BESTUURSVERSLAG FIN 2014
‘Inspirerend vermogen’

1. Algemene ontwikkelingen
Een intensief jaar waarin vermogensfondsen hun werk lieten zien en hun eigen geluid
lieten horen. Naar publiek en overheid toe, maar ook binnen de sector.
Op 20 november 2014 werd in het DeLaMar Theater voor het eerst De Onderscheiding
uitgereikt, een award voor inspirerende maatschappelijke projecten die door vermogensfondsen worden ondersteund. Door deze projecten met ‘inspirerend vermogen’ een
podium te bieden, werd aan het publiek zichtbaar gemaakt wat fondsen doen. Hiermee
traden niet de fondsen voor het voetlicht, maar juist de maatschappelijke initiatieven.
Eerder dit jaar, op 7 april, vond een Catshuissessie plaats waarbij SBF-voorzitter Van
Eijk, FIN-voorzitter Van Gendt en een zestal vermogende families, de politiek
informeerden over de werkzaamheden van vermogensfondsen. Met de premier, enkele
staatssecretarissen en ministers werden de drijfveren van fondsen besproken, maar ook
knelpunten in regelgeving, privacy en veiligheid. Ook werd gesproken over het belang
van publiek-private samenwerking bij concrete sociaal maatschappelijke onderwerpen,
om zo samen meer impact te maken.
Twee dagen later volgde de eerste ‘Filantropiepoort’, een debatprogramma in
perscentrum Nieuwspoort, om de rol en betekenis van filantropie onder de aandacht te
brengen van politiek, major donors en media.
In Amsterdam werd op 11 maart een uniek convenant gesloten tussen de gemeente en
Amsterdamse vermogensfondsen, waardoor de samenwerking werd verstevigd. In de
afgelopen vier jaar investeerden de fondsen zeker € 50 miljoen in maatschappelijke
projecten in de stad. De Nederlandse lokale fondsen, op hun beurt, presenteerden zich
tijdens het congres Lokale Fondsen op 5 juni.
Validatiestelsel
Binnen de sector lieten de vermogensfondsen hun eigen geluid horen in de discussie
rond het sectorbrede validatiestelsel. Mede op initiatief van de FIN is er in het ontwerp
een drempelregeling, waardoor fondsen waarvan de bestedingen aan de doelstelling(en)
op jaarbasis als gemiddelde van de afgelopen 3 boekjaren kleiner dan € 150.000,- is, niet
onder de vast te stellen sectorbrede Gedragscode en het daarmee verband houdende
Toezicht vallen.
De FIN week af van het standpunt van de Commissie De Jong, die in januari 2014
adviseerde om alleen wervende fondsen te betrekken in het validatiestelsel.
‘Vermogensfondsen hebben uit eigen beweging al stappen gezet die verder gaan. Het
standpunt is deel uit te maken van het stelsel, mee te bewegen, zelf de regie in handen
te houden en de eigenheid van vermogensfondsen te bewaren en bewaken.’
Dit standpunt werd positief beoordeeld door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en
Justitie.
In oktober 2014 gaf de staatssecretaris te kennen het validatiestelsel in te voeren voor
zowel wervende fondsen als vermogensfondsen. Op basis van de Gedragscode moet de
sector zelf normen formuleren die de overheid algemeen verbindend verklaart. Het
toezicht op deze normen gebeurt door de sector zelf en niet, zoals Cie. De Jong
adviseerde, door een daartoe op te richten autoriteit. De Belastingdienst blijft de fiscale
regels voor ANBI’s handhaven.
Ook binnen de FIN werd dit jaar energiek gediscussieerd. De ontwikkeling van het
validatiestelsel, werd met veel betrokkenheid gevolgd en besproken door de leden.
Tijdens speciale bijeenkomsten en de Jaarbijeenkomsten werden standpunten
uitgewisseld. In 2015 zullen de leden opnieuw geraadpleegd worden over het
validatiestelsel.

1.1 Belangenbehartiging
De FIN behartigt de belangen van de filantropiesector en haar leden in belangrijke mate
via de SBF, Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. In 2014 was het
sectorbrede validatiestelsel het belangrijkste thema waarover met de overheid werd
gesproken. Daarnaast vond, specifiek voor de vermogensfondsen, de Catshuissessie
plaats op 7 april (zie paragraaf 1).
