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Activiteiten
De Federatie is een ontmoetingsplaats
en aanspreekpunt voor filantropische
stichtingen. Door de organisatie van
werkgroepen, workshops en events
stimuleren we uitwisseling van kennis
en goede praktijken tussen onze leden
onderling.
De Federatie is lid van DAFNE (Donors and
Foundations Network in Europe) en werkt
nauw samen met EFC (European Foundation
Center). Zo onderhouden we ook goede
contacten met zusterorganisaties in het
buitenland.

Contact
telefoon
02/549 02 33
e-mail
info@stichtingen.be
website
www.stichtingen.be

Hartelijk dank aan de Erasmushogeschool Brussel voor het verzorgen van de lay-out.
Verantwoordelijke uitgever : L. Luyten, Brederodestraat 21, 1000 Brussel

Leer ons
kennen!

Wie zijn we?

Lidgeld

We zijn het overkoepelend orgaan van de
Belgische filantropische stichtingen en staan
in dienst van deze sector.
We vertegenwoordigen meer dan 100
filantropische stichtingen.

U betaalt jaarlijks een vast bedrag (zie
website). Ondersteunt u zelf graag een
project of wilt u de Federatie verder helpen
groeien, dan kan dit door het storten van
een vrijwillige bijdrage bovenop het jaarlijks
lidgeld.

Onze missie

Organisatie

Als koepelorganisatie behartigen wij de
belangen van al onze leden. Wij treden
op als gesprekspartner bij de diverse
overheden, instellingen en de politieke
wereld om er de gemeenschappelijke
belangen van onze leden te behartigen, te
bevorderen en te verdedigen.
We verstrekken aan onze leden juridisch en
financieel advies en reiken via onze website
en newsletters relevante informatie aan.
Het is ons doel uit te groeien tot
belangrijkste actor ten dienste van de
filantropische stichtingen.

Wie kan lid worden?
Bent u:
Een stichting van openbaar nut of een
private stichting die voldoet aan de
bepalingen van de wet van 27 juni 1921?
Een Europese stichting met vestiging in
België?
Een buitenlandse stichting gevestigd en
actief in België?
Lid van het European Foundation Centre
gevestigd en actief in België?

Dan kan u lid worden!

De Raad van Bestuur en haar Voorzitter
sturen samen met twee deeltijdse
stafmedewerkers de Federatie aan.

Onze leden
Heel wat stichtingen, zowel grote als kleine,
zijn al lid van de Federatie en doen een
beroep op ons.
Onze leden zijn actief op uiteenlopende
gebieden in de samenleving, zoals
maatschappelijk welzijn, gezondheid,
onderwijs, kunst, patrimonium, cultuur,
wetenschappelijk onderzoek, burgerschap
en duurzame ontwikkeling.

