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1. Bestuursverslag
‘In nood leert men zijn vrienden kennen’ en het wordt breed erken d dat de leden
van de FIN zich in het crisisjaar 2020 als vrienden hebben laten kennen. Vrienden
waarop de partners waarmee zij samenwerken voor het maatschappelijk belang ,
juist in moeilijke tijden een beroep op kunnen doen. Bij het uitbreken van de
pandemie, waarbij directe steun buiten de bepaalde kaders ruimhartig werd
toegekend en ook nu de effecten op de langere termijn van de crisis zichtbaar
worden. Ook de onderlinge vriendschap is verstevigd; er werd al veel meer
samengewerkt tussen fondsen en foundations en die trend heeft een enorme
impuls gekregen Dat is onmiskenbaar een positief effect van de crisis.
De FIN heeft als organisatie deze ontwikkeling gestimuleerd en gefaciliteerd, onder
andere door gezamenlijke projecten van de leden om de gevolgen van de crisis aan
te pakken een podium te geven. Er is een speciale pagina op de FIN website
ingericht voor deze projecten die is gebruikt als platform voor veel interne en
externe communicatie. Dit is een van de manieren waarop de FIN het
maatschappelijk belang van onze sector zichtbaar wil maken.
Er is in 2020 een beroep gedaan op de leden om een extra vrijwillige bijdrage te
doen om een stimulans te geven aan de ledenwerving en de deelname aan de
toetsing. Veel leden hebben gehoor gegeven aan die oproep en de FIN gezamenlijk
meer dan € 65.000 bijgedragen. Dankzij die steun is het team vanaf 1 januari 2021
versterkt met een relatiemanager verantwoordelijk voor ledenwerving en het
faciliteren van de leden bij de deelname aan de zelfregulering.

1.1

Belangenbehartiging

Een van de kerntaken van de FIN is belangenbehartiging. De FIN draagt bij aan een
sterke infrastructuur van de filantropie en voldoende ruimte voor het particulier
maatschappelijk initiatief. Zo kunnen FIN-leden en de door hun gesteunde
maatschappelijke initiatieven blijvend het verschil maken in onze samenleving.
Om de belangen van haar leden te kunnen behartigen, onderhoudt de FIN
contacten met de overheid, de politiek, maatschappelijke organisaties en de media.
Zo draagt de FIN via de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) bij
aan de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de filantropie samen
met Goede Doelen Nederland (GDN) en het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken (CIO).
2020 was een zeer actief jaar voor de SBF en de FIN op het gebied van
belangenbehartiging. De belangrijkste concrete resultaten staan hieronder in
samenvatting genoemd:
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•

De conceptwet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) werd
na een intensief lobby traject van meer dan een jaar significant aangepast
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De verplichte openbaarmaking
van naam en woonplaats van de donateur van iedere gift boven €15.000, is
komen te vervallen. Als daar gegronde redenen voor zijn, krijgt een
burgemeester (of het Openbaar Ministerie) inzage in donaties van buiten de
EU/EER. Daarmee is het gelukt om de wet veel meer risico-gericht te maken

•

De SBF heeft alle politieke partijen benaderd om filantropie in het
verkiezingsprogramma op te nemen. Met de boodschap: ‘Geef Burgers de
ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven!‘. In de samenleving
moet ruimte zijn voor burgers die idealen hebben, problemen signaleren en
agenderen, initiatief nemen, met oplossingen komen en zich vrijwillig
inzetten voor publieke belangen. Om deze inzet te borgen heeft SBF zes
punten en een aantal concrete voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s .
Dit heeft er toe geleid dat zes relevante partijen filantropie een plek hebben
gegeven in hun verkiezingsprogramma.

•

In 2019 zijn de SBF en het Ministerie van Financiën gesprekken gestart om
het ANBI-stelsel op 16 punten te versterken. 9 van die punten zijn daarvan
in 2020 naar wederzijdse tevredenheid afgerond. Twee voor de FIN-leden
belangrijke punten zijn nog onderwerp van gesprek: Verduidelijking van de
regels over uitgaven en reservevorming in het bestedingscriterium en de
status van impact investing binnen datzelfde bestedingscriterium. Bij deze
onderwerpen wordt de FIN ondersteund door leden met praktijkkennis en
juridische expertise.

•

In opdracht van de SBF heeft onder de titel ‘Beter geven’ een commissie van
deskundigen advies uitgebracht over een vereenvoudiging en versterking
van de Giftenaftrek en ANBI-stelsel. Het rapport is in december aan
staatssecretaris Vijlbrief aangeboden. De commissie noemt de giftenaftrek
in het rapport ‘een uitermate geschikt instrument om de particuliere
betrokkenheid bij goede doelen (fiscaal) te bevorderen. Op deze manier
kunnen individuele burgers zelf mede bepalen welke maatschappelijke
activiteiten indirect met belastingmiddelen gestimuleerd worden ’.

