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Bent u actief in de non-profitsector? Dan komt u ongetwijfeld voor heel wat 

boekhoudkundige, fiscale en juridische uitdagingen te staan. Uw vereniging is dan ook 

maar al te vaak een kleine of grote onderneming, en die moet professioneel worden 

gerund. Ons team van ervaren specialisten volgt de vzw-wetgeving daarom op de voet. 

Zo kunt u met een gerust gemoed aan de slag. 

Zowel kleine als grote vzw’s, denk maar aan ziekenhuizen, zorgcentra, 

scholengemeenschappen, culturele organisaties of lokale overheden, kunnen bij 

Vandelanotte Non-Profit terecht voor een multidisciplinaire begeleiding op maat van 

hun organisatie. Klaar om te starten of om verder te groeien? Klop gerust bij ons aan!

Uw zorg  
is onze zorg

Ons team van specialisten begeleidt u bij de boekhoudkundige verwerking en interpretatie 

van uw cijfers. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de sectorgebonden vereisten 

en wettelijke verplichtingen zoals de VIPA-subsidiëring of de aangifte patrimoniumtaks en 

rechtspersonenbelasting. Maar ook het fiscaal-juridische aspect speelt binnen de non-

profitsector een belangrijke rol. Wij leveren daarom advies en bijstand op maat bij de 

oprichting, dagelijkse werking, omvorming, herstructurering en vereffening van uw organisatie.

Grote vzw’s hebben nood aan een commissaris voor het controleren van hun financiële 

toestand. Onze auditors vervulden reeds in heel wat grote verenigingen het mandaat van 

commissaris. Op die manier bouwden zij een bijzondere ervaring op in financiële audits. Zij 

voeren deze vertrouwensfunctie dan ook met de nodige aandacht en uiterste precisie uit. Als 

erkend EFRO-auditor kunnen zij eveneens Vlaamse projectpartners zoals steden, universiteiten 

en diverse non-profitorganisaties assisteren bij de certificatieprocedure voor het Europees 

fonds voor Regionale ontwikkeling en de Europese Commissie tussen 2014 en 2020.

Steeds vaker gaan non-profitorganisaties samenwerken. Hierbij mag de fiscale impact op uw 

organisatie echter niet uit het oog verloren worden. De praktijk leert ons namelijk dat diverse 

doorrekeningen vaak een btw-gevolg met zich meebrengen. Onze specialisten kunnen hier 

echter passende oplossingen aanreiken, zoals het oprichten van een btw-eenheid of het werken 

met een kostendelende vereniging. Ook bij herstructureringen kunnen wij een volledig fiscaal-

juridisch begeleidingstraject aanbieden. 

Laat u begeleiden door ons team  
van specialisten

• multidisciplinaire ondersteuning in elke levensfase  

van uw vereniging

• persoonlijke aanpak van uw dossier

• maatwerk volgens uw specifieke sector

• kwaliteitsvolle begeleiding van uw groeitraject

• ruime kennis van de vzw-wetgeving op zowel juridisch, fiscaal 

als boekhoudkundig vlak.

Als non-profitorganisatie is uw personeel bijzonder waardevol. Het aspect Human Resources 

is dan ook van groot belang. Onze specialisten begeleiden u graag in het ontwerpen van een 

passend organigram of de zoektocht naar de juiste profielen. Maar ook bij vragen over het 

juiste statuut en de juiste vergoedingswijze van uw bestuurders en vrijwilligers kunt u  

bij ons terecht.
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