Andere thema’s waaraan werd gewerkt, zijn:
 lokale fondsen;
 Kennisbank Filantropie
 consultatie bij (fiscale) wetgeving en nieuwe regelgeving;
Alle genoemde thema’s komen voort uit het convenant ‘Ruimte voor Geven’ dat per
1 januari 2014 met 2,5 jaar is verlengd.
1.2 Validatiestelsel
De uitwerking van het validatiestelsel filantropie, die in 2013 was gestart, ging door in
2014. Het validatiestelsel bestaat uit:
 Sectorbrede Gedragscode (met aparte paragrafen voor de fondsenwervende
instellingen, vermogensfondsen en kerkelijke instellingen);
 Keurmerkstelsel voor de fondsenwervende instellingen;
 Openbare informatie op internet over filantropische instellingen. (Per 1 januari
2014 moeten zij op internet te vinden zijn. Het deponeren van jaarcijfers bij de
Kamer van Koophandel, die alleen toegankelijk zijn voor de overheid, is een
toekomstige stap.);
 Centraal Informatiepunt Filantropie (Kennisbank Filantropie);
 De ontwikkeling van toezicht; rekening houdend met de verschillen tussen
fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.
Voor wie geldt dit validatiestelsel en wie gaat het handhaven? Om hierover te adviseren
werd in juli 2013 de Commissie De Jong ingesteld.
In 2014 werden de volgende stappen gezet:
 Commissie De Jong adviseert (10 januari)
Kort gezegd luidt het advies van Cie. De Jong: alleen wervende fondsen worden
betrokken in het validatiestelsel. Een ‘Stichting Normen’ moet normen stellen
voor deze wervende fondsen. De staatssecretaris zal die normen algemeen
verbindend verklaren.
Een op te richten autoriteit ziet toe op de normen. Als deze autoriteit besluit dat
een fonds binnen de normen valt, krijgt het automatisch de ANBI-status.
 FIN-bestuur geeft voorlopige reactie (17 februari)
De FIN vindt de differentiatie van fondsen en het algemeen bindende karakter
van de normen positief. Maar zij wil, anders dan De Jong, de vermogensfondsen
wel betrekken in het validatiestelsel en is geen voorstander van een nieuwe
toezichthoudende autoriteit.
 FIN-leden bespreken rapport De Jong (11 maart)
Twaalf FIN-leden die nauw betrokken zijn bij het validatiestelsel, bespreken het
rapport De Jong.
 ALV ziet ontwikkelingen na rapport de Jong (10 april)
De FIN doet haar leden verslag (onder meer van de drempelregeling en van de
mogelijkheid van het algemeen verbindend verklaren van normen) en beziet de
mogelijkheden voor de toekomst.
Tot juli kunnen leden reageren op de Gedragscode en kunnen hybride leden

reageren op het keurmerkstelsel.
 SBF overlegt met ministeries V&J en Financiën (april-mei)
De SBF voert ambtelijk overleg met de ministeries over het rapport De Jong en
spreekt de staatssecretaris over het kabinetsstandpunt.
 FIN-leden reageren op Gedragscode (29 april e.v.)
De FIN roept leden per brief op om te reageren op de laatste versie van de
Gedragscode. Deze is aangepast na eerdere discussies met leden; zo is de
drempelregeling toegevoegd. Zo’n 15 leden reageren vóór de zomer. In
november reageren de Haagse en Rotterdamse fondsen met een notitie.
 Staatssecretaris en FIN schrijven brieven over validatiestelsel (17 oktober)
De Staatssecretaris V&J informeert de Tweede Kamer over het validatiestelsel
filantropie: met de SBF is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt en vóór het
einde van 2014 moet duidelijk zijn hoe de hoofdfuncties van het stelsel worden
ingevuld, zoals de normstelling en het toezicht op de normen. De
staatssecretaris zal de normen die de sector formuleert - met onderscheid
tussen fondsenwervende fondsen en vermogensfondsen - algemeen bindend
verklaren.
De FIN informeert haar leden over de plannen van de staatssecretaris.
 FIN geeft toelichting op Gedragscode en toezicht (6 november)
De FIN schrijft aan haar leden dat bij de komende ALV geen definitieve besluiten
worden genomen over de Gedragscode of het toezicht op de sectornormen.
De Gedragscode is nog in beweging en heeft vereenvoudiging nodig.
