Voorwoord
Beste FIN-leden,
Velen van u hebben deelgenomen aan FIN activiteiten het afgelopen halfjaar, hartelijk dank
daarvoor. In Maastricht vierden wij het 30-jarig bestaan van de FIN en er waren vele themabijeenkomsten en werkgroepen over hulp aan jongeren, circulaire economie, corporate
foundations, Funding Plus en vele andere onderwerpen.
Elkaar ontmoeten is een effectieve manier om kennis en ervaring te delen. Om kennisdeling
ook op andere manieren te faciliteren, zijn wij hard aan het bouwen aan de netwerkorganisatie. De bouw begint met het fundament: Goede communicatie. Omdat wij veel
belang hechten aan uw mening over de inhoud en vorm van onze communicatie ontvangt u
binnenkort een leden-enquête met speciale aandacht voor dit onderwerp. Wij zijn erg
benieuwd naar uw feedback!
U heeft de afgelopen maanden ongetwijfeld veel tijd moeten besteden aan de AVG. Wij
hopen dat de FIN privacy toolkit u daarbij heeft geholpen. Nu staat de vrijwillige toetsing bij
veel leden hoog op de agenda. Stichting Novum en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
zijn als eerste leden getoetst, heel veel dank aan deze koplopers! Inmiddels hebben zich 30
andere leden aangemeld, volgt u ook?
In de eerste zes maanden van dit jaar hebben wij twaalf nieuwe leden mogen verwelkomen.
Twaalf vermogensfondsen met totaal verschillende achtergronden en doelstellingen, een
mooie bijdrage aan de grote diversiteit van onze vereniging.
Vanaf 30 juli 2018 heeft de vereniging een nieuw kantoor in het Foundation House aan de
Koninginnegracht 15 in Den Haag. U bent daar van harte welkom, de deur staat altijd voor u
open.
Namens het bestuur en het FIN-team wens ik u een hele fijne zomer!
Met vriendelijke groet,
Siep Wijsenbeek

Vrijwillig toetsen Goed Bestuur: goed voor uw fonds en de sector
Vanaf dit jaar kunt u in de praktijk aan de slag met de 7 FIN Normen voor Goed Bestuur die
we vorig jaar hebben afgesproken. Dé manier om te werken aan professionalisering in
onze sector en om te voorkomen dat de overheid regulering zou opleggen. Stichting
Novum is als eerste FIN-lid is glansrijk door het proces gegaan. Het fonds heeft vrijwillig
verklaard zich te houden aan de 7 normen voor goed bestuur. Daarna heeft de

onafhankelijke toetser Koos Mink deze verklaring getoetst. Uitkomst: Stichting Novum
voldoet aan de normen voor goed bestuur die voor vermogensfondsen zijn afgesproken.
Wie volgt?
Normen voor Goed Bestuur
Vorig jaar zijn de 7 FIN Normen voor Goed Bestuur aangenomen in de ALV. Kort het
voortraject:
•
•
•

•
•

Vanaf 2012 is gewerkt aan een branche-breed validatiestelsel om toezicht en
verantwoording in de filantropiesector te regelen.
Voor de vermogensfondsen is de FIN Code Goed Bestuur opgesteld.
Uit deze code zijn 7 normen afgeleid voor goed bestuur. Die normen gaan bijvoorbeeld
over het vaststellen/openbaar maken van beleid, tegengaan van belangenverstrengeling
en beschikking over het vermogen.
U kunt jaarlijks vrijwillig een verklaring afgeven dat uw fonds deze normen naleeft.
Eens per vier jaar kan een onafhankelijke toetser uw meest recente verklaring toetsen.
Deze toetsing is vrijwillig en voor eigen rekening.

