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DE GROEP 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ne Woudloper? Wat is dat? 

Wel, dit zijn wij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hoop leden en leiding, allemaal jongens, die samen spannende en leuke 

zaken beleven. In de natuur en in de stad. Overal een beetje dus eigenlijk. 

We zijn een echte jongensgroep met meer dan 120 leden en leiding die zich 

elke zondag opnieuw storten in een avontuur vol fantasie, spanning, 

uitdagingen en veel meer. Uitleven is de boodschap, lekker even weg van de 

dagelijkse gang van zaken 

En dat doen we al sinds 1933 in ons welgekend uniform. De hele wereld is ons 

speelterrein maar thuiskomen doen we in ons lokaal in het Mechelse. 
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HET LOKAAL DOSSIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Het perceel is momenteel bebouwd met een bestaand, te slopen gebouw dat 

dienst doet als scoutslokaal. Hiervan is de oppervlakte 408 m² en het volume 

1467,72 m³. Het nieuw te bouwen lokaal heeft een oppervlakte van 521 m² 

en een volume van 2030 m³. In het gebouw bevinden zich lokalen voor leiding 

en leden, een sanitaire ruimte met toiletten, wasbakken en douches, keuken 

en bergingen. De lokalen hebben allemaal een uitgang direct naar buiten op 

een verhard pad onder een luifel. Het gebouw heeft een plat dak en de 

kroonlijsthoogte bevindt zich op 4m. De luifel heeft een hoogte van 3m. Het 

gebouw wordt opgetrokken in een staalstructuur met wandpanelen in 

silexbeton. Pas na voltooiing wordt het bestaande gebouw gesloopt, zodat 

de scoutswerking niet onderbroken dient te worden. 

 

Afb. 2. Bovenaanzicht van de wijk 

met het nieuwe lokaal in perceel 

F279e 
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DE PLANNEN 
  

Als alles volgens plan verloopt beginnen we begin 2023 met het zetten van een 

industriebouw voor de buitenmuren. Hiervoor moeten al twee lokalen (een 

berging en het Verkennerlokaal) al gesloopt worden.  

In een tweede fase worden de binnenmuren opgebouwd en schrijnwerk, 

elektriciteit en sanitair aangelegd.  

Pas als het nieuwe gebouw klaar is om in gebruik genomen te worden zal de 

rest van het huidige gebouw gesloopt worden. 

Als alles volgens plan verloopt zou dit alles af kunnen zijn tegen eind 2023. 

Afb. 3. Zijaanzicht van de plannen 

voor het nieuwe gebouw 
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Afb. 4. Bovenaanzicht van de 

plannen voor het nieuwe gebouw 
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STEUNMOGELIJKHEDEN 
Waarom? 

 

 

 

 

 

Wie? 
 

 

 

 

 

 

Fiscaal regime 

 

 
 

Al deze plannen (het bouwen van een nieuw lokaal, afbreken van het oude 

lokaal, afwerking, schrijnwerk,…) hebben een totaal kostenplaatje van rond de 

€500.000.  

Dankzij jullie steun tijdens onze activiteiten de afgelopen jaren (mosselsouper, 

BBQ) hebben we al een mooie €90.000 aan eigen middelen opgebouwd. Verder 

hebben we reeds verschillende schijven ontvangen vanuit Stad Mechelen ten 

belope van €100.000, we rekenen nog op extra subsidie schijven ten belope van 

€50.000. Via renteloze leningen hopen we nog een €100.000 op te halen. Zo 

blijven we tenslotte over met een gat van zo’n €150.000. En om dit te dichten 

rekenen we op u. 

Om ons te steunen richten we ons op twee doelgroepen:  

1)  Ondernemingen die ons fiscaal voordelig willen sponsoren in ruil voor 

meerjaarse publiciteit door onze scouts of die ons simpelweg willen steunen door 

middel van een gift 

2)     Particulieren die willen bijdragen aan de bouw van ons nieuw lokaal door 

middel van een fiscaal gunstige gift. 

Steun door particulieren 

Ook particulieren kunnen ons steunen door middel van een gift of schenking. Een 

schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk 

afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begunstigde 

en waarbij de begunstigde dat goed aanvaardt. 

Dit kan zowel met als zonder fiscaal voordeel. 

1) Gift zonder fiscaal voordeel 

Om deze gift te volbrengen moet de schenker enkel een bepaald 

bedrag schenken aan de scouts zonder hiervoor iets terug te krijgen. 

Dit regime is van toepassing op alle schenkingen onder €40. 

2) Gift met fiscaal voordeel 

De wetgever heeft een systeem uitgewerkt waarbij giften door 

particulieren aan een fiscaal gunstig regime worden onderworpen 

indien ze aan alle voorwaarden voldoen 
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Voorwaarden 

 

De gift moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

1) de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per 

vereniging 

2) de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van 

Financiën of zijn afgevaardigde 

3) de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de 

giften die zij ontvangt 

4) de gift moet in geld gedaan zijn 

Stappenplan: 

Om fiscaal attesten te kunnen uitreiken voor jullie giften hebben we 

de mogelijkheid om gebruik te maken van het systeem van onze 

koepelorganisatie Scouts en Gidsen Vlaanderen. U stort het geld dus 

naar hen, zij storten het naar ons door en u krijgt een fiscaal attest. 

! Als u een gift wilt doen is het belangrijk dat u deze stappen exact 

opvolgt om te kunnen genieten van het fiscale voordeel! Twijfel dus 

zeker niet om bij vragen contact op te nemen (zie hieronder). 

1) Stortingen moeten gedaan worden op dit speciale 

rekeningnummer: BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB . (Dit is 

NIET het gewone rekeningnummer van de scouts) 

2) Bij elke gift vermeldt u in de mededeling enkel: “gift - FAG 5-429 

- Bouw Woudlopers”. 

Fiscaal voordeel 

Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45% van 

het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. 

 

Voorbeeld 

Als u €100 stort op het vernoemde rekeningnummer met de juiste 

vermeldingen zal Scouts en Gidsen Vlaanderen ons dit bedrag 

doorstorten. Vervolgens krijgt u een attest dat u bij uw 

belastingaangifte kan inbrengen waardoor u hier €45 kan 

recupereren. 

Elke €100 die we zo geschonken krijgen kost de schenker dus slechts        

aa   €55! En deze giften maken een wezenlijk verschil in de bouw van 

h         het lokaal! 
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CONTACT 
 

 

Heeft  u vragen of opmerkingen over dit sponsordossier?  

U kan altijd een mailtje sturen naar bouw.woudlopers@gmail.com . 

Of bellen naar één van onze contactpersonen: 

Rob van den Berghen (Kapucijnaap)                                  Victor Wauters (Mus) 

+32 493 51 46 24                                                                   +32 495 65 06 55 

Voorzitter vzw                                                                        Groepsleiding 

mailto:bouw.woudlopers@gmail.com

