GUIDO VAN REET WORDT NIEUWE VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR

HET ADITE DNA

Tijdens de zitting van de Raad van Bestuur van 11 maart 2019 heeft Patrick Van Kerckhove de functie van voorzitter van
de Raad van Bestuur overgedragen aan Guido Van Reet, die tot dan ondervoorzitter was. Patrick Van Kerckhove blijft lid
van de Raad van Bestuur. Annick Claessen wordt de nieuwe ondervoorzitter.

WAAROM WIJ DE DINGEN DOEN ZOALS WE ZE DOEN
Weet je van welke samenleving wij dromen?
Van een samenleving vol mensen met een positieve en lerende blik.
Met mensen die hun sterktes en talenten willen blijven ontplooien.
Mensen die vertrouwen krijgen om te groeien tot de persoon die ze zelf het liefst willen zijn.
Weet je waarom wij van zo’n samenleving dromen?
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we op die manier gelukkige mensen maken,
die krachtig in het leven staan, zowel persoonlijk als in hun rol in de samenleving.
Weet je dat wij niet alleen dromen?
Maar er ook echt voor gaan, elke dag opnieuw.

Voorzitter met lange en gewaardeerde staat van dienst
Patrick Van Kerckhove is al actief binnen de scholen van Scholengroep Adite nog voor de Scholengroep als dusdanig
bestond. Sinds 1996 was hij actief in het oudercomité van basisschool Station en kort nadien in de Lokale Raad van
KTA2 Diest. Bij de oprichting van Scholengroep Adite in 1999 werd hij opgenomen in de eerste Raad van Bestuur.
Hij heeft bijna 20 jaar lang mee vorm gegeven aan de scholengroep, waarvan 12 jaar als voorzitter.
Tijdens het voorzitterschap van Patrick Van Kerckhove kende Scholengroep Adite een explosieve groei. Sinds 2006
groeide het leerlingenaantal van 3676 tot 4846 leerlingen. Ook het marktaandeel van de scholen van Adite is in alle
onderwijsniveaus en in alle regio’s gestegen.
De laatste jaren heeft Patrick Van Kerckhove zich ten behoeve van het CVO ingewerkt in het dossier inkanteling
hoger onderwijs, wat hem een gewaardeerde en gerespecteerde onderhandelingspartner maakte bij de betrokken
hogescholen en universiteiten. Dit engagement resulteerde in zijn aanstelling als Fellow aan de VUB en raadslid
aan de Erasmus Hogeschool. Het zijn deze nieuwe mandaten die de voorzitter ertoe aangezet hebben om de fakkel
binnen Adite door te geven aan een nieuwe voorzitter.

Guido Van Reet wordt nieuwe voorzitter
Patrick Van Kerckhove wordt opgevolgd door Guido Van Reet. Guido Van Reet is sinds 2010 verkozen binnen de
Raad van Bestuur van Adite. In 2014 werd hij verkozen tot ondervoorzitter. Tijdens deze jaren binnen de Raad van
Bestuur stond hij mee garant voor de resultaatgerichtheid van de Scholengroep en gaf hij als raadslid onder leiding
van Patrick Van Kerckhove mee financiële, intellectuele en professionele ruimte aan de scholen om de vernieuwende
projecten te realiseren.

IK KAN HET

#talentontwikkeling
#betrokkenheid
#contextrijkleren

Guido Van Reet is vader van drie kinderen, die allemaal sinds hun kleutertijd
naar school gingen/gaan in Scholengroep Adite. Professioneel is de nieuwe voorzitter
actief als IT-director bij het bedrijf Asco.
Zijn IT-expertise en zijn managementervaring zullen er samen met zijn
mensgerichte aanpak voor zorgen dat Scholengroep Adite verder
kan blijven werken op de innovatieve en visiegedreven manier
waarvoor Adite inmiddels bekend staat.

GrOw!
IK HOOR ERBIJ
#verbondenheid

IK MAG HET ZELF
#eigenaarschap

DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN
MOTIVATIE

Ik ga ervoor,
omdat ik dat zelf wil!

HOGE AMBITIES
Ik leg de lat hoog
voor mezelf!

WELBEVINDEN
Ik voel mij goed
bij Adite!