‘Verklaring afgeven in hooguit een halfuurtje’
Sabine Fijn van Draat van Stichting Novum is er duidelijk over: het afgeven van de Verklaring
naleving FIN Normen Goed Bestuur gaat heel eenvoudig. ‘Je meldt je bij de FIN en krijgt een
inlogcode. Vervolgens kun je de verklaring digitaal invullen en de onderliggende documenten
uploaden. Het kostte me een kwartier tot hooguit een halfuurtje tijd. De gevraagde
documenten zijn allemaal reguliere stukken, zoals een beleidsplan en inschrijving bij de
Kamer van Koophandel.’
Ook de toetsing ging soepel. Toetser Koos Mink, ex-accountant en al vele jaren betrokken bij
de sector, deed zijn werk op afstand en belde slechts eenmalig. Sabine Fijn van Draat: ‘Dat
gesprek was nuttig. Het bleek dat we in ons meerjarenplan de tekst over de
meerjarenbegroting explicieter moesten maken: de passage over te verwachten uitgaven
versus te verwachten beleggingsinkomsten op middellange termijn. Voor ons als fonds was
dat al voldoende toegelicht in het meerjarenplan, maar de toetser wees erop dat het beter
kon. Dus dat passen we aan.’
Belang fonds en sector
Waarom koos stichting Novum voor de vrijwillige toetsing? ‘We hebben als
vermogensfondsen gekozen voor een pad naar zelfregulering, en dan moeten we de daad
ook bij het woord voegen. Zo laten we de Belastingdienst zien dat we werk maken van
kwaliteitsverbetering en transparantie. Als de meerderheid van de leden de komende
maanden achterover zou blijven leunen, vraag ik me af of we op dit punt nog door de
buitenwacht serieus worden genomen.

Ook al heb je als fonds misschien kanttekeningen bij de wijze waarop inhoud is gegeven aan
de zelfregulering, en de vertaalslag naar de praktijk, dan is het toch nuttig om deze exercitie
te doen. Bovendien: als de zaken op orde zijn, ben je zo klaar. Daarnaast zie ik het zelf als
een weg die de ALV is ingeslagen; we zijn net begonnen! Gaandeweg zullen er zeker nog
veranderingen mogelijk zijn. Je kunt altijd in gesprek gaan met de FIN Commissie Goed
Bestuur. Die is heel toegankelijk.’
Onderbouwing
Stichting Novum is tevreden met het verloop van de toetsing. Eén opmerking dan: ‘Bij het
uiteindelijke oordeel van de toetser zou iets meer onderbouwing fijn zijn. Zodat je weet
waar je dingen nog verder kunt verbeteren.’
‘Systeem komt op stoom’
Toetser Koos Mink is enthousiast om een bijdrage te kunnen leveren aan de toetsing op
goed bestuur. ‘Het systeem komt op stoom. Na stichting Novum is ook een tweede toetsing
afgerond. Tientallen toetsingen zitten in de pijplijn. Er ontstaan gesprekken met besturen
over good governance.’
Voor Mink is het extra motiverend om zo veel te kunnen zien van de betekenisvolle
initiatieven die vermogensfondsen ondernemen. In de contacten tijdens de toetsingen
draagt hij graag verbeterpunten aan en de meest relevante worden vermeld in zijn
rapportage.

OPROEP
Wilt u ook de Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur
vrijwillig laten toetsen?
Meld u aan via toetsing@verenigingvanfondsen.nl.
Vermeld in uw bericht de naam van uw fonds en het mailadres van
de persoon (of twee personen) die toegang willen om de verklaring
in te vullen. Binnen twee weken ontvangt u een link en instructies.
Door mee te doen aan zelfregulering voorkomen we regulering door
de overheid en zetten we stappen in onze professionalisering.

De FIN Commissie Goed Bestuur bestaat uit: Martin Bauman (ex-accountant PWC,
voorzitter), Jantine van de Watering-Geesink (Landelijke Stichting voor Blinden en

Slechtzienden, secretaris), Theo van Ballegooy (Elisabeth Strouven Fonds, lid), Henk van
Stokkom (Stichting Dioraphte, lid).

SBF in gesprek met staatssecretaris Snel over ANBI en giftenaftrek
Op 26 april 2018 heeft staatssecretaris Menno Snel de lang verwachte Kabinetsreactie
evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI regeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij stelt
daarin eerst in gesprek met de sector te willen gaan om kennis te nemen van onze ideeën en
suggesties om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen te verbeteren.
Daarna pas worden concrete beleidsvoornemens geformuleerd.
SBF heeft vervolgens een Position Paper gestuurd aan de staatssecretaris en aan de Tweede
Kamer met een aantal globale, voorlopige reacties. Zoals bekend, vertegenwoordigt SBF de
vier brancheorganisaties van goede doelen, kerken en vermogensfondsen in Nederland ter
zake van nieuw beleid, wet- en regelgeving, fiscaliteit en algemene uitvoeringsvraagstukken.
Inmiddels is een constructieve dialoog gestart tussen de staatssecretaris en SBF over de
suggesties die de Kabinetsreactie bevat. Deze zal naar verwachting zeker een half jaar duren.

