#130267

WEBINAR

#ACCOUNTANCY

boekhouden voor vzw’s - basis

€ 595,00 excl. BTW

de basisboekingen en de specifieke boekingen waar vzw's mee in contact komen

omschrijving

OMSCHRIJVING

Net zoals bedrijven moeten ook VZW's een boekhouding bijhouden. De speciﬁeke vereisten van deze boekhouding hangen o.a. af van de
grootte van de VZW . Zo maakt de wetgever een onderscheid tussen kleine, grote en zeer grote VZW's. Elke categorie kent zijn eigen
kenmerken en verplichtingen .
Naast de verplichtingen die de ﬁscus oplegt, kan de boekhouding ook een grote bron zijn van informatie voor de VZW zelf. Bij een goed
gebruik van de boekhouding door de VZW, wordt uw boekhouding een beleidsinstrument waarmee u strategische keuzes kunt verantwoorden
en kunt nemen.
Deze basisopleiding maakt de deelnemers wegwijs in de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen voor VZW's. We staan stil bij de
basisboekingen en de specifieke boekingen waar VZW's mee in contact komen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding is bedoeld voor bestuurders van verenigingen, boekhouders en verantwoordelijken voor de boekhouding in VZW's.

programma
Kennismaking met de VZW-wet
Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen?
Voor welke VZW welke boekhouding?
Algemene boekhoudkundige principes
Algemene boekhoudprincipes
De resultatenrekening
De balansrekeningen
De belangrijkste boekhoudkundige verrichtingen voor de VZW
Aankopen van grondstoffen
Aankopen van diensten en diverse goederen
Huurlasten
Onderhoud en herstellingen
Aankopen van energie, brandstof, water, ...
Kantoorkosten
Verzekeringen
...
Uitbetalen van lonen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
Betaling van belastingen
Boeken van voorschotten en afrekeningen
Provisie vakantiegeld
Diverse bedrijfskosten (opleiding, bibliotheek, activiteiten, ...)
Kosten van schulden en uitzonderlijke kosten
Verkopen en dienstprestaties
Lidgelden
Schenkingen
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Legaten
Subsidies (kapitaalsubsidies, intrestsubsidies, werkingssubsidies, ...)
Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen
Verrichtingen op het einde van het jaar
Voorlopige proef- en saldibalans
Inventaris
Voorraadwijzigingen
Regularisatieboekingen
Definitieve proef- en saldibalans
Bepalen van het resultaat
Opstellen van de eindbalans
BTW
Omschrijving
Waarop BTW rekenen + welke BTW-tarieven gebruiken?
Rekening courant
Aangifte
Voorschotten

praktisch
8 sessie(s) vanaf dinsdag 16/11/2021
LESDATA VOOR WEBINAR VANAF DINSDAG 16/11/2021

CONTACT

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

dinsdag 16/11/2021

13:00

16:00

donderdag 18/11/2021

13:00

16:00

dinsdag 23/11/2021

13:00

16:00

donderdag 25/11/2021

13:00

16:00

dinsdag 30/11/2021

13:00

16:00

donderdag 02/12/2021

13:00

16:00

dinsdag 07/12/2021

13:00

16:00

donderdag 09/12/2021

13:00

16:00

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

andere mogelijke locaties:
LESDATA VOOR GENT VANAF DINSDAG 05/10/2021

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

dinsdag 05/10/2021

09:00

12:00

dinsdag 05/10/2021

13:00

16:00

dinsdag 12/10/2021

09:00

12:00

dinsdag 12/10/2021

13:00

16:00
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LOCATIE

CONTACT

Campus Gent NETWORKS TWO
Raymonde de Larochelaan 13
9051 Gent

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be
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DATUM

STARTUUR

EINDUUR

dinsdag 19/10/2021

09:00

12:00

dinsdag 19/10/2021

13:00

16:00

dinsdag 26/10/2021

09:00

12:00

dinsdag 26/10/2021

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Ives Merlevede
(klassikale reeks)
Janes Antonissen
(webinars)

getuigenissen
Als hulpboekhouder in een vzw heb ik heel veel gehad aan deze opleiding. Het was een duidelijk overzicht van wat moet gebeuren / voorkomt
in de boekhouding van een vzw.
Soms lijkt het intikken van facturen, banken, kassen,... en andere ﬁnanciële verrichtingen zo vanzelfsprekend dat men er vergeet bij stil te
staan wat er juist allemaal achter schuilt.
Veerle - vzw aPart
Voor mij persoonlijk een zeer interessante opleiding die sterk aan m'n noden/verwachtingen aansloot. Ook zeer op maat van vzw's binnen de
social-profit (wat niet altijd het geval is binnen andere opleidingen).
Lesgever geeft boeiend les - gebruikt tal van praktijkgerichte voorbeelden.
Durnez Dieter, adjunct-directeur O2 vzw
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