•

In september 2020 is het UBO-Register ingevoerd in Nederland. Op 27
september is het UBO-register geopend voor inschrijving. Vanaf het begin
heeft SBF een actieve lobby gevoerd om bestuurders van ANBI’s duidelijk in
het register te onderscheiden van eigenaren van bedrijven. Het resultaat van
deze lobby was een Tweede Kamer motie die de overheid opriep om dit
onderscheid duidelijk te markeren. Helaas is hier in de uitvoering nog
onvoldoende gevolg aan gegeven. Per 31-12-2020 was de SBF nog in intensief
gesprek met het Ministerie van Financiën. Het advies bleef dan ook: Wacht
met inschrijven, wettelijk is daar nog tot maart 2022 de tijd voor.
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Beleidsplan

In de 65ste Algemene Ledenvergadering is een nieuw beleidsplan voor de periode
2021-2024 door de leden vastgesteld. Het beleidsplan is opgesteld door het bestuur
met de hulp van een klankbordgroep van FIN-leden. De missie, kernactiviteiten en
kernwaarden zijn opnieuw geformuleerd en op basis daarvan zijn concrete
doelstellingen opgesteld.
Missie
De FIN staat voor Ruimte voor Geven door:
•
•
•

•

Belangen te behartigen van de filantropische sector, in het bijzonder bij de
Nederlandse en Europese overheid en politiek
Contacten en kennisuitwisseling door en voor haar leden te faciliteren
De maatschappelijke rol van filantropische fondsen te faciliteren met
aandacht voor de bijdragen van fondsen aan een duurzame, sociale en
inclusieve samenleving.
De beginselen van Goed Bestuur als basis te gebruiken voor een stelsel van
zelfregulering

De kernactiviteiten, kernwaarden en de doelstellingen voor 2021-2024 geven een
concrete invulling van de bovenstaande missie:
Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van FIN zijn:
•
•
•
•

Contact en kennisuitwisseling
Belangenbehartiging
Profilering van filantropische fondsen
Zelfregulering

Kernwaarden
De drijfveren van het handelen van FIN zijn:
•
•
•

Verbindend: FIN faciliteert het contact tussen de leden onderling en tussen
leden en voor hen relevante externe partijen
Dienstbaar: De leden bepalen de agenda en de prioriteiten, de FIN is het
platform waarop ze elkaar inspireren
Slagvaardig: De prioriteiten van de leden worden slagvaardig opgepakt door
de FIN, in haar rol als belangenbehartiger en als platform

Doelstellingen
Aan de hand van de bovenstaande missie, kernactiviteiten en kernwaarden zijn er
concrete en meetbare doelstellingen opgesteld op het gebied van ledenparticipatie,
ledenwerving, deelname aan de zelfregulering, belangenbehartiging en
communicatie.
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•
•

•
•

•
•

•
•

1.4

Bestuursverslag

Statuten en lidmaatschapsreglement
Bij de 65 ste ALV op 10 november 2020 zijn de statuten van de FIN aangepast.
Er was een aantal redenen om de statuten te actualiseren:
De lidmaatschapscriteria sloten niet goed aan bij de diversiteit van het
ledenbestand. De criteria zijn uit de statuten gehaald en in een
lidmaatschapsreglement gevat, zodat deze ook in de toekomst door de ALV
kunnen worden aangepast;
De Corona-crisis was aanleiding om de mogelijkheid voor een online ALV op
te nemen in de statuten;
Voor de herbenoeming van een FIN bestuurslid is het nu een vereiste dat het
bestuurslid op dat moment een actieve functie bij een lid van de vereniging
bekleedt;
De voorzitter wordt nu rechtstreeks in functie door de ALV benoemd;
Vanwege de hoge tijdsbelasting, met name door de portefeuille
belangenbehartiging, is het statutair mogelijk gemaakt dat de voorzitter een
vergoeding ontvangt. Voor deze wijziging werd de tijdsbelasting van de
voorzitter feitelijk mogelijk gemaakt door het afvaardigende lid, nu door de
hele vereniging. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in een
reglement. Een toekomstige aanpassing van dit reglement behoeft de
goedkeuring van de ALV;
De mogelijkheid om het batig saldo bij het opheffen van de vereniging over
te dragen aan een entiteit buiten Nederland is geschrapt;
Alle overige wijzigingen zijn redactioneel.

