FINieuws december 2018
Beste FIN-leden,
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar!
Dit jaar bestaat de FIN 30 jaar en dat hebben wij met elkaar gevierd: met een lustrumdiner in
Maastricht, twee goed bezochte ALV’s, vele inspirerende werkgroepen en, last but not least, met de
verwelkoming van 21 nieuwe leden. Fondsen die weer nieuwe perspectieven inbrengen in ons
netwerk van 352 leden.
In de leden-enquête heeft u ons laten weten dat u dit netwerk zeer waardeert om kennis en ervaring
met elkaar uit te wisselen. Belangenbehartiging, een andere kerntaak van de FIN, werd in de enquête
eveneens hoog gewaardeerd. De gesprekken met de overheid en politiek voert FIN samen met de
fondsenwervende instellingen en kerken in het SBF verband. Onze centrale thema’s in deze
gesprekken zijn: ruimte voor filantropie en behoud van de geefbereidheid. De overheid gaat het om
de uitvoerbaarheid van het ANBI-stelsel en transparantie. In een constructieve dialoog proberen wij
gezamenlijk deze thema’s te combineren.
Eveneens hartelijk dank aan alle fondsen die in 2018 hebben deelgenomen aan de vrijwillige
toetsing. Het eerste jaar heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd; Zo blijkt de toetsing een goede
aanleiding om binnen een fondsbestuur de governance te bespreken en waar nodig aan te scherpen.
De toetsing is ook van belang voor de maatschappelijke positie van vermogensfondsen. Hoe meer
fondsen meedoen aan de vrijwillige toetsing, hoe sterker wij staan bij de belangenbehartiging.
Ten slotte hebben wij het toetsingsproces vereenvoudigd om de deelname voor u zo gemakkelijk
mogelijk te maken.
Wij vertrouwen erop dat deelname aan de vrijwillige toetsing hoog op uw lijst van goede
voornemens staat.
De activiteitenkalender voor het komende jaar is opgenomen in deze FINieuws. U kunt deze ook op
de FIN-website vinden. 2019 belooft een actief jaar te worden dankzij uw initiatieven, inbreng en
deelname aan de werkgroepen en andere bijeenkomsten.
Mede namens het FIN-bestuur en het FIN-team wens ik u hele fijne feestdagen en het allerbeste voor
2019!
Siep Wijsenbeek, directeur

FIN reageert op WRR-verkenning en rectificeert aantal
vermogensfondsen
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft op 31 oktober 2018 een rapport
uitgebracht over de filantropie: ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’. De FIN heeft op 6
december gereageerd in een brief aan de WRR.
De FIN is verheugd met de uitdrukkelijke erkenning van het maatschappelijke belang van filantropie
en deelt de visie van de WRR dat de filantropie, het bedrijfsleven en de overheid naar elkaar
toegroeien. Dit is een positieve ontwikkeling, zolang de verschillende belangen in acht worden
genomen. De filantropie komt voort uit vrijwillig particulier initiatief en dient, naar eigen inzicht, het
algemeen maatschappelijk belang. Dat loopt niet altijd samen met het belang van de overheid en het
bedrijfsleven. De conclusie dat de filantropie haar autonomie moet koesteren en haar grenzen moet
bewaken, wordt dan ook volledig door de FIN onderschreven.
Hoofdstuk 3 van het rapport, dat geheel aan vermogensfondsen is gewijd, geeft een goed beeld van
de pluriformiteit van onze private sector. Bovendien onderschrijft de WRR de innovatieve kracht die
van vermogensfondsen uitgaat. Door de onafhankelijkheid en lange-termijnhorizon zijn
vermogensfondsen goed gepositioneerd om nieuwe manieren van filantropie een kans te geven. Ook
onderkent de WRR het belang van zelfregulering ter versterking van de positie van
vermogensfondsen.
Helaas gaat het rapport uit van een onjuist aantal vermogensfondsen in Nederland. Men baseert zich
op het ECSP-onderzoek van maart 2018. Hierin zijn, naast 950 fondsen, nog twee andere categorieën
organisaties meegenomen. Hierdoor is het totale aantal vermogensfondsen ten onrechte op 2.150
gesteld. De FIN heeft ook hiervoor aandacht gevraagd in de reactie aan de WRR.

