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Activiteitenverslag 2021
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Voorwoord
Jan van den Nieuwenhuijzen, Voorzitter

Na 2020 was ook 2021 nog een heel speciaal jaar. We
hoopten dat het ergste voorbij zou zijn. Maar telkens, na
kortstondige periodes van relatieve vrijheid, ging alles
weer op slot. Dat heeft niet belet dat we met de BFFS
toch nog heel wat activiteiten, werkgroepen en vergaderingen hebben kunnen laten doorgaan zowel fysiek als
via videoconferentie.

We hebben eind 2021 ook afscheid genomen van onze
twee medewerkers: Diletta Brignoli is op pensioen gegaan en Soraya Belghazi heeft voor een nieuw opdracht
buiten de BFFS gekozen. Gelukkig hebben we vrij snel
kunnen voorzien in een goede opvolging met Pascale
Van Durme. In 2022 zullen we nog bijkomend het secretariaat versterken.

We hebben met grote bewondering kunnen vaststellen
dat ook in zulke moeilijke periodes het engagement en
de solidariteit van vele mensen enorm groot blijft. Filantropie blijkt dan geen ijdel woord te zijn maar bewijst
effectief dat het een grote toegevoegde waarde heeft
voor onze samenleving. Dit is de bijdrage die al onze
leden elk jaar ook opnieuw leveren. Dit willen we met de
BFFS verder blijven ondersteunen.

In dit jaarverslag vindt u ook meer informatie over al
onze activiteiten en specifiek ook over deze van de
werkgroepen. Want hier gaat het uiteindelijk over: een
platform uitbouwen, waar al onze leden geïnformeerd
worden en met elkaar in overleg kunnen gaan, evenals
een goede vertegenwoordiging van de filantropische
sector in onze samenleving.

Daarvoor hebben we begin 2021 de strategie van de
federatie geactualiseerd. Deze hebben we aan alle
leden voorgesteld op onze informele algemene vergadering op 23 februari 2021. Een logisch gevolg van deze
actualisering was het aanpassen van onze statuten en
van de berekening van onze lidgelden, wat unaniem
werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 28
oktober 2021.

Dit verslag beschrijft de acties die de Belgische
Federatie van Filantropische Stichtingen tijdens
het jaar 2021 heeft ondernomen met het oog op
de uitvoering van het door de Raad van Bestuur
goedgekeurde Actieplan 2020-2024.

Strategie
en actieplan
De voorzitter stelde bij zijn aantreden in 2020 voor om
de ambities en toekomst van de federatie samen met de
raad van bestuur uit te tekenen voor de volgende 4 jaar.
Gestoeld op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek en geïnspireerd door suggesties van de leden werd
een geactualiseerd strategisch plan uitgewerkt in 2020
en geconcretiseerd in 2021.
Hierbij blijft de kern van de missie van de Belgische
Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS)
ongewijzigd:

De Federatie is er ten dienste van de
filantropische stichtingen en behartigt
hun belangen door de positieve
en essentiële rol van filantropie in
onze samenleving te benadrukken.
INTERN

De strategische oriëntaties voor de periode 2021-2024
bevatten echter wel enkele nieuwe elementen:
• Schematische voorstelling dat de vier dimensies van
de missie uit het strategisch plan verduidelijkt
(zie hieronder).
• Focus op ‘Governance’ in een vijfde pijler om door
het versterken van haar bestuur en financiën op een
transparante, duurzame en efficiënte manier beheerd
te worden.
• Ontwikkeling van “belangenbehartiging” en “kenniscentrum” om de zichtbaarheid en de reputatie van
de Federatie naar de buitenwereld toe te verbeteren.
• Concrete acties als vertaling van de doelstellingen
van het ambitieuze actieplan 2021-2022.
• Invoering van KPI om een optimale uitvoering van
het actieplan te garanderen (zie verder).
EXTERN

Governance

Capacity-building

Awareness-raising

Advocacy

Een interne organisatie:
• representatief
• transparant
• sterk & duurzaam,
ook financieel

Leden ondersteunen:
• Adviesdienst om te helpen bij de
professionalisering van de sector
• Netwerken & beste praktijken
uitwisselen

• Maatschappelijke rol van
stichtingen, filantropie & onze
waarden promoten
• Kennis verspreiden naar het
grote publiek, besluitvormers,
de media, enz.

• Gesprekspartner die de
diversiteit van de sector
vertegenwoordigt
• Bewakingsfunctie
• Samenwerking met anderen
op Belgisch & Europees niveau

Knowledge centre
De referentiebron inzake Belgische stichtingen worden:
• Data over de sector verzamelen & ervoor zorgen dat de informatie over België wordt geïntegreerd in
relevante Europese en internationale initiatieven
• Actuele thema’s die van belang zijn voor stichtingen aanpakken: maatschappelijke impact, klimaat,...
Figuur 1: De 4 +1 pijlers van de missie en actieplan van de Federatie
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Capacity-building
In 2021 was het net als het jaar voordien omwille van de
COVID crisis niet mogelijk om thematische workshops
live te organiseren.

mei 2021) op virtuele wijze bijeengekomen met een
twintigtal deelnemers. De volgende onderwerpen
werden besproken

• Uitwerking van een infobrochure over de Vlaamse
erfenishervorming (ism met Fednot en VEF).