Ledenaantal

Het verloop van het ledenaantal gedurende het jaar 2020 was als volgt:
Stand per 31 december 2019:
341
Opzeggingen in 2019, effectief per 1 januari 2020:
-/- 5
Stand per 1 januari 2020:
336
Nieuwe leden gedurende het jaar 2020:
7
Stand per 31 december 2020:
343
Gedurende het jaar heeft de vereniging de volgende 7 nieuwe leden verwelkomd:
• Stichting YoungCapital Foundation (YCF)
• Stichting Ikea Foundation
• Stichting Universiteitsfonds Wageningen
• Stichting VOx Impuls Foundation
• Stichting Winters - Van den Speulhof
• Stichting Nyenrode Fonds
• Stichting Vivace
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Gedurende het jaar 2020 hebben 8 leden het lidmaatschap opgezegd (allen met de
minimum-contributie van € 400). De redenen voor opzegging van het lidmaatschap
waren:
• Te weinig toegevoegde waarde ervaren van het lidmaatschap:
5
• Activiteiten gestaakt (opgegaan in ander fonds of alle middelen besteed): 3
De opzeggingen in 2020 gaan in per 1 januari 2021. Dankzij de extra vrijwillige
bijdragen van de leden krijgt de ledenwerving in 2021 een impuls door de aanname
van een nieuwe medewerker met ledenwerving en de zelfregulering als kerntaken.

1.5

Zelfregulering

De zelfregulering, met als basis de FIN Code Goed Bestuur, is nu 2 jaar operationeel.
De Code is opgesteld door een commissie van FIN leden en geeft op de praktijk
gerichte principes en aanbevelingen over besturen, toezichthouden en publieke
verantwoording. De deelnemende FIN-leden dienen jaarlijks een verklaring in dat
zij zich aan de Code conformeren. Eens in de vier jaar wordt deze verklaring
getoetst door een externe onafhankelijke toetser. De toetsing staat onder toezicht
van de FIN Commissie Goed Bestuur bestaande uit FIN-leden met een
onafhankelijke voorzitter.
De FIN-leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
zelfregulering. Per ultimo 2020 zijn er 43 leden getoetst en hebben 24 leden zich
aangemeld voor de toetsing. Alle getoetste leden krijgen op de FIN website de FIN
Code Goed Bestuur label.
Dankzij de extra vrijwillige bijdragen van de leden krijgt de deelname aan de
zelfregulering in 2021 een impuls door de aanname van een nieuwe medewerker
met ledenwerving en de zelfregulering als kerntaken.
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Overzicht getoetste leden per ultimo 2020
Leden met contributie > € 1,500*
Getoetst
Aangemeld
Totaal

aantal
16
9
25

27%
15%
42%

Overige leden
Getoetst
Aangemeld
Totaal

aantal
27
15
42

9%
5%
14%

Deelname van alle leden
Getoetst
Aangemeld
Totaal

aantal
43
24
67

12%
7%
19%

* Een contributie van > € 1.500 correspondeert met totale jaarlijkse uitgaven
(doelbesteding en kosten) van > € 1,5 miljoen.

1.6

Bijeenkomsten, werkgroepen en commissies

Bijeenkomsten
Tweemaal per jaar organiseert de FIN een voor- en najaarsbijeenkomst inclusief
ALV. Tijdens deze bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod in
de vorm van presentaties, workshops en interviews. Vanwege de Covid-19
maatregelen hebben deze bijeenkomsten in 2020 online plaatsgevonden. De
stemmingen voor de ALV zijn van tevoren per e-mail procedure uitgevoerd.
Werkgroepen
Binnen de FIN hebben de leden een groot aantal werkgroepen om onderling kennis
en kunde te delen. De werkgroepen behandelen doelbestedingsthema’s, zoals
internationale samenwerking en circulaire economie en thema’s over de opzet en
het functioneren van fondsen en foundations, zoals de werkgroep aanpak crisis en
de beleggingswerkgroep. Er zijn ook werkgroepen voor FIN-leden met een gedeelde
organisatievorm zoals corporate foundations, hybride fondsen en fondsen zonder
vaste medewerkers.
Er is een nieuwe werkgroep opgericht om de samenwerking tussen de leden te
faciliteren in de aanpak van de gevolgen van de Covid-19 crisis. Het gaat om
vraagstukken, zoals:
• Hoe kunnen we onze partners door de crisis heen helpen?
• Wat betekent de crisis voor de kernthema’s van de fondsen en foundations
op de korte en lange termijn?
• Welke urgente problemen en initiatieven verdienen gezamenlijke steun?
Voor de werkgroep is er een speciale pagina aan de FIN-website toegevoegd waar
alle gezamenlijke projecten worden gepresenteerd.
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De
beleggingswerkgroep
heeft
een
grote
stap
gemaakt
in
de
FIN Beleggingsenquête die al 15 jaar loopt. Via deze enquête delen FIN-leden op
basis van anonimiteit en vertrouwelijkheid onderling hun beleggingsactiviteiten en
-resultaten. Dit zorgt al meer dan 15 jaar voor een unieke dataset o ver de
samenstelling en het resultaat van de beleggingen van FIN-leden. Dit jaar is de
enquête gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt in samenwerking met
onderzoeksbureau Flycatcher, specialist in het verwerken van data voor
wetenschappelijk onderzoek. Door de digitalisering is het invullen gemakkelijker
geworden en krijgen de deelnemers via een eigen dashboard direct inzicht in hun
resultaten ten opzichte van het totaal. Bovendien kunnen door de digitalisering de
resultaten beter worden geanalyseerd. In 2020 hebben 39 fondsen deelgenomen
met een totaal vermogen van € 5,3 miljard.
In 2020 hebben de FIN-leden elkaar, onder andere, bij de volgende bijeenkomsten
ontmoet:
• 10 februari
Werkgroep Circulaire Economie
Zeist
• 30 maart
Hybride Fondsen
online
• 7 april
Beleggingswerkgroep
online
• 23 april
ALV en Voorjaarsbijeenkomst
online
• 28 mei
Werkgroep Circulaire Economie
online
• 2 juni
Bijeenkomst migranten en vluchtelingen
online
• 2 juni
FIN Online Koffietafel
online
• 16 juni
Bijeenkomst fondsen zonder vaste medewerkers online
• 26 juni
FIN Zomerborrel
Den Haag*
• 29 juni
FIN Online Koffietafel
online
• 1 september
FIN Online Koffietafel
online
• 15 september Internationale Samenwerking
online
• 28 september Hybride fondsen
online
• 1 oktober
FIN Online Koffietafel
online
• 8 oktober
Grote Fondsen Overleg (GFO)
online
• 2 november
FIN Online Koffietafel
online
• 3 november
FIN Beleggingswerkgroep
online
• 10 november
ALV en Najaarsbijeenkomst
online
• 1 december
FIN Online Koffietafel
online
• 3/4 december C-Summit Corporate Foundations
online
* Met in achtneming van de toen geldende Covid-19 maatregelen
Commissies
De vereniging FIN heeft diverse commissies waarin medewerkers en bestuurders
van leden vrijwillig deelnemen. Dat zijn, onder andere, de agendacommissies van
de verschillende werkgroepen, het ledenpanel communicatie, de Commissie Goed
Bestuur, de ledenwervingscommissie en de fiscale commissie. Hierbij willen wij alle
deelnemers aan deze commissies hartelijk bedanken voor hun inzet voor de
vereniging.
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Bestuur

