelsleden
gemiddelde jobtijd

105.68
0,68%

156

Leeftijdsopbouw personeel

Mannen

vrouwen

jonger dan 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 en ouder

13
3
0
3
14

34
19
14
23
33

totaal

33

123

Aantal personeelsleden op 31/12/2018 naar geslacht en aard van het
contract
Bedienden
vrouwen
voltijds
31/12/2018

22.5

Arbeiders
vrouwen
voltijds
31/12/2018

0

deeltijds

mannen
voltijds

deeltijds

95.7

12.2

22.6

deeltijds

mannen
voltijds

3

0

totaal

153

totaal
deeltijds
3

3

Opleidingsniveau van het personeel op 31/12/2018

aantal

%

universitair
bachelor
graduaat
hoger secundair onderwijs
lager secundair onderwijs
ongeschoold

9
61
3
54
21
8

5,76
39.10
1.92
34.62
13.46
5,13

totaal

156

100%

Verdeling van het aantal leefgroep begeleiders per klasse van
bezoldiging op 31/12/2018
aantal

%

Klasse 1
Klasse 2A
Klasse 2B
Klasse 3

50
45
8
11

43.86
39.47
7.02
9.65

totaal

114

100%

Klasse 1
Hoger onderwijs buiten de universiteit met sociale, pedagogische,
psychologische paramedische of artistieke oriëntatie
Klasse 2A
Hoger secundair technisch onderwijs met pedagogische, sociale,
paramedische of artistieke oriëntatie
Hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke finaliteit van
kinderverzorger, sanitaire helper, gezins- en bejaardenhelper en
tewerkgesteld in een voor hun kwalificatie geëigende doelgroep
Klasse 2B
Hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke finaliteit in de
mensweten-schappelijke richting

Hoger secundair onderwijs
Klasse 3
Lager secundair onderwijs

kwamen vast in dienst in 2018
Ali Kaba Houleye
Cherifi Nazha
De Metzeler Ellen
De Staercke Marijke
De Vos Nathalie
Dierickx Ide
Gijsens Dirk
Shtraza Sindi
Somers Jennifer
Titeka Jan
Twum Melissa
Van Opdenbosch Laurens
Van den Brande Aurelie
Verhaegen Alicia
Vyncke Rita
WernerLaura

opvoedster MH
logistiek personeel KL
verpleegster MH
administratie MH
opvoedster MH
logistiek wasserij KL
logistiek KL
opvoedster DK
coördinator DK
opvoeder MH
opvoedster DK
opvoeder MH
assist psycholoog KL
opvoedster MH
personeel KL
opvoedster MH

gingen uit dienst in 2018
Allard Chabeli
Cuypers Kim
De Backer Bram
De Bent Wim
De Block Kristel
Decoster Lieve
Dehandschutter Linda
De Loor Vanessa
De Smet Emma
De Wint Liliane
Ducastel Allison
Dufloo Vanessa
Geers Sophie
Huylebroeck Udo
Jespers Jasper
Keppens Kiona
Nakimuli Diana
Owusu Jordan
Roosens Debby
Rugovay Loreta
Van Craenenbroeck Sarah
Vandendoorent Jens

opvoedster DK
opvoedster DK
opvoeder MH
groepschef DK
opvoedster WB
diëtiste DK
ergoterapeut MH
opvoedster MH
opvoedster MH
opvoedster MH
opvoedster MH
opvoedster MH
personeelsadministratie KL
opvoeder DK
opvoeder DK
opvoedster DK
opvoedster MH
opvoeder MH
logistiek medewerkster KL
opvoedster MH
opvoedster MH
opvoeder MH

Vanden Eeckhoudt Zita
Van der Kelen Joni
Van Hecke Christel
Van Puyvelde Vanessa
Van Spitael Sanne
Yirgalem Ghebresilasei Rahwa

opvoedster MH
opvoeder MH
hoofdopvoedster MH
opvoedster WB
opvoedster MH
opvoedster DK

tijdelijk in dienst als vervanger, jobstudent …
Bouchejra Fatima-Zohra (MH) - Capela Nathan (MH) – Coemans Marco (DK) – De Vos
Mara (MH) – Diallo Maïmouna (MH) – Dierickx Kato (MH) – Duchateau Davina (MH) –
El Harrak Manal (MH) – Elouakili Sarah (MH) – Erard Charlotte (MH) – Fatyergi Obada
(DK) – Hoffmann Jeremy (MH) – Oelbrandt Fien (MH) – Quinart Tine (MH) – Van den
Dungen Mara (MH)
personeelsleden met loopbaanonderbreking in 2018
Bollaerts Elke, Brems Jonathan, Pardaens Lindsey, Ruttens Maria, Salib Barsoom
Besharah, Weymeersch Ellen
personeelsleden in zwangerschapsverlof in 2018
Faik Nawale – Raeymaekers Sandrien – Vanhorenbeeck Stephanie – Weymeersch Ellen
personeelsleden met tijdskrediet en/of einde loopbaan in 2018
Coosemans Carina, De Keersmaecker Jan, De Keyser Francis, De Vulder Kris, Gentilini
Jenny, Hoornaert Kristien, Paesmans Dirk, Roels Lies, Van Bellinghen Andre, Van Reusel
Simone
personeelsleden met brugpensioen in 2018
Van De Weyer Marcel