Voor het toezicht op de normen is een FIN-commissie Toezicht
Vermogensfondsen opgericht, die mogelijke vormen van toezicht onderzoekt. De
varianten worden nog met de leden besproken en in 2015 aan de ALV
voorgelegd.


ALV stelt vragen over Gedragscode en toezicht (21 november)
De FIN geeft uitleg over de stand van zaken rond het validatiestelsel. De
Gedragscode is nog in beweging en wordt begin 2015 opnieuw met de leden
besproken, net als de normen die voortkomen uit de code en het toezicht hierop.
Leden stellen inhoudelijke vragen en er wordt volop gediscussieerd. Het FINbestuur krijgt het mandaat om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Naast bovengenoemde acties om FIN-leden te betrekken bij en te informeren over het
validatiestelsel, is FINieuws ingezet om informatie te verspreiden. Dit gebeurde met
name in de columns van voorzitter Van Gendt.
Vervolg 2015
Inmiddels is een klankbordbijeenkomst gepland op 9 maart 2015, waar het
validatiestelsel en met name het onderdeel toezicht aan de orde komen. Volgens
planning worden deze onderdelen vastgesteld bij de ALV van april 2015.
De invoering van het validatiestelsel staat gepland voor 2016.
1.2 Lokale fondsen
Binnen het project Lokale Fondsen Nederland (www.lokalefondsen.nl) wordt gewerkt aan
de oprichting van tenminste 50 lokale fondsen, die de leefbaarheid in gemeenten kunnen
vergroten. In 2011 is Lokale Fondsen Nederland begonnen als projectbureau, met steun
van de SBF, overheid en enkele vermogensfondsen. In 2014 is de Stichting Lokale
Fondsen Nederland opgericht met het doel lokale fondsen te ondersteunen. Over drie
jaar wil de stichting een vereniging oprichten waarvan lokale fondsen lid zijn.

Op 5 juni 2014 organiseerde de stichting in Utrecht het congres ‘Lokale Fondsen,
aanjagers van particulier initiatief’, met medewerking van o.a. minister Plasterk en oudminister Winsemius. Naast lezingen werden workshops aangeboden en was er een
rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van lokale fondsen, een wervend fonds en
een vermogensfonds.
2. Kennis- en ervaringsuitwisseling
De uitwisseling van kennis en ervaring vond in 2014 plaats tijdens:
1 Themabijeenkomsten;
2 Jaarbijeenkomsten (incl. Algemene Ledenvergaderingen);
3 Bijeenkomsten van werkgroepen (waaronder TROV) en
samenwerkingsverbanden;
4 Contacten via het FIN-Extranet.
2.1 Themabijeenkomsten
De FIN organiseerde de volgende bijeenkomsten met veel ruimte voor interactie tussen
de deelnemers:
Masterclass Evalueren (4 december 2013 en 8 januari 2014)
Onderwerp: evalueren van projecten bij internationale samenwerking
Onder leiding van prof. Dr. Ruerd Ruben gingen vijf fondsen, actief in internationale
samenwerking, twee avonden met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘evalueren’. Dit
aan de hand van door henzelf ingebrachte projecten. Doel: deelnemers (verder) op weg
helpen met monitoring en evaluatie.
Per project werd gezocht naar de indicatoren en de meest effectieve meetmethodes.
De masterclass werd door de aanwezigen heel positief beoordeeld.
Workshop Open en Helder (14 februari 2014)
Onderwerp: de nieuwe wet- en regelgeving voor ANBI’s per 1 januari 2014
Bij deze bijeenkomst, georganiseerd door ABN AMRO MeesPierson, Kennisbank
Filantropie en de FIN, werden presentaties gehouden door:
 Rien van Gendt (FIN) over de FIN, het FIN-lidmaatschap en validatiestelsel;
 Norbert van Berckel (KBF) over de Kennisbank Filantropie;
 Diana van Maasdijk (ABN AMRO MeesPierson) over het opstellen van een
beleidsplan en strategische filantropie;
 Saskia Eijkemans en Jack van Tilborg (Belastingdienst) over de ANBI-regels per
1 januari 2014.
Klankbordbijeenkomst Validatiestelsel (11 maart 2014)
Onderwerp: het rapport De Jong en de reactie van vermogensfondsen
Met twaalf FIN-leden werd het advies van de Commissie De Jong besproken.