De vereniging wordt namens de leden bestuurd door het door hen benoemde FIN bestuur. Het bestuur ontwerpt de strategie en het beleid van de vereniging en is
verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
De bestuursleden zijn bij hun benoeming directeuren, bestuurders of
toezichthouders van de FIN-leden. Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten, gemaakt
in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, kunnen worden vergoed.
Naar aanleiding van de statutenwijziging in 2020 zal de voorzitter vanaf 2021 een
vergoeding ontvangen. Tijdens de 64ste ALV in april is Marceline Loudon benoemd
tot bestuurslid van de FIN met de fondsen zonder vaste medewerkers in haar
portefeuille. Zij
is
lid
van
het
bestuur
van het
FIN-lid
Stichting
Mundo Crastino Meliori, een fonds in die doelgroep. Als projectleider was zij
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van Governance Code
Cultuur die in 2013 werd gepresenteerd. Marceline Loudon werkt bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds als adviseur mecenaat.
Bij de 65 ste ALV in november heeft de vereniging afscheid genomen van
penningmeester Boudewijn de Blij. In de woorden van lid van verdienste Koeno
Sluyterman van Loo: “Je was een rots in de branding in soms woelige tijden. Maar
ook een visionair en hands on. Wij hebben veel aan je te danken, positief en met
de blik vooruit. Namens alle leden hulde en grote dank.” Bestuurslid Sanne ten
Bokkel Huinink heeft het penningmeesterschap van hem overgenomen.
Samenstelling FIN Bestuur per 31-12-2020
Ronald van der Giessen, Voorzitter
Lid raad van toezicht Elisabeth Strouven Fonds
Eerste bestuurstermijn FIN: najaar 2019 – najaar 2023
Frieda de Pater, Vicevoorzitter
Directeur Stichting RCOAK
Tweede bestuurstermijn FIN: najaar 2018 – najaar 2022
Boudewijn de Blij, penningmeester (afgetreden op 10-11-2020)
Voormalig directeur Fonds 1818
Tweede bestuurstermijn FIN: najaar 2018 – najaar 2020
Sanne ten Bokkel Huinink, penningmeester
Directeur Fonds 1818
Eerste bestuurstermijn FIN: najaar 2017 – najaar 2021
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Annette van Waning, bestuurslid
Bestuurslid Stichting VanReesKlatte
Eerste bestuurstermijn FIN: najaar 2017 – najaar 2021
Marceline Loudon, bestuurslid (aangetreden op 23-4-2020)
Bestuurslid Stichting Mundo Crastino Meliori
Eerste bestuurstermijn FIN: voorjaar 2020 – voorjaar 2024
Overzicht nevenfuncties bestuursleden en directie per 31-12-2020
Ronald van der Giessen, voorzitter
Lid Raad van Toezicht Stichting Elisabeth Strouven Fonds
Actief
•
•
•
•
•
•