• Opvolging van de wijziging van de Vlaamse fiscale
wetgeving inzake het nultarief van de schenkingsen successierechten op schenkingen aan stichtingen
van openbaar nut in het kader van de duo
legaathervorming.

• Workshop op 20 mei voor stichtingen uit de
cultuursector (open voor niet-leden).
• Presentatie van het community model door
de Malaika Stichting.
• Verdeling van de « Social Impact Roadmap » door de
werkgroep Maatschappelijke impact aan alle leden.
• Organisatie van de enige fysieke AV op 28 oktober met
ongeveer 70 deelnemers om het netwerken tussen de
leden te faciliteren.
Daarnaast zijn de werkgroepen ongetwijfeld de
momenten met de meest relevante uitwisselingen
en leermomenten voor de leden.

Werkgroepen van de Federatie
Recht, Fiscaliteit en Boekhouding
De werkgroep, voorgezeten door François Masquelin
(Fondation Jeanne Matossian), is in 2021 één keer (18

In het algemeen wordt tijdens elke bijeenkomst van
twee uur het eerste deel gewijd aan een gedetailleerde
presentatie van een deelnemende stichting (“Community Learning”), wordt in het tweede deel vaak een
transversaal thema behandeld (evaluatiemethode, selectieproces, financieringsduur en beheer van exits, enz.,
d.w.z. “Capacity building”) en wordt in de rest van de
bijeenkomst aandacht besteed aan mogelijke samenwerkingsgebieden (“Collective impact”).

Vermogensbeheer

Er worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd.
In 2021 kon de werkgroep kennismaken met de evaluatie-instrumenten die de Sociale Innovatiefabriek voor
verenigingen heeft ontwikkeld, dankzij een zeer rijke
presentatie van Tomas De Groote.

Hieruit bleek dat de meerderheid van de stichtingen
die deelnamen niet beleggen en hun financiële activa
uitsluitend op lopende/ spaarrekeningen plaatsen. Zij
verwachtten van de federatie ervaringen uitwisselen
over de combinatie van financiële criteria met niet-financiële criteria van vermogensbeheer. Tien prioritaire
thema’s werden geïdentificeerd.

In juni 2021 werd een collectieve denkoefening over
het vraagstuk van het einde van de financiering en de
mogelijke overname door andere stichtingen om de
duurzaamheid van ‘best practice’ projecten te waarborgen. Vanaf 2022 is daarom bij elke vergadering een
nieuwe rubriek “Oproep tot actie” voorzien.
De werkgroep onderwijs telt iets meer dan twintig leden
die actief zijn op het gebied van formeel onderwijs (op
school) en informeel onderwijs (buiten de school) voor
jongeren onder de 30 in België.

Medisch Onderzoek
De werkgroep, voorgezeten door Astrid Chardome (Fondation St-Luc), is in februari 2019 met haar werkzaamheden begonnen. De in 2021 behandelde onderwerpen
waren de volgende:
• Het beheer van de sponsoring door stichtingen die
actief zijn op het gebied van medisch onderzoek.

• Vragen in verband met de fiscale erkenning van
bepaalde organisaties om aan hun donateurs fiscale
attesten te kunnen afgeven.

• Het beheer van de mandaten van clinicus-onderzoekers en de organisatie van de oproepen tot het
indienen van aanvragen in thematische clusters.

• Afronding van de vergelijkende fiches tussen stichtingen van openbaar nut en private stichtingen enerzijds,
en stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk
anderzijds.

• Beheer van het contractuele aspect met de begunstigden (houders van subsidies en anderen, enz.) en
de donoren (ondernemingen, bedrijven, stichtingen,
enz.) van de stichtingen, alsmede het daarmee verband houdende verslagleggingsaspect.

• Het probleem van donaties die via bepaalde online
betalingsplatforms worden gedaan.
• Follow-up van de verplichtingen om stichtingen in te
schrijven in het UBO-register.

Educatie
De werkgroep “Onderwijs”, voorgezeten door France de
Kinder (Bernheimstichting), is in 2021 vijf keer bijeengekomen.

De groep telt iets meer dan tien actieve leden.

Familiestichtingen
De werkgroep wordt sinds januari 2020 voorgezeten
door André Querton (4WINGS Foundation). De groep is
in 2021 niet bijeengekomen wegens organisatorische
redenen. De groep telt een tiental leden.

De werkgroep wordt voorgezeten door Benoît Derenne
(Stichting voor Toekomstige Generaties) en bijgestaan
door Tanguy Vanloqueren (ook Stichting voor Toekomstige Generaties). In 2021 werd de enquête over vermogensbeheer herhaald die eerder in 2019 onder de leden
gehouden werd. De resultaten werden met de groep
gedeeld.