Arbeidsongevallen 2018
In 2018 deden er zich 7 arbeidsongevallen op het werk voor met 6 verschillende
medewerkers. In totaal hadden we hierdoor 302,1 afwezigheidsuren. Dit zijn 39,75 vte
afwezigheidsdagen. Agressie door bewoners was in 4 van de arbeidsongevallen de
oorzaak, 2 waren het gevolg door verrekking van de rug en 1 door een val. Deze deden
zich allen voor in Michielsheem. Er waren 4 vrouwen en 2 mannen met een
arbeidsongeval. Vijf ervan zijn zorgkundigen en één iemand werkt op de medische
dienst.
Er deden zich 4 arbeidsongevallen van en naar het werk voor met 4 medewerkers. In
totaal hadden we hierdoor 1104,5 afwezigheidsuren. Dit zijn 145,33 vte
afwezigheidsdagen. De woon/werkverkeer ongevallen gebeurde 50/50 in
Michielsheem en De Klink.

Twee arbeidsongevallen werden geweigerd en 2 arbeidsongevallen hadden een
afwezigheid van minder dan 1 werkdag. Er zijn 16 lichte arbeidsongevallen gemeld
(d.w.z. zonder tussenkomst van een arts én zonder afwezigheid).

Overzicht ziekteverzuim

aantal medewerkers één of
meerdere
dagen afwezig. wegens ziekte
totaal aantal
periodes
van
afwezigheid
wegens ziekte
totaal aantal ziektedagen
totaal aantal ziektedagen
met gewaarborgd loon
totaal aantal ziektedagen
buiten gewaarborgd loon
aantal ziekte uren op jaarbasis

2018

2017

2016

2015

2014

131

133

131

127

119

373

316

319

248

296

7.401

7.406

5.706

5.040

5.230

1.237

1.417

1.342

1.499

2.479

3.783

5.989

3.227

3.698

3.731

28.953

30.977

26.807

27.017

27.846

IDEWE
Overzicht preventieve medische onderzoeken 2018
aanwervingsonderzoek
9
periodieke gezondheidsbeoordeling
94
onderzoek i.v.m. moederschapsbescherming
2
gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting
4
spontane raadpleging
2
onderzoek bij aanvraag lactatieverlof
3
interventies bij psychosociale incidenten
0
gerichte periodieke gezondheidsbeoordeling
2
audiometrie
1
visustesten
104
longfunctietest
0
tuberculinetesten
86
tetanus/boostrix - vaccinaties
23
labo-analyses
13
algemeen bedrijfsbezoek
2
bijwonen comité CPBW
3
Info en adviesmomenten
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(Per onderzoek en per werknemer kunnen er meerdere onderzoeken gebeurd zijn.)

DEEL 3
FINANCIËLE GEGEVENS

BALANS*
per 31/12/2018
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

6.851.411
0

6.318.051
0

0

0

5.843.906

5.974.080

23

132.058

118.942

24

108.088

144.509

25

0

0

26

15.308

16.232

Vaste activa
I oprichtingskosten

20/28
20

II immateriële vaste activa

21

III materiële vast activa
a. terreinen en gebouwen
b. installatie, machines en
uitrusting
c. meubilair en rollend
materieel
d. leasing en soortgelijke
rechten
e. overige materiële vaste
activa
f. activa in aanbouw en
vooruitbetalingen

22/27
22

27

748.343

61.297

IV financiële vaste activa

28

3.708

2.992

Vlottende activa
vorderingen op méér dan
V één jaar
a. handelsvorderingen
b. overige vorderingen

29/58

2.109.864

2.825.321

0
0
0

0
0
0

3
30/36
37

12.356
12.356
0

12.245
12.245
0

vorderingen op ten hoogste
VII één jaar
40/41
a. handelsvorderingen
40
b. overige vorderingen
41

998.068
129.754
868.314

1.071.468
156.081
915.387

voorraden en bestellingen
VI in uitvoering
a. voorraden
b. bestellingen in uitvoering

29
290
291

VIII geldbeleggingen

50/53

5709

5709

IX liquide middelen

54/58

1.068.406

1.726.436

V overlopende rekeningen

490/1

25.326

9.464

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

8.961.275

9.143.372

PASSIVA

Eigen vermogen
I kapitaal
a. geplaatst kapitaal
b. niet-opgevraagd kapitaal (-)
II uitgiftepremies

10/15
10
100
101
11

III herwaarderingsmeerwaarden 12

31-12-2018

31-12-2017

4.979.707
979.889
920.394
59.494
0

5.167.728
979.889
920.394
59.494
0

0

0

IV reserves
a. fondsen voor investeringen
bouw
b. onbeschikbare reserves
1. voor eigen aandelen
2. andere
c. andere bestemde fondsen
d. beschikbare reserves