Scholengroep Adite
Boudewijnvest 1A
3290 Diest
T. 013 35 04 90
onthaal@adite.be
www.adite.be

JAARVERSLAG 2018

ONZE CIJFERS

MET HOEVEEL ZIJN WE?
ONZE LEERLINGEN

Het basisonderwijs groeit met 42 leerlingen. Deze winst
danken we vooral aan de leerlingen in de lagere scholen,
die met 92 leerlingen een belangrijke toename kennen.
De kleuterscholen deden het op het moment van de telling
minder goed. Tegenover het vorige jaar verliezen we 52
kleutertjes.
Ook in het secundair onderwijs groeien we mooi met 126
leerlingen. De afgelopen jaren kenden we een dalende
trend bij de arbeidsmarktgerichte studiegebieden. Deze
neerwaartse evolutie kon dit boekjaar gestagneerd
worden.
Wanneer we de vijfjarige evolutie bekijken stellen we vast
dat we met 454 leerlingen groeien. Deze groeitrend is het
minst zichtbaar bij de kleuters, maar zet zich zowel in de
lagere scholen als in het secundair onderwijs door.

KLEUTERONDERWIJS

868 leerlingen

2012 - 2013

879 leerlingen

2013 - 2014

896 leerlingen

2014 - 2015

928 leerlingen

2015 - 2016

961 leerlingen

2016 - 2017

200

400

600

800

Evolutie aantal leerlingen in het secundair onderwijs
1.988 leerlingen

2011 - 2012

2.088 leerlingen

2013 - 2014

2.079 leerlingen

2014 - 2015

2.101 leerlingen

2015 - 2016

2.109 leerlingen
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2012 - 2013

1.235 leerlingen

2013 - 2014

1.236 leerlingen

2014 - 2015

1.328 leerlingen

2015 - 2016

1.336 leerlingen

VERPLICHTE VERWERKING INFRASTRUCTUURWERKEN VANAF 01/01/2018
Worden als investeringen beschouwd (te boeken op de
balans onder materiële vaste activa):
a. nieuwbouw, vervangingsbouw of integrale renovatie van
een gebouw
b. toevoegingen aan een gebouw van elementen die
voorheen niet aanwezig waren
c. werken die leiden tot een vernieuwing van duidelijk
identificeerbare onderdelen van gebouwen, enkel op
voorwaarde dat de beoogde onderdelen van de gebouwen
in zijn geheel vernieuwd worden en deze onderdelen
samen de vervanging betreffen van een volledig aspect
van het gebouw zoals het buitenschrijnwerk, ramen,
gevelbekledingen en uitrustingen zoals keukens, sanitaire
en cv-installaties
d. aanpassingen aan installaties om te voldoen aan
bepaalde wettelijke en reglementaire bepalingen en
werken die leiden tot een verhoging van de veiligheid
Worden als kosten beschouwd (te boeken in de resultatenrekening onder onderhouds- en herstellingskosten):
a. reinigingswerken
b. gewone en grote onderhouds- en herstellingswerken
c. werken die leiden tot een vernieuwing van duidelijk

identificeerbare onderdelen van gebouwen die niet
in zijn geheel vernieuwd worden zoals een deel van
het buitenschrijnwerk, enkele ramen, gedeeltelijke
gevelbekledingen, delen van sanitaire installaties
Door deze werkwijze te hanteren boekten we in
2018 voor ongeveer 235.000,00 euro aan facturen
via de investeringsrekeningen waardoor (slechts) de
corresponderende afschrijvingskosten ten bedrage
van ongeveer 5.000,00 euro rechtstreeks in kosten van
boekjaar 2018 werden genomen.
De invloed op ons boekhoudkundig resultaat is hierdoor
aanzienlijk.
Indien we de investeringsfacturen volgens de ‘oude’
boekingswijze voor 100% in kosten zouden geboekt
hebben, realiseerden we een tekort van (+/-) - 117.000
(= + 113933.39 (resultaat) – 230.000,00 (616-rek.));
wat een perfecte aansluiting zou geven bij het
vooropgestelde verschil tussen uitzonderlijke kosten en
–opbrengsten uit de boekhoudkundige verwerking van de
trekkingsrechten (*) en waardoor ons resultaat perfect
zou aansluiten bij de vooropgestelde begrotingscijfers.
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INTERNAAT

Evolutie aantal internen internaat ‘Zwaluwnest’
59 internen
66 internen
63 internen
55 internen