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buurkracht te Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landgoed De Reehorst
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Grondbeheer BD Landbouw
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Commissarissen BOEi BV
Member Advisory Board Form International BV
Lid Beleggingsadviescommissie van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot
Behoud van het Landgoed Linschoten

Honorair
• Member of the Honorary Board Foundation O-Fonds, Riga, Letland
• Founding member and honourable advisor Tulip Foundation, Sofia, Bulgarije

Frieda de Pater, vicevoorzitter
Directeur Stichting RCOAK
•
•
•

Lid Elftal Omarm Amsterdam
Lid Bestuur Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Lid Bestuur Aletta Jacobs Fonds

Sanne ten Bokkel Huinink, penningmeester
Directeur Fonds 1818
•
•

Voorzitter Algemeen Bestuur (Kerkenraad) Stichting Kloosterkerk te Den
Haag, q.q. lid bestuur van enkele verbonden stichtingen
Lid Maatschappij van Welstand te Amersfoort – lid subsidiecommissie
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Annette van Waning, bestuurslid
Bestuurslid Stichting VanReesKlatte
•
•
•
•
•
•

Vicevoorzitter Bestuur Praktech, Vak- & Ontwikkelschool Limburg
Fonds- en programmadirecteur Innovatiefonds PROVSO.WORKS
Lid Raad van Commissarissen Wonen Limburg
Penningmeester Utrechts Oranje Comité
Lid Bestuur Made Blue Foundation
Lid Raad van Toezicht Triocare

Marceline Loudon, bestuurslid
Bestuurslid Stichting Mundo Crastino Meliori
•
•
•
•

Adviseur mecenaat Prins Bernhard Cultuurfonds
Lid Bestuur stichting Gansoord
Programmeur concertserie Muziek in Buren
Initiator Platform Governance in Cultuur

Siep Wijsenbeek
Directeur FIN
• Voorzitter Cleveringa Comité Rotterdam
• Lid Bestuur en Investment Committee Joods Humanitair Fonds
• Lid Benoemingsadviescommissie en begeleidingscommissie Leerstoel
Philanthropy and Sustainable Finance, Maastricht University
• Lid Maatschappelijke klankbordgroep Geven in Nederland 2020 Centre for
Philanthropic Studies, Vrije Universiteit Amsterdam
• Lid Bestuur Vereniging Vrienden van Monumentaal Erfgoed Den Haag e.o.

1.8

Team

De dagelijkse werkzaamheden van de vereniging worden uitgevoerd door het FINteam bestaande uit de directeur en twee medewerkers. Het team is het eerste
aanspreekpunt
voor
de
leden
en
faciliteert
bijeenkomsten,
samenwerkingsverbanden en commissies. De directeur en het team zijn in dienst
van de vereniging en verantwoording verschuldigd aan het FIN-bestuur.
Per ultimo 2020 was het team als volgt samengesteld:
• Siep Wijsenbeek, directeur
• Denise van der Linden, office manager
• Helen van Blommestein, medewerker communicatie
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Ereleden en leden van verdienste

Wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging kunnen personen worden
benoemd tot ereleden en leden van verdienste.
Ereleden
• Elisabeth Beelaerts van Blokland – van Schaijk
• Rien van Gendt
• Joost van Lanschot
• Jan Scherphuis
Lid van verdienste
• Koeno Sluyterman van Loo

1.10 Financiële administratie
De financiële administratie van de FIN wordt verzorgd door Orchestra Charity.
Orchestra heeft tevens de jaarrekening opgemaakt ten behoeve van het bestuur.
Orchestra Charity
Mauritskade 25
2514 HD Den Haag
+31 (0)70 205 11 80
www.orchestra-charity.com