Nieuwe FIN-leden
In 2018 hebben zich 21 fondsen aangesloten bij de FIN, waarvan de onderstaande 9 nieuwe leden in
de tweede helft van dit jaar. Wij heten hen allen van harte welkom!
Predikfonds Haarlem
Ondersteunt de eredienst in de Doopsgezinde Broederschap, in het bijzonder die van de Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
Stichting ING Nederland Fonds
Steunt maatschappelijke ondernemers die Nederland sterker maken en geeft lokaal initiatief een
steuntje in de rug.
Stichting van Schulden naar Kansen (voorheen Delta Lloyd Groep Foundation)
Maakt zich sterk voor het stimuleren van financiële zelfredzaamheid in Nederland. De projecten en
initiatieven die de stichting steunt of zelf opzet, bieden kennis en kansen voor kwetsbare groepen in
de samenleving.

Stichting Amfortas
Verwerft, beheert en doneert gelden voor charitatieve instellingen of organisaties die door het
bestuur worden aangewezen.
Stichting Mazars Foundation Nederland
Levert door inzet van haar medewerkers bijdragen aan welzijn, cultuur, wetenschap en onderzoek,
natuur en milieu, de gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking,
dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit en de bevordering van de democratische
rechtsorde.
Stichting Sampath Foundation
Stimuleert ondernemen (microkrediet) en opleiding van de allerarmsten in Sri Lanka.
Stichting Paradosis
Ondersteunt projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, wetenschap en onderzoek en van
religie. Deze projecten dienen de kennis te vergroten over de christelijke overlevering en de
samenleving hiervoor vruchtbaar te maken.
Rabobank Foundation
Investeert in de zelfredzaamheid van mensen, in eigen land en ver daarbuiten. Steunt mensen die
hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen, financieel én door de inzet van
haar expertise en netwerk.
SBNL Natuurfonds
Zet haar fondsen in voor natuur, landschap en voor erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt
beheerd. Het fonds biedt financiële ondersteuning, zorgt voor promotie en stimuleert onderzoek. De
stichting wordt gesteund door donateurs en vrijwilligers.

Najaarsbijeenkomst november 2018
Op woensdag 7 november jl. werd de FIN-Najaarsbijeenkomst met 61e ALV gehouden in het
prachtige Museum Hermitage Amsterdam. Gastheer van deze dag was Stichting RCOAK.
Meer dan 160 deelnemers waren aanwezig bij de ALV, waarin onder andere de resultaten van de
leden-enquête, het project versterking communicatie, de stand van zaken van belangenbehartiging
en de vrijwillige toetsing FIN Code Goed Bestuur aan de orde kwamen. De begroting 2019 werd
goedgekeurd en drie FIN-werkgroepen hebben zich gepresenteerd aan de leden: Vluchtelingen en
Educatie, Circulaire Economie en Corporate Foundations.
Tijdens het middagprogramma stonden er parallelsessies op het programma over de Nationale
Denktank en circulaire economie, de strijd tegen desinformatie, het wereldhuis en de ontwikkeling
van een social impact bond in Amsterdam. Onder begeleiding van gidsen van de Hermitage hebben
de deelnemers aansluitend de tentoonstelling Classic Beauties bekeken. De dag werd afgesloten met
een gezellige borrel.
De presentaties van de FIN-Najaarsbijeenkomst vindt u op het FIN-Extranet.

Vrijwillige toetsing vermogensfondsen
Sinds januari van dit jaar is het mogelijk voor leden om zich aan te melden voor de vrijwillige
toetsing FIN Normen Goed Bestuur. Intussen hebben 45 FIN-leden zich aangemeld voor de
toetsing. De eerste 9 fondsen hebben de toetsing succesvol afgerond.
Verbeteren procedure
Aan de hand van de ervaringen van de leden, de externe toetser en de commissie Goed Bestuur
zullen wij de procedure de komende periode verder aanscherpen. Bij de ALV in april 2019 zal de
commissie enkele tekstuele aanpassingen van de FIN Code Goed Bestuur ter goedkeuring voorleggen
aan de ALV. Wij streven wij ernaar om de procedure voor u zo gebruiksvriendelijk en makkelijk
mogelijk te maken.
Workshop Toetsing FIN Normen Goed Bestuur
vrijdag 11 januari | 14.00 – 16.00 uur | Foundation House, Den Haag
Heeft u vragen over de inhoud van de toetsing of over de procedure? Op vrijdag 11 januari
organiseren wij een workshop over de toetsing FIN Normen Goed Bestuur. Onze externe toetser
Koos Mink geeft dan uitleg over de procedure en beantwoordt eventuele vragen. U kunt zich voor de
workshop aanmelden via toetsing@verenigingvanfondsen.nl.

OPROEP
Wilt u deelnemen aan de vrijwillige toetsing FIN Normen Goed Bestuur?
Meld u aan via toetsing@verenigingvanfondsen.nl. Vermeld in uw bericht de naam van
uw fonds en het mailadres van de persoon (of 2 personen) die toegang willen om de
verklaring in te vullen. Binnen twee weken ontvangt u een link en instructies.

