#210571

OPLEIDING

#FINANCIEEL BELEID

klassieke en alternatieve financiering van de vzw

PRIJS ONBEKEND

50 shades of green grass

omschrijving

INTRODUCTIE

U merkt bij het opmaken van de jaarlijkse begroting dat het moeilijk is om de inkomsten correct in te schatten. Of dat de begroting in
voorbijgaande jaren wel vaker afweek van de realiteit. U merkt ook dat u niet weet hoe in te grijpen in zo’n situatie.
Stel u voor dat u kennis heeft van diverse ﬁnancieringsvormen die u doorheen het jaar kunt aanboren om indien nodig bij te schaven. U zou
vast sterker in uw schoenen staan bij de presentatie. Deze cursus biedt u een exhaustieve, praktische en interactieve duik in het Belgische
financieringslandschap van vzw’s met een expert ter zake.

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

Na afloop bent u in staat om
uw begroting correct in te schatten;
alternatieve financieringsbronnen aan te boren
in te grijpen als er nadien een onverwachte financiële tegenslag opduikt

OMSCHRIJVING

Deze training wil een volledig overzicht geven van alle ﬁnancieringsvormen die voorhanden zijn voor vzw's. Niet alleen de klassieke
ﬁnanciering komt aan bod, ook en vooral de alternatieve en soms nog onbekende innovatieve vormen worden voorgesteld. Het doel is om
vzw's en social-profits te helpen vlotter aan financiering te geraken.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Financiële en algemene directeuren van vzw's en social-profits
Medewerkers van vzw's verantwoordelijk voor fundraising
Boekhouders en financieel adviseurs met vzw's en social-profits als klanten

VOORKENNIS

Er is geen voorkennis vereist.

programma
Inleiding
Overzicht
I:Interne financiering
Financiering uit vermogen
Financiering uit activiteiten
Financiering uit bijdragen
Financiering uit besparingen
II: externe privatieve financiering via particulieren

WWW.ESCALA.BE

PAGINA 1 VAN 2

#210571

III: externe privatieve financiering via ondernemingen/verenigingen
IV: externe publieke financiering bij overheid

praktisch
andere mogelijke locaties:
LESDATA VOOR WEBINAR VANAF DINSDAG 21/03/2023

CONTACT

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

dinsdag 21/03/2023

09:00

12:00

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Dirk AJ Coeckelbergh studeerde (o.a.) Rechtsgeleerdheid (KUL), Politieke en Sociale Wetenschappen (KUL) en Innovatieve Marketing (KHL).
Actueel is hij (multidisciplinair) onafhankelijk consultant-researcher-trainer-lesgever-bestuurder-coach. Hij is auteur van meer dan 50
boeken.
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