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Agenda nr. 5/3 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. Jaarverslag en -
rekening 2016. Kennisname.

Overeenkomstig de omzendbrief van 21 april 1993 van de Minister van Openbare 
Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden dienen para-
provinciale vzw’s die voor meer dan 100.000 BEF betoelaagd worden hun begroting 
en rekening ter goedkeuring voor te leggen aan de provincieraad.

In zitting van 23 september 1993 nam uw raad kennis van deze omzendbrief. In 
het betrokken verslag aan uw raad werd door de deputatie voorgesteld dat, om 
tegemoet te komen aan de geest van de omzendbrief, zij zich engageert om 
jaarlijks het werkingsverslag en het financieel verslag van de overige vzw’s, waarin 
provinciale vertegenwoordigers aan het beleid deelnemen en die van een 
provinciale toelage van minimum 100.000 BEF genieten, eveneens aan uw raad ter 
kennisgeving voor te leggen.

De vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen verkeert in dit geval. Aan deze vzw wordt 
jaarlijks een subsidie toegekend. In het budget 2018 is hiervoor 27.500,00 EUR 
ingeschreven en de provincie is vertegenwoordigd in de bestuursorganen.

Betreffende subsidiëring van vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, 
koepelorganisatie voor het Vlaams provinciaal onderwijs, werd in het verleden 
tussen de provincies volgende regeling afgesproken:

‘De provinciale subsidie bestaat uit een vast bedrag van 2.500 EUR, te 
vermeerderen met 1,25 % van de door de Vlaamse Gemeenschap aan de provincie 
effectief toegekende wedden- en werkingssubsidies.’ Deze berekeningswijze blijft 
ongewijzigd. Vanaf 2008 wordt het resultaat van de berekening wel telkens 
verminderd met het bedrag dat wordt voorzien als aandeel van de vzw Provinciaal 
Onderwijs Vlaanderen in de aflossingslast voor het kantoorgebouw van de 
Vereniging van Vlaamse Provincies.

Aan uw raad wordt bijgevolg het jaarverslag en de rekening voor 2016 van deze 
vzw ter kennisneming voorgelegd.

De rekening en het jaarverslag zijn toegevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de omzendbrief van 21 april 1993 van de Minister van Openbare Werken, 
Ruimtelijk Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, waarbij wordt opgelegd dat 



de begroting en rekening van de para-provinciale vzw’s die voor meer dan 
100.000 BEF betoelaagd worden, ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan 
de provincieraad;

Gelet op het deputatiebesluit, waarvan in provincieraadszitting van 23 september 
1993 kennis werd genomen en waarbij de deputatie, om tegemoet te komen aan de 
geest van de omzendbrief, zich engageerde om jaarlijks het werkingsverslag en het 
financieel verslag van de overige vzw’s, waarin provinciale vertegenwoordigers aan 
het beleid deelnemen en die van een provinciale toelage van minimum 100.000 BEF 
of 2.478,94 EUR genieten, aan uw raad ter kennisgeving voor te leggen;

Overwegende dat aan deze vzw jaarlijks een provinciale subsidie wordt toegekend, 
die in 2017 26.119,11 EUR bedraagt en dat de provincie vertegenwoordigd is in de 
bestuursorganen;

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2016 en van de jaarrekening 2016 aan 
de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

Bijlagen:
 jaarverslag 2016 POV
 jaarrekening 2016 POV