2014 - 2015

66 internen

2015 - 2016
2016 - 2017

36 internen

2017 - 2018

41 internen
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803.738 LUC’s

840.405 LUC’s

2013 - 2014

834.038 LUC’s

2014 - 2015

827.978 LUC’s

2015 - 2016

784.736 LUC’s

2016 - 2017

769.584 LUC’s

2017 - 2018

791.064 LUC’s
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PASSIEF
€ 1.935.094,79
€ 2.769,15
€1.932.325,64

Eigen vermogen
Patrimonium

€ 2.916.411,52
€ 3.109.921,89

Resultaat van het boekjaar

€ - 193.510,37

· Overgedragen resultaat
· Resultaat van het boekjaar

Investeringsdotaties

€ - 307.443,76
€ 113.933,39

€ 140.203,14

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen op max. 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

€ 2.595.656,21
€ 32.172,46
€ 568.640,12
€ 1.650.251,25
€ 344.592,38

Vreemd vermogen
Schulden op max. 1 jaar
Overlopende rekeningen

€ 1.474.136,34
€ 782.891,53
€ 691.244,81

TOTAAL ACTIEF

€ 4.530.751,00

TOTAAL PASSIEF

€ 4.530.751,00

DEBET

CREDIT

Werkingskosten
€ 8.380.271,48
Verbruikte voorraden
€ 297.075,27
Diensten en diverse goederen
€ 6.007.084,90
Personeelskosten
€ 1.693.837,64
Afschrijvingen,waardeverminderingen en
terugnames voorzieningen
€ 357.967,42
Andere werkingskosten
€ 24.306,25

Werkingsopbrengsten
Verbruikte voorraden
Dotaties, subsidies en toeslagen
Werkingsopbrengsten

TOTAAL DEBET

80

775.251 LUC’s

2012 - 2013

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar

56 internet

Evolutie van het aantal lesurencursist (LUC’s)

2011 - 2012

ACTIEF

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2018
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VOLWASSENENONDERWIJS
2010 - 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1.464 leerlingen

2013 - 2014

2500

Zoals de vorige boekjaren trachten we steeds ons resultaat conform de ingediende en goedgekeurde begroting te
houden. Ook dit jaar is dit, ondanks het positieve resultaat van 113.933,39 euro, het geval. Het positieve resultaat
van 2018 is verklaarbaar door de vanaf 01/01/2018 verplichte boekingswijze van activeringen van infrastructuurwerken.

1.370 leerlingen

2012 - 2013

2.307 leerlingen
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1.225 leerlingen

2011 - 2012

2.181 leerlingen

2017 - 2018

1.216 leerlingen

2011 - 2012

2010 - 2011

2.026 leerlingen

2012 - 2013

2010 - 2011
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SECUNDAIR ONDERWIJS
2010 - 2011

Gezien de modulaire organisatie van het volwassenenonderwijs wordt de telling binnen ons CVO gedaan in
aantal lesuren-cursist of LUC’s. CVO De Oranjerie kende
in het afgelopen boekjaar een stijging met 21.480 lesuurcursisten.

2017 - 2018

894 leerlingen

0

ONZE CURSISTEN

2016 - 2017

946 leerlingen

2017 - 2018

Wanneer we de vijfjarige evolutie bekijken stellen we vast
dat het internaat ondanks de lichte stijging dit boekjaar
een daling van 25% kent in de afgelopen vijf jaar.

Evolutie aantal leerlingen in het lager onderwijs

852 leerlingen

2011 - 2012

In het internaat Zwaluwnest zien we een groei van
5 internen. Deze positieve telling dient echter
genuanceerd te worden. Vooreerst is het een momentopname op 1 februari en zien we een sterk wisselende
bezetting van het internaat doorheen het schooljaar.

LAGER ONDERWIJS

Evolutie aantal leerlingen in het kleuteronderwijs
2010 - 2011

ONZE INTERNEN

(*) Richtlijn m.b.t. doorgestorte trekkingsrechten:
De Begeleidingscommissie oordeelt dat de ontvangst van de doorstorting van een deel van de opbrengst van de verkoop van gebouwen en gronden
volledig in de opbrengsten van het boekjaar moet geboekt worden, dit volgens art. 44 van het Boekhoudbesluit: “Gerealiseerde verliezen en opbrengsten
ten gevolge van de verkopen van activa worden erkend in de periode waarin de onderliggende transactie plaatsvond.”

€ 2.468,15
€ 112.134,74
€ 113.933,39
€ 8.608.807,76

Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
TOTAAL CREDIT

€ 8.593.336,53
€ 369.877,22
€ 4.818.787,82
€ 3.404.671,49

€ 3.009,79
€ 12.461,44
€ 8.608.807,76

