FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland
Beleid 2017 – 2020*

Het vermogen om samen verschil te maken
Hoofdlijnen beleid van de FIN voor de periode 2017 – 2020 (verkorte versie)
Achtergrond
Het belang van de filantropische sector in de samenleving neemt toe en gaat gepaard met een
grotere belangstelling voor de rol van fondsen. Vermogensfondsen laten hun kracht tot verandering
en verbinding zien. Zo werken ze bijvoorbeeld samen om de situatie van vluchtelingen te verbeteren,
de beeldvorming en omstandigheden van ouderen te veranderen, nieuwe kansen op de
arbeidsmarkt te creëren en de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen.
Fondsen gaan terug naar de ‘grassroots’ en steunen vele kleinschalige burgerinitiatieven op lokaal
niveau. Daarnaast worden ook systemische veranderingen nagestreefd door strategische filantropie,
waarbij het meten van impact en het geven van gerichte institutionele steun aan maatschappelijke
organisaties van belang is. Naast samenwerking tussen vermogensfondsen, ontstaan ook nieuwe
allianties tussen fondsen, overheid en bedrijfsleven om urgente maatschappelijke thema’s aan te
pakken.
Door afnemende rendementen als gevolg van de laagrentende omgeving en het toegenomen belang
van duurzaamheid zoeken fondsen naar nieuwe financieringsvormen, zoals missie-gerelateerd
investeren, social impact bonds en de divest-invest trend. Ook wordt er gekeken naar innovatieve
vormen van samenwerking, zoals het verdubbelen van crowdfunding-opbrengsten door
vermogensfondsen.
De FIN zal hierop inspelen door samenwerking van fondsen waar nodig faciliteren. De uitwisseling
van kennis- en ervaring op het gebied van actuele maatschappelijke vraagstukken en onderwerpen
als goed bestuur, impact meten, nieuwe financieringsvormen wordt gecontinueerd. Verder moeten
modernisering en aanpassingen op het gebied van digitalisering van de FIN, leiden tot een betere
dienstverlening en een betere ondersteuning van de netwerkfunctie van de vereniging. Het leggen
van contacten en onderlinge uitwisseling tussen leden zal de komende jaren geïntensiveerd worden,
zowel door online als offline initiatieven voor en door leden.
Het is de komende periode van nog groter belang het (fiscale) klimaat waarin fondsen opereren goed
te houden en ruimte voor (internationaal) geven te stimuleren. De FIN zal de komende jaren in SBFverband (nieuwe) wet- en regelgeving actief monitoren en daarbij aandacht blijven vragen voor de
specifieke kenmerken van vermogensfondsen. En er wordt binnen de vereniging een systeem van
zelfregulering opgezet, met aandacht voor goed bestuur (code en normen) en intervisie
(kwaliteitsverbetering).
Een bloeiende civil society draagt bij aan de kwaliteit en pluriformiteit van de samenleving. De FIN
levert een bijdrage om de infrastructuur voor de filantropische sector sterk te houden. Zodat FINleden en de door hun gesteunde maatschappelijke initiatieven blijvend het verschil kunnen maken in
onze samenleving.
*Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2017
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Visie en missie
Visie:
Een zichtbare en in de maatschappij verankerde filantropische sector in Nederland, die effectief
samenwerkt ten behoeve van de kwaliteit van de samenleving.
Missie:
1. De FIN stelt zich ten doel:
a. Het behartigen van de belangen van de leden die ten behoeve van het goede doel en
algemeen maatschappelijk nut hun activiteiten verrichten;
b. Het bevorderen van de filantropie en het onder de aandacht brengen daarvan bij het publiek.
2. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Dit doet de FIN door middel van onder meer:
 Belangenbehartiging van haar leden bij overheid en politiek;
 Stimulering van kennisdeling en professionalisering;
 Bevorderen van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie; en
 Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.
April 2017 telt de FIN 343 leden.
De FIN heeft de ANBI-status. Als ledenorganisatie wordt de FIN grotendeels gefinancierd door de
contributies van haar leden en eventuele vrijwillige of project bijdragen.
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Strategische doelstellingen 2017-2020
Voor de komende beleidsperiode heeft de FIN de volgende strategische doelstellingen:
1. Het behouden van een goed filantropische klimaat met ruimte voor geven;
2. Het ontwikkelen van een stelsel van zelfregulering voor FIN-leden en het faciliteren van
kwaliteitsverbetering;
3. Het ontwikkelen naar een netwerkorganisatie waar leden (online en offline) contacten kunnen
leggen en effectief kunnen samenwerken;
4. Het stimuleren van kennis- en informatie-uitwisseling over alles wat voor vermogensfondsen
relevant is;
5. De maatschappelijke rol en betekenis van filantropie en vermogensfondsen uitdragen.
De FIN zal deze doelen onder meer bereiken door haar drie kernactiviteiten:
→ Belangen behartigen
→ Ontmoeten
→ Kennisdelen