De FIN Commissie Goed Bestuur bestaat uit: Martin Bauman (voormalig-accountant PWC, voorzitter),
Jantine van de Watering-Geesink (Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, secretaris),
Theo van Ballegooy (Elisabeth Strouven Fonds, lid) en Henk van Stokkom (Stichting Dioraphte, lid).

LEI: relevant voor uw fonds
Regelmatig stellen FIN-leden vragen over de Legal Entity Identifier (LEI). In dit bericht kunt u meer
lezen over de achtergrond van de LEI en over de relevantie voor uw fonds.
Rechtspersonen identificeren
Het LEI-nummer heeft als doel rechtspersonen te identificeren bij het afsluiten en afwikkelen van
derivaten zoals rente- en aandelenopties, swaps en futures. De LEI is ingesteld naar aanleiding van de
financiële crisis: bij het faillissement van Lehman Brothers bleek deze bank uit honderden
rechtspersonen te bestaan. Bij de afwikkeling van alle derivaten-contracten die Lehman Brothers had
afgesloten, was het bijna onmogelijk om de juiste rechtspersonen bij het juiste derivaat te vinden.
Om dit probleem verder te voorkomen, hebben de G20-landen de LEI ingevoerd.
Belegt uw fonds? Vraag LEI aan
In Nederland is de AFM de toezichthouder op het stelsel van de LEI-nummers. De Kamer van
Koophandel is de uitvoerder die de nummers toewijst en registreert.
Sinds januari 2018 is iedere rechtspersoon die belegt, verplicht om een LEI-nummer aan te vragen.
De aanvraag bij de KvK kost € 65,- excl. btw. De jaarlijkse verlening van de LEI kost € 40,- excl. btw.
Rechtspersonen die geen derivaten hebben afgesloten, hoeven de LEI niet jaarlijks te verlengen, voor
hen volstaat een ‘inactieve’ LEI.
Wat moet ik doen als fonds?
Voor vermogensfondsen geldt het volgende:
-

-

Als uw fonds belegt, moet u een LEI-nummer aanvragen bij de KvK.
Als uw fonds geen derivaten afsluit en alleen belegt in aandelen, obligaties en
beleggingsfondsen, dan hoeft u de aangevraagde LEI niet jaarlijks te verlengen.

Wilt u meer informatie over de LEI in uw specifieke situatie? Neem dan contact op met uw bank of
vermogensbeheerder. Aanvragen en verlengen van een LEI-nummer kan via de KvK, via deze link.

Fondsen zonder vast personeel
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de filantropie. Dankzij hun belangeloze inzet wordt er
veel positief maatschappelijk effect bereikt. Dat geldt ook voor vermogensfondsen; zo zijn er veel
FIN-leden waarvan de organisatie (bijna) geheel bestaat uit vrijwilligers. Voor deze fondsen zonder
vast personeel is er nu een speciale FIN-werkgroep.
Thema’s bij leden zonder vast personeel
Uit de ledenenquête 2018 blijkt dat de fondsen zonder vast personeel hoge waardering hebben voor
het netwerk van de FIN. Via dit netwerk van 350 fondsen kunnen zij efficiënt kennis en ervaring
uitwisselen en op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen.
Een andere uitkomst van de enquête is dat tijd zeer schaars is voor deze groep fondsen. Het is voor
hen een uitdaging om voldoende tijd vrij te maken voor het FIN-netwerk.

Omdat de FIN natuurlijk graag wil dat alle leden optimaal profiteren van het lidmaatschap is er, mede
op initiatief van Rutger Boot, een werkgroep opgericht voor de fondsen zonder vast personeel.
Rutger Boot is als bestuurslid van de Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot goed bekend met
de uitdagingen van deze ledengroep.
Werkgroep voor fondsen zonder vast personeel
dinsdag 12 februari | 17:00 tot 19:00 uur | Oudaen in Utrecht
In de werkgroep zal gezamenlijk worden besproken hoe het netwerk van de FIN toegankelijker kan
worden gemaakt. Ook zal er worden besproken welke onderwerpen met name interessant zijn voor
fondsen zonder vaste medewerkers, zoals samenwerking, de effectiviteit van giften en omgaan met
wet- en regelgeving. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom, vóór of tijdens de eerste
bijeenkomst op 12 februari.
U bent van harte uitgenodigd voor deze werkgroep als u bestuurder bent van een fonds zonder vast
personeel met een jaarlijks doelbestedingsbudget onder EUR 400.000,Uw vragen, suggesties en aanmelding voor de werkgroep kunt u doorgeven via
info@vereningvanfondsen.nl.