1.11 Financiële resultaten
Baten
De baten zijn aanzienlijk gestegen in 2020. De contributieopbrengsten waren hoger
dan begroot, maar het zijn vooral de vrijwillige bijdragen die de baten substantieel
doen stijgen. Halverwege het jaar hebben veel FIN leden gehoor gegeven aan de
oproep om een extra vrijwillige bijdrage te doen ter versterking van de
ledenwerving en de zelfregulering. Dit verzoek aan de leden is niet gedaan in de
vorm van een projectaanvraag, zoals bij de bouw van de website in 2019, maar in
de vorm van een verzoek aan alle leden om gedurende 3 jaar een extra vrijwillige
bijdrage te doneren van 20% van de contributie.
Dankzij de vrijwillige bijdrage kan er een extra medewerker zich volledig richten op
ledenwerving en het faciliteren van de deelname aan de zelfregulering. Tevens is
er een gedeelte voor communicatie in het kader van ledenwerving gebudgetteerd.
Met ingang van 1 januari 2021 is de medewerker daadwerkelijk aangenomen. Het
positieve resultaat veroorzaakt door de vrijwillige bijdrage is toegevoegd aan de
algemene reserve. Het salaris voor de medewerker is voor het hele jaar 2021 in de
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begroting opgenomen. Afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de leden in het
jaar 2021 wordt bepaald hoeveel van het resultaat van 2020 wederom wordt
onttrokken aan de algemene reserve. Dat zal op deze wijze voor de komende 3 jaar
worden gedaan, op zo’n wijze dat het volledige bedrag dat de leden in dit kader aan
vrijwillige bijdrage hebben gedaan, wordt besteed aan de nieuwe medewerker
ledenwerving / zelfregulering en communicatie ten bate van ledenwerving. De
vrijwillige bijdrage zal naar verwachting na 3 jaar niet meer noodzakelijk zijn,
aangezien de ledengroei tot een verhoging van de contributie-inkomsten zal leiden.
Lasten
De lasten zijn grotendeels conform de begroting. De personeelslasten zijn ca. €
30.000 hoger dan begroot vanwege de kosten van het inhuren van externe
medewerkers. Het grootste deel daarvan betrof vervanging vanwege
zwangerschap. Voor een kleiner deel ging het om extra inzet bij administratieve
werkzaamheden. Er is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd van € 30.000 voor
de opvang van deze extra kosten. Deze bestemmingsreserve wordt in 2020 geheel
aangewend.
Resultaat
Het positieve resultaat van 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het
eigen vermogen van de FIN bedraagt per ultimo 2020 € 425.985. Met deze algemene
reserve kan de vereniging de totale jaarlijkse lasten dekken.
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1.12 Begroting 2021
In de 65 ste ALV op 10 november 2020 is de volgende begroting voor het jaar 2021
aangenomen:
Baten
Contributies
Bijdragen bijeenkomsten
Vrijwillige bijdragen leden
Totale baten
Lasten activiteiten
Belangenbehartiging
Communicatie
Bijeenkomsten
Zelfregulering
Beleggings-enquête
Lasten organisatie
Bestuurskosten
Personeelskosten
Organisatie
Totale Lasten
Saldo Baten / Kosten

€ 386,000
€ 2,500
€ 80,000
€ 468,500

€ 35,000
€ 54,500
€ 11,500
€ 6,500
€ 2,000

€ 25,500
€ 307,404
€ 56,221
€ 498,625
€ 30,125 -/-

In de prognose 2022 –2024 groeien de contributie-inkomsten in lijn met de
ledengroei naar de doelstelling van 400 leden in 2024. Daarnaast zijn voor 3 jaar
de gevraagde extra vrijwillige bijdragen van € 80.000 opgenomen in de b egroting.
Dit leidt tot een aanzienlijk toegenomen financiële armslag, die zal worden ingezet
om de doelstellingen zoals verwoord in het beleidsplan 2021 –2024 te behalen.
Mochten de inkomsten te ambitieus zijn ingeschat dan zullen de uitgaven evenredig
worden verlaagd. De extra uitgaven die mogelijk worden door de geprognotiseerde
inkomsten groei zijn daarvoor voldoende flexibel.
Er is een negatief saldo begroot voor het jaar 2021. Dit hangt samen met het
positieve resultaat in 2020 veroorzaakt door de extra vrijwillige bijdragen. Omdat
de opbrengsten in 2020 vielen en de lasten in 2021, worden de opbrengsten
toegevoegd aan de algemene reserve in 2020 en de lasten in 2021 gedeeltelijk
onttrokken van de algemene reserve. De mate waarin dat gebeurt hangt af van de
vrijwillige bijdragen van de leden in 2021. Dit negatieve saldo zal worden
onttrokken van de algemene reserve die is opgebouwd door de vrijwillige baten die
in 2020 en 2021 zijn ontvangen. De vrijwillige bijdragen worden veelal halverwege
het jaar ontvangen en gedurende het jaar uitgegeven.
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1.13 Vrijwillige bijdragen
Namens alle leden wil het bestuur zijn hartelijk dank uitspreken aan de FIN leden
die naast hun contributie een genereuze vrijwillige bijdrage hebben gedaan. In
totaal heeft de vereniging € 65.281 aan extra vrijwillige bijdrage ontvangen van de
volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds Sluyterman van Loo
Van Cappellen Stichting
Stichting Van Panhuys
Amantia Stichting
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Jazi Foundation
Stichting Mundo Crastino Meliori
Doopsgezind Predikfonds Haarlem
Fonds 1818
Jaap Schouten Foundation
Van Deventer-Maas Stichting
Triodos Foundation
Adessium Foundation
Tesselschade-Arbeid Adelt
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
De Meester Koetsier Foundation
Stichting FEMI
Stichting Instituut GAK
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Stichting '75 jaar NBB'
De Gerard Endenburg Foundation
Stichting Azul
De Janivo Stichting
ASML Foundation
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Het Kossen-Leijenfonds
en anderen die geen vermelding wensen