13

692.565

692.565

130
131
1310
1311
132
133

692.450
0,00
0,00
0,00
115
0,00

692.450
0,00
0,00
0,00
115
0,00

V overgedragen resultaat

140

493.477

560.008

VI kapitaalsubsidies

15

2.813.777

2.935.267

200.103

202.568

202.103
0

202.568
0

3.781.465
2.362.587

3.773.076
2.426.271

1.395.764

1.395.764

963.872

1.027.872

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
16
a. voorzien voor risico's en
VII kosten
160/5
b. uitgestelde belastingen
168
Schulden
VIII schulden op meer dan 1 jaar
A. financiële schulden
1.achtergestelde leningen
2.kredietinstellingen
3.overige leningen
B. handelsschulden
C. ontvangen
vooruitbetalingen op
bestellingen
D. overige schulden

17/49
17
170/4
170
173
174
175

176
178/9

2.951

2.635

IX Schulden ten hoogste 1 jaar
A. schulden op meer dan één
j. te vervallen
binnen het jaar
B. financiële schulden

42/48

1.418.821

1.346.121

64.000

64.000

42
43

1. kredietinstellingen
2. overige leningen
C. handelsschulden
1. leveranciers
2. te betalen wissels
D. ontvangen
vooruitbetalingen op
bestellingen
E. schulden met betrekking
tot bel. en bezold.
en sociale lasten
1. belastingen, BV
2. bezold. en sociale lasten
F. overige schulden

430/8
439
44
440/4
441

202.206
202.206

145.094
145.094

45
450/3
454/9
47/48

1.143.526
200.009
943.517
9.090

1.128.028
201.183
926.845
8.999

X overlopende rekeningen

492/3

56

684

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

8.961.275

9.143.372

46

Resultatenrekening*
Over de periode 1 januari 2018 – 31 december 2018
Totaal 2018

Totaal 2017

I
70
73
74

Werkingsopbrengsten
Werkingsopbrengsten
Subsidies en giften
Andere opbrengsten

7.543.306
1.063.252
6.145.560
334.493

7.358.911
1.069.905
5.949.269
339.737

II
60

Werkingskosten
Handelsgoederen

7.853.658
515.433

7.589.378
524.091

61

Dienst / div. goederen

493.935

450.808

62

Bezoldigingen / socsec

6.439.895

6.184.034

63
64

Afschrijvingen / voorz.
Andere bedrijfskosten

366.599
37.796

389.233
41.213

III

Werkingsresultaat

-310.352

-230.466

IV

Financiële opbrengsten

755

2.184

V

Financiële kosten

1.172

908

VI

Resultaat uit de gewone
activiteiten

-310.769

-229.190

VII

Uitzonderl. opbrengsten

249.327

247.631

VIII

Uitzonderlijke kosten

0

0

IX

Result. voor belasting

-61.442

18.441

Result. van het boekjaar

-66.532

13.734

(*) cijfers van balans en resultatenrekening zijn afgerond op een volledige euro

Colofon
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werkten mee aan dit jaarverslag
Lieve Aerts, Anne Callens, Katharina Casteur, Carine Coosemans, An Degreef, Linda
Dehandschutter, Regina De Lathouwer, Gerd Demandt, Kristien Hoornaert, Mary Konings,
Koen Janssen, Ann Maesen, Ingrid Smedts, Jennifer Somers, Luc Vanderweëen, Aurelie
Van den Brande, Rita Vyncke

Contactgegevens
maatschappelijke zetel
Groenstraat 25
B 1831 Diegem
directie en administratie
Kattebroekstraat 199
B 1700 Dilbeek
Tel: 02 / 465.15.29
info@klim-vzw.be
www.klim-vzw.be
https://www.facebook.com/KLIMvzw

vestigingsplaatsen

huis De Klink

Groenstraat 25 – 1831 Diegem

Tel: 02 / 720 99 88

huis Michielsheem

Kasterlindenstraat 253 – 1700 Dilbeek

Tel: 02 / 466.15.96

Financiële steun is nodig en zeer welkom.
Voor elke gift vanaf € 40 op rekening nr. 799-5505201-65 van Klim vzw met de
vermelding ‘Gift’ ontvangt u een fiscaal attest voor het bekomen van
belastingvrijstelling.
BE18 7995 5052 0165

BIC GK CC BE BB

In 2018 werd onze werking ondersteund door
vele milde schenkers die rechtstreeks via giften, of onrechtstreeks via aankopen, bij
onze diverse acties en feestelijkheden een stevige duit in het zakje doen.
Wij bedanken met stip onderstaande particulieren, bedrijven en organisaties die met
een substantiële bijdrage onze projecten en de werking ondersteunden.
Boerderij Van Ongeval-Somers, CM Vlaanderen Innovatiefonds, CM SintMichielsbond, Cools Martine, De Brandt Adolphina, Fam De Cannart D’Hamale, Ferin
Luis, Gemeente Dilbeek, Gemeente Machelen, Hautman Benny, Fam Janssen-Driesen,
Kiwanis Vilvoorde, Libin André, Lions Club Zaventem-National Airport, Microsoft,
Natuurpunt vzw, Fam Plessers-Michiels, UPS Belgium, Fam. Van CutsemVanderheyden, Van Doorslaer Mariette, Arlette Willems.