Bijeenkomst Projectadviseurs (19 juni 2014)
Onderwerp: nieuw burgerinitiatief en online tools
Circa 40 projectadviseurs van FIN-leden werden geïnformeerd met drie presentaties.
 Martijn van der Steen (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) sprak over
initiatieven van burgers die niet georganiseerd zijn in een rechtsvorm. Hoe gaat
de overheid hiermee om en hoe doen fondsen dat?
 Silvia de Ronde Bresser (Kracht in NL) presenteerde het nieuwe online platform
MAEXchange, een index voor maatschappelijke waarde.
 Jan-Michiel de Pont (Janivo Stichting) en Michiel van Oerle (Desk.nl) bespraken
de online zoekmachine FondsenZoeken.nl, die vermogensfondsen aan projecten
koppelt via een tekstdatabase.

Tijdens de rondetafelsessies werd gesproken over het vinden van burgerinitiatieven en
gebruik van de gepresenteerde tools. Cees van Hoof (Quality Options) evalueerde de
bijeenkomst, waarover de grote meerderheid van projectadviseurs erg tevreden bleek.
Zomerborrel (25 juni 2014)
Opnieuw werden circa 30 betrokken FIN-leden in het zonnetje gezet tijdens een
zomerborrel op de sfeervolle binnenplaats van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije
van Utrecht. Harmen van Doorn en Robert van Roijen presenteerden tijdens deze
zomerborrel Pifworld, een online crowdsourcing platform dat mensen met elkaar verbindt
en de mogelijkheid geeft bij te dragen aan een betere wereld.
Rondetafelbijeenkomst Duurzaamheid (22 september 2014)
Onderwerp: eerste stappen richting duurzaamheid
Een twintigtal FIN-leden wisselde kennis uit over de eerste stappen die zijn gezet richting
duurzame bestedingen, beleggingen of bedrijfsvoering. De bijeenkomst werd ingeleid
door Klaas van Egmond (hoogleraar Geowetenschappen Universiteit Utrecht).
Presentaties waren er van:
 Marco van Alderwegen (Stichting ELSE): Anders doen met filantropische poen!
 Boudewijn de Blij (Fonds 1818) en Marga Erkelens (facility management
Nutshuis): Groen huishouden kan!
 Ignaz Anderson (Iona Stichting): Emile Thuiszorg.
Bijeenkomst voor (nieuwe) bestuursleden (2 oktober 2014)
Opnieuw vond in oktober een kennismakingsbijeenkomst plaats voor nieuwe leden en
nieuwe bestuursleden van vermogensfondsen die al langer lid zijn. Rien van Gendt gaf
een presentatie over de belangenbehartiging richting overheid en Suzette de Boer ging in
op de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de leden. Meer dan 40 deelnemers
woonden de bijeenkomst bij.
Themabijeenkomst Internationale samenwerking (11 december 2014)
Onderwerp: vormen van samenwerking en partnerschap
Rien van Gendt (FIN) hield een inleiding over de ‘oude’ en de ‘post-2015’
Millenniumdoelen en mw. Jo Andrews (ARIADNE) sprak over de verschillende manieren
waarop fondsen kunnen samenwerken, bij het oplossen van complexe problemen elders
in de wereld. Een ‘huwelijk’ tussen fondsen die doel, verandertheorie en budget volledig
delen, is slechts een van de mogelijkheden.
De ca. 40 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over hun werkwijze en de geleerde
lessen.
2.2 Jaarbijeenkomsten (incl. Algemene Ledenvergaderingen)
In het voor- en najaar vonden Algemene ledenvergaderingen plaats:
10 april 2014: Jaarbijeenkomst in Kloosterkerk Den Haag
Programma Algemene Ledenvergadering: verenigingsnieuws, verslag werkzaamheden
SBF (validatiestelsel, reactie op rapport De Jong, Gedragscode, voorlopige varianten
toezicht, verlenging Convenant), toelichting De Onderscheiding en lokale fondsen. In
totaal namen 127 leden namen deel aan de ALV.
Het middagprogramma ‘Hebben jongeren de toekomst?’ werd georganiseerd door
Stichting Boschuysen in het kader van haar 450-jarig bestaan. Hoogleraar pedagogiek
Mischa de Winter (Universiteit Utrecht) betoogde dat sterke sociale netwerken onmisbaar
zijn om jongeren goed te laten opgroeien. Fondsen gingen met jongeren in gesprek en
formuleerden in een ‘position paper’ hun gezamenlijke opdracht bij de ondersteuning van
jongeren.