Kansfonds zoekt samenwerking voor noodfonds inloophuizen
Ruim een jaar geleden had inloophuis Jessehof (Delft) Koninklijk bezoek. Koningin Máxima
bezocht, op uitnodiging van het jarige Kansfonds, het inloophuis. Zij heeft daar zelf kunnen ervaren
hoe waardevol plekken zijn waar zeer kwetsbare mensen terecht kunnen.
Kansfonds 60 jaar (YouTube film)
Dreigende sluiting
Helaas zijn er veel inloophuizen in Nederland die kampen met een structureel financieringstekort,
waardoor sluiting dreigt. Voor hen heeft Kansfonds Fonds Franciscus opgericht: een fonds waar
inloophuizen in nood een beroep op kunnen doen. De hulp van donateurs en samenwerking met
andere fondsen is hierbij onmisbaar.
Inmiddels maken 58 inloophuizen gebruik van Fonds Franciscus. Samen hebben zij meer dan 16.000
regelmatige bezoekers. Deze bezoekers worden ontvangen door vrijwilligers, de drijvende krachten
achter de inloophuizen.
Laatste vangnet
Een inloophuis is vaak het laatste vangnet voor kwetsbare mensen die niet alleen in fysieke, maar
ook in sociale nood zijn. Voor mensen die nauwelijks meer menselijke relaties hebben. Geen of
nauwelijks familie, vrienden of hulpverleners die nog naar hen omkijken. Onder hen zijn verslaafden,
dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen, mensen in grote armoede, eenzame
ouderen en vluchtelingen. De belangrijkste plek waar deze mensen een luisterend oor vinden en een
gevoel van menselijke waardigheid ervaren, is een van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland.

Meedoen
Fonds Franciscus is een fonds op naam binnen Kansfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door
Adessium Foundation, Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en particuliere donateurs. Om het
vangnet van Fonds Franciscus in stand te houden, is samenwerking met andere fondsen hard nodig.
Heeft u interesse om eens van gedachten te wisselen? Neem dan contact op met Stefanie Lap,
Kansfonds, s.lap@kansfonds.nl. Kijk voor meer informatie op: www.kansfonds.nl/franciscusfonds/

DIMITONI een visie op ontwikkelingssamenwerking
Het Anton Jurgens Fonds heeft een film laten maken over ontwikkelingssamenwerking in Burkina
Faso. De film kreeg de titel: Dimitoni.
Dimitoni betekent in één van de talen in Burkina Faso “de man rechtop”. Deze bijzondere film laat
het succes zien van een holistisch aanpak in ontwikkelingssamenwerking: samen de armoede
bevechten en voedselzekerheid brengen in één van de armste landen van de wereld. Waarbij de
vriendschapsband tussen het Noorden en het Zuiden – Europa en Afrika geldt als sleutel voor succes.
Het Anton Jurgens Fonds deelt deze fim graag met u. Bekijk de trailer en de film via de volgende link:
Dimitoni (link)

Overig nieuws
Gulle Gever Krijgt Minder Terug
Filantropie: De nieuwe generatie gevers
Rien Van Gendtlezing 2018
Ronny Naftaniel Lezing 2018

artikel in Telegraaf (link)
artikel in het Financieel Dagblad (link)
Rien van Gendtlezing (link)
Ronny Naftaniel Lezing 2018 (link)

Activiteitenkalender 2019
Noteert u onderstaande data alvast in uw agenda?
Datum
vrijdag 11 januari 2019
dinsdag 12 februari 2019
donderdag 7 maart 2019
donderdag 21 maart 2019
donderdag 14 maart 2019
woensdag 17 april 2019
donderdag 16 mei 2019
dinsdag 21 mei 2019
dinsdag 11 juni 2019
donderdag 13 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019
dinsdag 10 september 2019
vrijdag 27 september 2019
donderdag 3 oktober 2019
donderdag 14 november 2019

Activiteit
Workshop FIN Code Goed Bestuur
Bijeenkomst fondsen zonder vast personeel
Next Generation Bijeenkomst
Werkgroep Funding Plus
TROV Voorjaarsbijeenkomst
ALV + Voorjaarsbijeenkomst
Communicatiemedewerkersbijeenkomst
Werkgroep Circulaire Economie
Werkgroep Corporate Foundations
Projectadviseursbijeenkomst
FIN Zomerborrel voor alle leden
Werkgroep Internationale Samenwerking
TROV Najaarsbijeenkomst
Grote Fondsen Overleg (GFO)
ALV + Najaarsbijeenkomst

Aanmelden / Afmelden voor FINieuws

FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland
Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
T 0703262753 | E info@verenigingvanfondsen.nl

Locatie
Den Haag
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