Tevens willen wij Fonds 1818 hartelijk bedanken voor het gastheerschap bij de
online najaarsbijeenkomst en 65ste ALV.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans
(na resultaatbestemming)

Activa

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa
Materiële Vaste activa

3.3.1

5.687

8.053

Vorderingen en overlopende activa

3.3.2

7.058

8.317

Liquide middelen

3.3.3

454.329

381.805

467.074

398.175

Vlottende activa

Totaal activa
Passiva

Reserves en fondsen

31-12-2020

31-12-2019

3.3.4

Algemene reserve
Reserve personeelskosten

425.985

338.417

-

30.000

41.089

29.758

467.074

398.175

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

3.3.5
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2.2 Staat van baten en lasten

Baten
Contributies

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

374.335

370.000

365.941

Bijdragen projecten leden

-

20.000

25.000

Bijdragen bijeenkomsten

-

5.000

1.730

Vrijwillige bijdragen leden

65.281

5.000

15.966

-

-

312

3.4.1

439.616

400.000

408.949

Lasten activiteiten

3.4.2

71.853

91.000

125.067

Lasten tijdelijke projecten

3.4.3

-

20.000

-

Lasten organisatie

3.4.4

307.829

295.000

283.868

2.366

1.500

2.366

382.048

407.500

411.301

57.568

-7.500

-2.352

Overige bijdragen

Som van de baten
Lasten

Afschrijvingskosten
Som van de lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming

2020

2019

Toevoeging / onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personeel

87.568

-2.352

-30.000
57.568

-2.352
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3. Toelichting op de jaarrekening
3.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en
specifiek RJk C1 Kleine Organisaties zonder Winststreven. Vereniging van Fondsen
in Nederland (verder aangeduid als FIN), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, staat
bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40412123 en wordt
tevens aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De jaarrekening
is opgesteld in euro’s.
Continuïteit
In maart 2020 is Nederland getroffen door de uitbraak van het Covid19 Virus. Ten
tijde van het opmaken van de jaarrekening 2020 zijn er nog steeds beperkende
maatschappelijke maatregelen van kracht als gevolg van de bestrijding van het
Corona-virus. Voor de FIN heeft de Corona-crisis in 2020 financieel gezien een
beperkte invloed op de bedrijfsvoering gehad en dus ook op de jaarrekening. De
mogelijke gevolgen voor 2021 en verder zijn nog onzeker. De contributies zouden
lager kunnen uitvallen doordat de totale uitgaven van de leden kunnen dalen. De
FIN
heeft
voldoende
middelen
om
de
voornoemde
vermoedelijke
inkomstenderving op te vangen. De reserves zijn toereikend en deze worden op
een spaarrekening aangehouden. Er is geen sprake van onzekerheden of
bijzondere schattingsposten als gevolg van de Corona-crisis. Daarom is de
jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteits-veronderstelling.
Activiteiten
De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De
vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge
kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het
boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
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3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden berekend als percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
op basis van de economische levensduur.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen
reële waarde. Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking
van de vereniging.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij anders is
bepaald.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders vermeld, in de staat van
baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
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3.3 Toelichting op de balans
3.3.1 Materiële vaste activa
Op de inventaris wordt lineair afgeschreven met een afschrijvingspercentage van
20%. Investeringen met betrekking tot de automatisering worden tot een bedrag
van € 2.000 niet geactiveerd maar direct ten laste van het resultaat gebracht .
De materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Inventaris
Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2020

12.517
4.464
8.053

Mutatie 2020
Investeringen 2020
Afschrijvingen boekjaar

2.366
-2.366

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

12.517
6.830

Stand per 31 december 2020

5.687

3.3.2 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2020
Debiteuren

31-12-2019

80

7.219

-

1.098

Vooruitbetaalde bedragen

6.978

-

Totaal

7.058

8.317

Nog te ontvangen bedragen

De

vooruitbetaalde

bedragen

bestaan

uit

de

premie

voor

de

personeelsverzekeringen voor het jaar 2021.
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3.3.3 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden en kasmiddelen
aangehouden in euro’s. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2020

31-12-2019

Rabobank

128.117

5.591

Robeco

326.111

376.077

101

137

454.329

381.805

Kas
Totaal

3.3.4 Reserves en fondsen
Het saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd, dan wel
onttrokken aan de Reserves en Fondsen.

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

Stand per 31 december

Bestemmings-

Algemene

reserve personeel

reserve

30.000

338.417

-30.000

87.568

-

425.985

De Reserves en Fondsen bestaan uit de Algemene reserve en de
bestemmingsreserves. De Algemene reserve is gevormd ten behoeve van de
continuïteit. De reserve personeel is gevormd in verband met vervanging van
personeel.
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3.3.5 Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden
gespecificeerd:

en

overlopende

passiva

kunnen

31-12-2020
Crediteuren
Nog te betalen loonheffing
Nog te betalen bedragen
Overige kortlopende schulden
Totaal

als

volgt

worden

31-12-2019

19.697

8.996

5.148

5.184

12.601

8.015

3.643

7.563

41.089

29.758

De correctie pensioenpremie voorgaand jaar betreft een correctie over de
pensioenlast 2019 welke niet in de jaarrekening 2019 was verwerkt en derhalve in
het resultaat van 2020 is verantwoordt.