20 november 2014: Jaarbijeenkomst en Onderscheiding in Nieuwe DeLaMar
Theater
Programma Algemene Ledenvergadering: verenigingsnieuws, voorstel
contributiesysteem, presentatie TROV, inleiding EFC, verslag werkzaamheden SBF
(validatiestelsel, Gedragscode, toezicht), FIN-bestuurswissel. In totaal waren 128
deelnemers aanwezig bij de ALV.
Het middagprogramma stond in het teken van De Onderscheiding, een nieuwe award
voor inspirerende maatschappelijke projecten met lef. Meer dan 200 deelnemers
woonden De Onderscheiding bij (zie paragraaf 5, Communicatie.)
2.3 Werkgroepen en samenwerkingsverbanden
Corporate Foundations Circle
Op 24 april vond een kleinschalige verkennende bijeenkomst plaats van bedrijfsfondsen
die lid zijn van de FIN. Zij bespraken de specifieke kenmerken die zij delen, de
gemeenschappelijke problemen en het nut van een Corporate Foundations Circle. Een
tweede grotere bijeenkomst van deze corporate foundations vindt plaats op 27 januari
2015, in samenwerking met het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP).
Grote Fondsen Overleg
Het jaarlijkse informele Grote Fondsen Overleg vond 16 oktober 2014 in Utrecht plaats.
FIN-voorzitter Rien van Gendt sprak over SBF en het Validatiestelsel filantropie. Hierna
deelde de Commissie Toezicht Vermogensfondsen (zie onder) haar tussentijdse
bevindingen m.b.t. de vraag op welke wijze het privaatrechtelijk toezicht op
vermogensfondsen dient te worden georganiseerd en uitgevoerd. De bijeenkomst werd
afgesloten met een presentatie van Michel Nivard, projectadviseur bij Fonds 1818,
en Eerde Hovinga, manager donaties bij VSBfonds, over de ervaring van Fonds 1818 en
VSBfonds met crowdfunding, gevolgd door een rondje langs de 24 deelnemers.
Werkgroep TROV
Op 14 maart en 7 november vergaderde de werkgroep Totaal Rendement Op Vermogen
(TROV). Deze werkgroep bracht de beleggingsgegevens bijeen van 37 FIN-leden in het
jaar 2013 en onderzocht ook het rendement in de periode 2006-2013. De resultaten
werden gepresenteerd tijdens de november-ALV en gepubliceerd op het FIN-Extranet.
Dhr. R. (Rik) Imhof, directeur van Stichting Instituut Gak, droeg tijdens de november-ALV
het voorzitterschap van de werkgroep TROV over aan dhr. A. (André) Betting, directeur
van de Van Leer Group Foundation.
Commissie Toezicht Vermogensfondsen
De Commissie Toezicht Vermogensfondsen is in het leven geroepen om het bestuur van
de FIN een advies uit te brengen over de volgende vraag:
Op welke wijze dient het privaatrechtelijk toezicht op de naleving door vermogensfondsen
van de SBF-Gedragscode te worden georganiseerd en uitgevoerd?
De volgende deelvragen zijn in dit kader o.a. relevant:
• Welke varianten zijn op (hoofdlijnen) denkbaar voor het inrichten van het toezicht op
vermogensfondsen (en andere filantropische instellingen)?
• Hoe verhoudt het toezicht op vermogensfondsen zich tot het toezicht op andere
soorten filantropische instellingen (kerken, fondsenwervende instellingen), mede in
het licht van de bevindingen van het CBF (Visie op Toezicht, 2014).
• Welke normen (waarop toezicht dient te worden uitgeoefend) zouden algemeen
verbindend kunnen worden verklaard?
De varianten worden besproken bij een klankbordbijeenkomst op 9 maart 2015.

De commissie bestaat uit: mw. E. (Elisabeth) Beelaerts (voorzitter), dhr. B. (Boris)
Franssen (secretaris), dhr. T. (Tom) Bax en dhr. K. (Koeno) Sluyterman van Loo.