Uitwerking beleidsdoelstellingen:
1. Het behouden van een goed filantropische klimaat met ruimte voor geven
In SBF-verband zet de FIN zich, middels belangenbehartiging richting overheid en politiek, in voor
een sterke branche, zodat een klimaat geschapen wordt waarin ook fondsen optimaal kunnen
functioneren. Zo maakt de SBF zich hard voor handhaving van de giftenaftrek en andere ANBIfaciliteiten. Daarnaast wordt de SBF geconsulteerd over nieuwe regelgeving; bijvoorbeeld het
wetsvoorstel publicatieplicht, wetsvoorstel toezicht en bestuur rechtspersonen of het voorstel
van een register van uiteindelijk begunstigden (UBO-register). De FIN zal hierbij aandacht blijven
vragen voor de specifieke eigenschappen voor vermogensfondsen. Tot slot zet de FIN actief
thema’s op de politieke agenda die voor vermogensfondsen van belang zijn.
2. Het ontwikkelen van een stelsel van zelfregulering voor FIN-leden en het faciliteren van
kwaliteitsverbetering
Met het niet doorgaan van de AVV voor het validatiestelsel zal de komende periode verdere
invulling gegeven worden aan het ontwikkelen van een stelsel van zelfregulering voor de FINleden op vrijwillige basis. Uit de open gedachtewisseling met leden tijdens de
Najaarsbijeenkomst en beleidssessies in 2016, bleek dat de voorkeur uitgaat naar een vrijwillig
systeem van zelfregulering op het gebied van goed bestuur (code en normen) en intervisie
(kwaliteitsverbetering).
Het nieuwe systeem van zelfregulering zal in principe bestaan uit de volgende elementen:
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Een vernieuwde FIN Code Goed Bestuur;
Een vrijwillige jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur;
Vrijwillige externe toetsing iedere vier jaar; en
Vrijwillige vormen van intervisie.

3. Het ontwikkelen naar een netwerkorganisatie waar leden (online en offline) contacten kunnen
leggen en effectief kunnen samenwerken
De komende periode zal de FIN zich ontwikkelen van een ledenorganisatie naar een
netwerkorganisatie, waarbij tevens ingezet zal worden op online communicatiemogelijkheden en
kennisbundeling. De actieve rol van de leden zal toenemen, onder meer via commissies en
werkgroepen. Hierdoor wordt de in het netwerk aanwezige kennis en expertise ingezet voor
steun aan FIN-leden, het bevorderen van samenwerking tussen leden of het bewerkstelligen van
versterking of innovatie in de sector.
4. Het stimuleren van kennis- en informatie-uitwisseling over alles wat voor vermogensfondsen
relevant is
De FIN stimuleert kennisbevordering en -uitwisseling en biedt ondersteuning aan de leden bij het
vervullen van hun filantropische doelstelling. Enkele onderwerpen waar de FIN de komende jaren
aandacht aan wil besteden zijn goed bestuur en intervisie; wet- en regelgeving en ANBI;
strategische filantropie en impact meten; nieuwe financieringsvormen (venture philanthropy,
mission-related investing, social impact bonds); en maatschappelijke vraagstukken waar fondsen
op inspelen (zoals het migranten en vluchtelingen vraagstuk).
5. De maatschappelijke rol en betekenis van filantropie en vermogensfondsen uitdragen
Het belang van de filantropische sector in de samenleving neemt toe en gaat gepaard met een
grotere belangstelling voor de rol van fondsen. De FIN is gebaat bij een sterke sector. Binnen het
SBF-verband en daarbuiten draagt de FIN bij aan het vergroten van het vertrouwen en het
draagvlak en het bevorderen van een positieve beeldvorming in de Nederlandse samenleving.

Veel gebruikte afkortingen
ANBI
CIO
DAFNE
ECSP
EFC
EUR
GDN
MA
NLFL
SBF
TROV
VU

4

Algemeen Nut Beogende Instellingen
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Donors and Foundations Networks in Europe
Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
European Foundation Centre
Erasmus Universiteit Rotterdam
Goede Doelen Nederland
Maatschappelijke Alliantie
Nederland Filantropieland
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
Totaal Rendement Op Vermogen (FIN-commissie)
Vrije Universiteit Amsterdam