3.3.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ter realisatie van de belangenbehartiging richting de overheid is de Vereniging van
Fondsen in Nederland (FIN) een samenwerkingsverband aangegaan met Goede
Doelen Nederland (GDN), Nederland Filantropieland (NLFL) en Contact in
Overheidszaken
(CIO-K).
Samen
vormen
zij
de
Samenwerkende
Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De FIN heeft zich verplicht haar aandeel in
de kosten van het SBF te voldoen.
De jaarlijkse huur van de kantoorruimte van de FIN uit hoofde van het huurcontract
bedraagt circa € 19.000. De huur heeft een opzegtermijn van 12 maanden.
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3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
3.4.1 Som van de baten
De totale baten zijn in 2020 toegenomen met € 30.667 tot € 439.616. Deze toename
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging in de contributies en vrijwillige
bijdrages.
Halverwege het jaar hebben veel FIN leden gehoor gegeven aan de oproep om een
extra vrijwillige bijdrage te doen ter versterking van de ledenwerving en de
zelfregulering. Dit verzoek aan de leden is niet gedaan in de vorm van een
projectaanvraag, zoals bij de bouw van de website in 2019, maar in de vorm van
een verzoek aan alle leden om gedurende 3 jaar een extra vrijwillige bijdrage te
doneren van 20% van de contributie.
Er zijn in 2020 geen opbrengsten van bijeenkomsten, aangezien die vanaf maart
online hebben plaatsgevonden.
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3.4.2 Lasten activiteiten
De lasten activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

Belangenbehartiging

23.308

31.000

17.944

Communicatie

32.345

38.500

91.876

Bijeenkomsten

14.019

14.000

15.247

2.181

7.500

-

71.853

91.000

125.067

Toetsing
Totaal kosten activiteiten

3.4.3 Lasten tijdelijke projecten
De lasten tijdelijke projecten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Strategische positionering sector
Totaal tijdelijke projecten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

-

20.000
-

20.000

-

Er zijn in 2020 geen tijdelijke, door de leden gefinancierde, projecten geweest. In
plaats van de voorgenomen en begrote projectaanvraag, is aan alle leden een extra
vrijwillige bijdrage gevraagd ter versterking van de ledenwerving en deelname aan
de zelfregulering.
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3.4.4 Lasten organisatie
De lasten organisatie worden onderverdeeld naar de onderstaande categorieën:
Lasten personeel en bestuur:

Brutolonen

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

153.281

158.000

153.358

Sociale lasten

21.127

27.500

22.182

Pensioenpremie

24.247

27.500

34.508

Correctie pensioenpremie voorgaand jaar

-6.985

-

-

Inhuur derden

29.667

-

4.055

Trainingen en cursussen

3.168

6.000

-

Reiskosten

6.631

6.000

663

Verzekeringen personeel

7.320

8.000

6.763

Overige personeelskosten

2.565

5.250

6.239

Bestuurskosten

6.062

5.500

5.108

247.083

243.750

232.876

Totaal personeelskosten

De vereniging van Fondsen in Nederland heeft gedurende 2020 2,5 FTE in dienst.
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden zijn geen leningen,
voorschotten en/of garanties gegeven.
Lasten huisvesting:

Huurkosten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

19.043

20.000

Overige huisvestigingskosten

-

-

Totaal huisvestigingskosten

19.043

20.000

18.360
696
19.056
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Overige lasten organisatie:

Kantoorbenodigdheden

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

1.390

2.000

688

13.907

12.250

4.517

Representatiekosten

1.386

-

Administratiekosten

13.030

12.200

10.332

Accountantskosten

3.000

3.000

2.631

Juridische advieskosten

1.028

-

3.506

Automatiseringskosten

5.576

-

7.510

838

1.300

1.231

1.548

500

887

41.703

31.250

31.936

Telefoon- en internetkosten

Verzekeringskosten
Overige kosten
Totaal organisatiekosten

3.5

634

Resultaatbestemming

Het resultaat ad € 57.568 wordt gemuteerd in de Algemene reserve. Dit kan als
volgt worden gespecifieerd:
Bestemmings-

Algemene

reserve personeel

reserve

30.000

338.417

-30.000

87.568

-

425.985

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

Stand per 31 december

3.6

Ondertekening van de jaarrekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Vereniging van Fondsen
in Nederland-FIN de dato 16 maart 2021, te ‘s-Gravenhage.

Ir. R.C. van der Giessen, voorzitter

Ir. S.A. ten Bokkel Huinink, penningmeester
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