Werkgroep Contributie
Een andere werkgroep is samengesteld om het FIN-contributiestelsel te onderzoeken. Dit
om het stelsel meer in lijn te brengen met het buitenland en de voorspelbaarheid van het
systeem te vergroten. Een eerste voorstel voor de grondslag van een staffelsysteem is in
november aan de leden voorgelegd. De werkgroep bestaat uit: mw. J. (Jennifer) van Vliet,
dhr. K. (Koeno) Sluyterman van Loo en mw. S. (Sophie) Vossenaar.
In 2015 worden het voorgestelde systeem en de consequenties nader onderzocht en
wordt de werkgroep uitgebreid met twee FIN-leden.
Commissie Ledenwerving
De Commissie Ledenwerving ontwikkelde een vernieuwd ledenwervingsplan voor de
vereniging, waarvan de inzet van marketingcommunicatie (incl. social media) in
combinatie met het aanbieden van compliance assistance m.b.t. de ontwikkelingen rond
het Validatiestelsel een belangrijke component vormen. Daarnaast blijft het van belang
dat bestaande leden nieuwe leden werven en zal ledenwerving via intermediairs verder
opgepakt worden. Hiervoor zal ook een FIN-promotiefilm worden gemaakt.
De Commissie bestaat uit: dhr. K. (Koeno) Sluyterman van Loo (voorzitter), dhr. T.
(Teetse) Holtrop, dhr. H. (Rick) Wagenvoort, mw. J. (Jaqueline) Detiger en mw. S.
(Suzette) de Boer.
2.4 FIN-Extranet
Via het FIN-Extranet, een voor leden bestemd gedeelte van de FIN-website, zochten
fondsen contact met elkaar over hun activiteiten en praktische zaken zoals (wettelijke)
regels en vacatures. Inmiddels hebben meer dan 300 gebruikers zich bij het FIN-Extranet
aangemeld. Met ingang van november 2014 werd het Extranet ingezet voor het
verspreiden van vergaderstukken naar alle FIN-leden. Daarnaast fungeert het Extranet
als interne kennisbank, bijvoorbeeld voor verenigingsnieuws en informatie over de ANBIregels.
3. Bestuur en bureau FIN
In het FIN-bestuur vond een wisseling plaats. Op 20 november trad FIN-bestuurslid mr.
K.W. (Koeno) Sluyterman van Loo af uit het FIN-bestuur, na een bestuursperiode van
acht jaar. Drs. F.M. (Frieda) de Pater, directeur Stichting RCOAK en mr. J.J.J. (Joost) van
Lanschot, directeur VSBfonds, werden als nieuwe bestuursleden voorgedragen en door
de FIN-leden benoemd.
Dhr. Sluyterman van Loo heeft zich als vicevoorzitter beziggehouden met onder meer de
strategie van de vereniging, ledenwerving, de FIN-Startersdesk, deelconvenanten, het
FIN-contributiesysteem en het validatiestelsel. Hij zal na zijn afscheid betrokken blijven bij
o.a. de Commissies Toezicht Vermogensfondsen en Ledenwerving, en vanuit de FIN
contact onderhouden met het ECSP.
Het FIN-bureau werd dit jaar versterkt door dhr. B. (Boris) Franssen, die werkte aan de
SBF-dossiers. Vanwege afwezigheid door ziekte van directeur H. Wagenvoort werd vanaf
september een dag per week externe ondersteuning geboden op het FIN-bureau door
mw. J. (Jacqueline) Detiger. Het bestuur dankt mw. S.J. (Suzette) de Boer en mw. F.C.
(Nanny) Smid-Nijsse voor de extra inzet en wenst dhr. H. (Rick) Wagenvoort beterschap
en hoopt op zijn spoedige terugkeer.

4. Ledenwerving
In 2014 werden 23 nieuwe leden verwelkomd. Het lidmaatschap werd door 3 leden
beëindigd. Eind 2014 kende de FIN 332 leden.
Ter vergroting van de representativiteit en gezamenlijke slagkracht van de
vermogensfondsen is ledenwerving en ledenbinding van groot belang. Hiervoor wordt
binnen de FIN aandacht gevraagd, o.a. tijdens de ledenvergaderingen.
Begin 2014 zijn een nieuwe flyer en Q&A over de resultaten van belangenbehartiging
ontwikkeld die kunnen worden ingezet bij ledenwerving. De Commissie Ledenwerving
heeft tijdens de november-ALV gewezen op het belang van ledenwerving en de inzet van
social media om ook deze middelen optimaal te benutten voor het bereiken van
potentiële leden. De komst van het validatiestelsel kan hierin een rol spelen, omdat de
FIN ‘compliance assistance’ kan bieden aan potentiële leden.