Twaalf nieuwe leden
Dit eerste halfjaar hebben wij twaalf nieuwe leden mogen verwelkomen:
Stichting Azul, Den Haag
Richt zich op initiatieven die het welzijn van de medemens bevorderen op het gebied van
gezondheid, armoedebestrijding en onderwijs in Nederland.
Stichting De Groot Fonds, Schiedam
Verleent ondersteuning aan instellingen die zich richten op hulp aan de jeugd en aan
ouderen.
Joods Humanitair Fonds, Den Haag
Ondersteunt Joodse gemeenschappen in Centraal- en Oost Europa met de nadruk op de
jongere generatie.
Stichting Leye Fonds, Helvoirt
Ondersteunt levensbeschouwelijke, kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en
andere maatschappelijke doelen.
Stichting World Child Fund, Den Haag
Financiert kleinschalige projecten in binnen- en buitenland voor kinderen en hun
ontwikkeling gericht op eerste levensbehoeften, gezondheidszorg en educatie.
Stichting Blijdesteyn, Gieten

Maakt vakanties mogelijk voor alleenstaande jonge vrouwen in Nederland.
Cornelis Schelten Oolgaardt Stichting, Arnhem
Ondersteunt activiteiten voor jongeren op het terrein van zingeving en vorming.
Jaap Schouten Foundation, Rotterdam
Ondersteunt medisch wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten, osteoporose
en urologische aandoeningen.
Edwin Bouw Fonds, Amsterdam
Steunt organisaties die hulp bieden aan kinderen, ouderen en gehandicapten en die actief
zijn op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast steunt de stichting wetenschappelijk
onderzoek op historisch en economisch gebied. Bovendien steunt de stichting de Rooms
Katholieke Kerk en haar parochies.
Amsterdams Universiteitsfonds, Amsterdam
Ondersteunt onderzoek en andere activiteiten binnen de UvA door het verstrekken van
reisbeurzen, beurzen, stipendia en door het instellen van leerstoelen en prijzen.
Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, Amsterdam
Heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander.
Draagt hiertoe bij door projecten te ondersteunen die inspelen op belangrijke
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mens, werk en economie.
Chocolonely Foundation, Amsterdam
Streeft naar een 100% slaafvrije cacaoketen door projecten en programma’s te steunen die
zich in cacao producerende landen richten op het realiseren van randvoorwaarden die nodig
zijn om slavernij tegen te gaan.
Ledenstand: per ultimo 2017 had de FIN 343 leden. Per 1 januari 2018 zijn de 5 opzeggingen
van 2017 geëffectueerd en met de 12 nieuwe leden is het aantal leden nu 350. Tot nu toe
zijn er 6 opzeggingen geweest in 2018, die ingaan per 1 januari 2019.

Verhuisbericht
Met ingang van maandag 30 juli 2018 werken wij vanuit ons nieuwe kantoor in Den Haag.
Onze nieuwe adresgegevens zijn:
Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag
De overige gegevens blijven onveranderd. Vanwege de verhuizing zijn we slecht bereikbaar
op donderdag 26 en vrijdag 27 juli. Vanaf maandag 30 juli staan we weer voor u klaar!

Ons nieuwe kantoor is gevestigd in het Foundation House. Het Foundation House is een
vestigings- en ontmoetingsplaats voor personen, bedrijven en organisaties die zich inzetten
voor de samenleving.
Als lid van de FIN bent u altijd van harte welkom bij ons in het Foundation House:
• voor een afspraak met de FIN
• voor uw FIN werkgroepen en ontmoetingen met andere leden
• en ook als u toch in Den Haag bent en graag een kop koffie wilt
Het Foundation House is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 9 rijdt tussen de
Haagse treinstations HS en CS en Scheveningen en stopt voor de deur van het Foundation
House, halte Dr. Kuyperstraat.

Activiteitenkalender
Zou u alvast de volgende data in uw agenda willen noteren?
Datum

Activiteit

Locatie

25/09/2018 14:00 uur

Werkgroep internationale samenwerking

R.C. Maagdenhuis, Amsterdam

11/10/2018 12:00 uur

Groot Fondsen Overleg

FIN, Foundation House, Den Haag

07/11/2018 09:30 uur

Najaarsbijeenkomst, inclusief ALV

De Hermitage, Amsterdam

