
FONDS VRIENDEN VAN: UW SYMPATHIE
VOOR EEN GOED DOEL VERDUURZAMEN

Wat is een Fonds Vrienden van?
De Fondsen Vrienden van zijn een moderne vorm van filantropie: private middelen – geld, 
maar ook tijd of competenties – worden ten dienste gesteld van de samenleving. Filantropen 
kiezen om een Fonds Vrienden van op te richten wanneer ze duurzame steun willen 
verlenen aan een specifieke vereniging of stichting. Dit structurele engagement garandeert 
continuïteit en wil duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen. De 
vrienden gaan actief fondsen werven bij sympathisanten van de organisatie om ze, via het 
Fonds Vrienden van, aan te wenden voor een of meerdere projecten van deze organisatie.

Is een Fonds Vrienden van iets voor u?
Elke filantroop heeft zijn beweegredenen om een Fonds Vrienden van op te richten: een 
passie voor een bepaalde kunstvorm, belangstelling voor een maatschappelijk probleem, de 
wil om ongelijkheid te bestrijden. Maar steeds is er sprake van sympathie voor een 
specifieke organisatie die ijvert voor een betere wereld. Wanneer filantropen elkaar vinden en 
hun sympathie voor een organisatie duurzaam willen vertalen, kunnen ze een Fonds 
Vrienden van oprichten.

Wat doet de Koning Boudewijnstichting voor u?
Een Fonds Vrienden van wordt beheerd door het Centrum voor Filantropie van de Koning
Boudewijnstichting. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de formaliteiten voor de

Talent is slechts een startpunt. Doorzettingsvermogen kan dromen omzetten in 
uitzonderlijke resultaten. Terwijl sommige mensen enkel dromen van succes, beslissen 
anderen er hard voor te werken. Jonge sporttalenten worden in het bijzonder 
geconfronteerd met dergelijke uitdagingen. Hopiness vzw biedt jongeren individuele 
begeleiding -zowel op menselijk, financieel als op beheersmatig vlak- om hen te 
helpen een internationaal niveau te bereiken. Via een Fonds Vrienden van, hebben 
enkele ‘sport angels’ zich geëngageerd om geld in te zamelen om jonge sportieve 
talenten met beperkte financiële middelen te ondersteunen. Via hun steun willen ze 
hen helpen om op korte of middellange termijn het hoogste sportieve niveau in hun 
discipline te bereiken.
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oprichting van het Fonds en de beheersregels: de goede werking van het Fonds Vrienden 
van wordt verzekerd door een beheerscomité, waarin de stichters vertegenwoordigd zijn. 
Giften vanaf 40€ die gestort worden op de rekening ten voordele van het Fonds Vrienden 
van, geven recht op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag, 
dat wordt vermeld op een attest dat door de Koning Boudewijnstichting wordt opgemaakt. 
Dankzij de reputatie van de Koning Boudewijnstichting storten de schenkers het geld in alle 
vertrouwen en zijn ze zeker dat hun giften belanden bij de projecten van de organisatie 
waarvoor ze zijn gevraagd.

Welke projecten komen in aanmerking voor het Fonds Vrienden van?
 Het Fonds Vrienden van draagt de naam van de begunstigde organisatie of van haar 
doelstelling. 

 De vrienden beslissen autonoom welke projecten ze ondersteunen met de fondsen die 
ze bijeenbrengen voor de organisatie. Het zijn echte vrienden, sympathisanten van de 
organisatie, maar die geen uitvoerende functie uitoefenen in de begunstigde organisatie.

 De organisatie moet zelf het bewijs leveren van een gezond financieel beheer en kan 
geen fiscale attesten bezorgen aan haar schenkers.

Hoe verloopt de fondsenwerving?
Elk Fonds Vrienden van haalt giften op bij schenkers via eigen acties. Een Fonds Vrienden 
van engageert zich om jaarlijks minstens 10.000€ bijeen te brengen. De giften en legaten, 
dienen enkel om de projecten van de organisatie via het Fonds te financieren. Het Fonds 
Vrienden van mag hiervoor onder geen enkel beding commerciële gegevens (adressen) 
aankopen, huren of uitwisselen en mag de fondsenwerving ook niet toevertrouwen aan 
andere verenigingen of netwerken (commercieel en niet-commercieel). De Koning 
Boudewijnstichting vraagt dat de oprichters minstens de Ethische Code van de Vereniging 
voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be) respecteren.

Hoe lang loopt een Fonds Vrienden van?
Een Fonds Vrienden van wordt opgericht voor een beperkte duur van 3 jaar, die op verzoek 
van de oprichters kan worden verlengd. De fondsen die in die drie jaar zijn ingezameld zijn 
volledig bestemd voor de realisatie van de doelstellingen van het Fonds Vrienden van. Het 
Fonds is op geen enkele manier gebonden door voorafgaandelijke afspraken of financiële 
verwachtingen van de begunstigde organisatie.

Zijn er beheerskosten?
De stichters verbinden zich ertoe om een gift van 1.000€ aan de Koning Boudewijnstichting 
over te maken voor de oprichting van het Fonds Vrienden van. Daarnaast mag de Koning 
Boudewijnstichting jaarlijks een bedrag gelijk aan 5% van de in dat jaar ontvangen giften 
afhouden om haar eigen activiteiten te financieren.