5. Communicatie
In het verslagjaar communiceerde de FIN met haar leden en externe partijen via de
volgende kanalen:
● Interne communicatie vond plaats via het FIN-Extranet.
● Op 2 oktober vond een introductiebijeenkomst plaats voor nieuwe FIN-leden en
nieuwe bestuurders van bestaande leden. Ook potentiele leden waren hierbij
welkom.
● De FINflits en het e-bulletin FINieuws verschenen elk viermaal (voor leden en
externe partijen).
● Het publiek werd geïnformeerd via de FIN-website www.verenigingvanfondsen.nl,
de FIN-portal www.finportal.nl, de website van de FIN StartersDesk www.finstartersdesk.nl, en persberichten.
● Media: diverse artikelen in (digitale) media zoals Filanthropium Journaal,
Elsevier, het Financieele Dagblad, Media Planet en Brookz. Daarnaast nam FINvoorzitter Rien van Gendt deel aan de reeks Capitoolsessies bij Filanthropium TV
en trad FIN-penningmeester Jennifer van Vliet op bij Editie NL (RTL).
● Gelegenheden waarbij vermogensfondsen hun werk aan publiek, politiek en
media bekendmaakten, zijn: De Onderscheiding, de Catshuissessie en
Filantropiepoort.
De Onderscheiding
De award De Onderscheiding is dit jaar in het leven geroepen door de FIN, Wealth
Management Partners (WMP) en Roland Berger Strategy Consultants. Het doel is: meer
bekendheid geven aan maatschappelijke projecten die het verschil maken, en laten zien
dat vermogensfondsen hieraan bijdragen.
Uit 44 ingeschreven projecten koos de jury – Marjan Oudeman, Felix Rottenberg en
Willem Sijthoff – zes genomineerden die zich presenteerden. Op 20 november werden de
drie winnaars bekendgemaakt in het DeLaMar Theater: Prokkel, Plastic Soup Foundation
en Vier het Leven. Zij kregen, naast het podium in DeLaMar, hulp aangeboden bij
professionalisering en opschaling. Dit traject wordt in 2015 verder vormgegeven door de
organiserende partijen van De Onderscheiding. Gezien de positieve ervaringen wordt De
Onderscheiding voortgezet als terugkerend evenement.
Catshuissessie
De Catshuissessie op 7 april was een kleinschalige bijeenkomst met premier Rutte, de
staatssecretarissen Wiebes, Teeven, Dekker en Van Rijn, de ministers Plasterk en

Ploumen – en vanuit de fondsenwereld zes families, SBF-voorzitter Van Eijk en FINvoorzitter Van Gendt. De drijfveren van fondsen, maar ook knelpunten in regelgeving,
privacy en veiligheid kwamen aan de orde. Ook werd gesproken over het belang van
publiek-private samenwerking bij concrete sociaal maatschappelijke onderwerpen, om zo
samen meer impact te maken.
Filantropiepoort
Filantropiepoort is een regelmatig terugkerend debatprogramma in het Haagse
perscentrum Nieuwspoort, om de maatschappelijke rol en betekenis van filantropie onder
de aandacht te brengen van politiek, beleidsmakers, major donors en media. Bij de
eerste Filantropiepoort op 9 april reikte Charles Groenhuijsen de eerste ‘Dikke Blauwe’
(jaargids Filanthropium) uit aan staatssecretaris Teeven.
6. FondsenBoek en FondsenDisk
Het FondsenBoek is overgedragen aan de Kennisbank Filantropie. Het is de bedoeling
dat de Kennisbank Filantropie het Centrale Informatiepunt Filantropie voor de sector
wordt. De Kennisbank bevat meer dan 30.000 organisaties. Eind 2014 stonden meer dan
800 vermogensfondsen in de database van de Kennisbank.
7. Internationale contacten
In 2014 werden bijeenkomsten bijgewoond van DAFNE (Donors and Foundations
Networks Europe) en het EFC (European Foundation Centre).
European Foundation Statute
Ondanks het langjarige proces om tot een European Foundation Statute te komen, werd
deze in 2014 niet aangenomen door de EU-raad. Unanimiteit onder EU landen was
hiervoor nodig. Helaas was Nederland, ondanks aandringen van SBF/FIN één van de
tegenstemmers. Doel van de European Foundation Statute is om het makkelijker te
maken in Europa een fonds op te zetten of om eenvoudiger geld aan een Europees
project te schenken en om, breder geformuleerd, grensoverschrijdende donaties te
vergemakkelijken. Het EFC heeft aangegeven te blijven zoeken naar oplossingen om
grensoverschrijdende filantropie makkelijker te maken.
Tijdens de ALV op 20 november sprak mw. K. (Katherine) Watson, directeur van de
European Cultural Foundation, over de komende EFC-conferenties en het belang van het
EFC-lidmaatschap. Het EFC speelt een advocacy rol in Brussel, versterkt de
filantropische sector en de impact van fondsen. Men komt eens per jaar bij elkaar. In
2016 is Nederland gastheer van de conferentie op 25, 26 en 27 mei 2016, hetzelfde jaar
dat Nederland voorzitter is van de Europese Unie. Het thema is: ‘Imaging and investing in
our future’.
Op 11 december verzorgde mw. J. (Jo) Andrews, directeur ARIADNE, een inleiding voor
FIN-leden die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking.
8. Opleiding en onderzoek
De FIN informeerde haar leden over de opleidingen op het gebied van filantropie aan de
VU Amsterdam, ECSP Rotterdam en Hogeschool Windesheim.
Op 23 januari presenteerden 10 studenten van Hogeschool Windesheim te Zwolle de
gedegen resultaten van hun onderzoek voor de FIN. Zij onderzochten drie vraagstukken
met betrekking tot: 1. de waarde van het lidmaatschap van de FIN; 2. diversificatie van de
inkomsten van de vereniging; en 3. welke middelen het meest geschikt zijn om de doelen
van de FIN te kunnen bereiken.

In SBF-verband nam de FIN deel aan de Begeleidingscommissie van het tweejaarlijkse
Geven in Nederland onderzoek (2015) van de Vrije Universiteit.
9. Commissies FIN
De FIN doet, bij het uitvoeren van haar beleid, graag een beroep op de kennis en
vrijwillige bijdrage van haar leden. Dit jaar werd medewerking verleend door de
commissies TROV, Ledenwerving, Contributiestelsel en Toezicht Vermogensfondsen.
Het FIN-bestuur is de werkgroepen zeer erkentelijk voor hun grote betrokkenheid.
Ook is de FIN leden erkentelijk voor hun inhoudelijke bijdragen aan de diverse
themabijeenkomsten.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar dhr. R. (Rik) Imhof, die na 8 jaar het
voorzitterschap van de werkgroep TROV overdroeg aan dhr. A. (André) Betting.
Tenslotte gaat ook veel dank uit naar die leden die ruimte ter beschikking stellen aan de
FIN, in het bijzonder die leden die dat jaarlijks doen, zoals Fonds1818, Stichting Novum,
Stichting Het R.C. Maagdenhuis en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht
(RDO).
10. Tot slot
Laten zien wat we doen is in 2014 concreet geworden in meerdere FIN-activiteiten en
blijft een speerpunt in 2015. Zoals fondsoprichter Joop van den Ende het op 20 november
formuleerde: ‘Vaak blijft onderbelicht wat vermogenden doen voor de maatschappij, maar
de bijdrage van vermogende Nederlanders is sociaal van belang. Om die reden zocht de
VandenEnde Foundation bij oprichting juist de publiciteit. Show it, want maatschappelijke
projecten geven vreugde.’
Het validatiestelsel dat zijn afrondende fase nadert, zal deze transparantie versterken,
waarbij de eigenheid van de vermogensfondsen wordt erkend en bewaard.
Verder zal een FIN-promotiefilm bijdragen aan meer naamsbekendheid en hopelijk leiden
tot verdere groei van de vereniging. Daarnaast zal in 2015 verkend worden of behoefte
bestaat aan een bijeenkomst over ‘Communiceren vanuit bescheidenheid’ voor
vermogensfondsen.
In 2015 zal het afronden van de Gedragscode, de normen en het toezicht veel inzet
vragen van de FIN en haar leden, zoals ook in 2014 het geval was. Het stimuleren van
onderling contact tussen fondsen, de belangenbehartiging naar de overheid en
ledenwerving – ook in het licht van het validatiestelsel – heeft daarnaast onverminderd de
aandacht.
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