Op 26 november trad met Prof. Luc Van Liedekerke
(UAntwerpen) ook de eerste externe expert spreker van
het nieuw werkprogramma aan. Het programma heeft
als doel een leertraject te zijn voor de stichtingen op het
vlak van sociaal verantwoordelijke investeringen (SRI)
en impact investment.
De groep telt een twintigtal actieve leden.

Maatschappelijke impact van stichtingen
Onder impuls van de Raad van Bestuur werd in 2020
een zesde werkgroep opgestart binnen de Federatie
rond het thema “Maatschappelijke impact van stichtingen”. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Katrien
Goossens (Porticus) en is voor het eerst bijeengekomen
op 1 oktober 2020. Bedoeling is om onder de leden na
te denken en ervaringen uit te wisselen over maatschappelijke impact van filantropische instellingen.
De eerste bijeenkomsten hebben het mogelijk gemaakt
een proces van collectieve bezinning op gang te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere leden/stichtingen hun eigen ervaringen en methodieken hebben
uitgewisseld. Dit resulteerde op het einde van het eerste
werkjaar in een bruikbare “Social Impact Roadmap” met
nuttige adviezen en referenties voor elke stichting die
haar maatschappelijke impact beter wil begrijpen en
verbeteren en is ter beschikking gesteld van alle leden
van de Federatie. Na positieve evaluatie en constructieve input van de leden na het pilootjaar 2021, werd
besloten dat er in 2022 verder wordt gewerkt.
De groep bestaat uit een 20-tal actieve leden.
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NIEUWS
BRIEF

188
FR

NL

266

+16%

gemiddeld

+39%

abonnees

2 per lid

43,5%

78

Average open rate

30%

in 1 jaar (2020-2021)

sinds 01/01/2020

Average click rate
Benchmark: Commercial newsletters <15%,
Members-only newsletters +/- 30%

(belangenbehartiging)
In het kader van de opdracht, die de minister van
Financiën, Vincent Van Peteghem heeft om tegen het
einde van de legislatuur van deze regering concrete
voorstellen te doen in het kader van een grondige hervorming van de fiscale wetgeving, heeft de BFFS samen
met een aantal sociale organisaties op 22 juli 2021 een
ontmoeting gehad met de minister. Hierbij heeft de federatie o.a. volgende concrete voorstellen gedaan:
• Een rechtvaardige fiscaliteit, die rekening houdt
met ieders draagkracht
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• Een groener, socialer en billijker fiscaal systeem dat
rekening houdt met de maatschappelijke uitdagingen:
milieu, gezondheid, …
• Een verlenging van de verhoogde aftrek tot 60% voor
fiscaal aftrekbare giften

Awareness raising
(sensibilisering)
• Voortaan zullen de contracten van de Koning
Boudewijnstichting met de ontvangende fondsen en
stichtingen de FBFP Beginselen van Goed Bestuur
vermelden met een verwijzing naar de website van de
Federatie. Dit is een belangrijke bron om de bekendheid van de federatie bij nieuwe stichtingen
te vergroten.

Advocacy

• Groot succes van de 2 vergelijkende fiches (ASBL-foundation en FP-FUP): werden op grote schaal gebruikt
sinds hun publicatie op de website.
• Naar de media toe werd voor de Europese dag van de
Stichtingen op 1 oktober een persbericht opgesteld.
Er werd helaas geen gevolg aan gegeven in de media.

• Een vereenvoudiging van de erkenning van de organisaties die in aanmerking komen voor het uitreiken van
fiscaal attesten
Tot concrete gevolgen aan dit overleg wilde de minister
zich niet engageren. Om die reden blijft de federatie
deze thema’s verder opvolgen en heeft om die reden
zich mee geëngageerd tot het bundelen van de krachten
in de Impactcoalitie.
De impactcoalitie werd in 2021 opgestart door het
samenbrengen van relevante vertegenwoordigers van
de sector. Zo stapten onder de coördinatie van de
Vereniging voor Ethiek in de Fondsewerving (VEF-AERF)
en de Federatie, de volgende organisaties mee in dit
initiatief:

• De Verenigde Verenigingen vzw https://www.deverenigdeverenigingen.be
• ACODEV asbl - https://www.acodev.be
• ngo-federatie vzw - https://www.ngo-federatie.be
• De Federatie vzw - https://www.defederatie.org
• Federation of European and International Associations established in Belgium (FAIB) asbl https://faib.org
• Fundraisers Alliance Belgium vzw https://www.fundraisersalliancebelgium.be
• Fundraisers Forum asbl - https://www.fundraisers.be
Op Europees niveau is de Federatie in de loop van 2021
actief blijven deelnemen aan de werkzaamheden van
DAFNE, het Europese netwerk van stichtingsverenigingen. Noemenswaardig in 2021 zijn:
• de uitwisseling van goede praktijken op diverse
gebieden, zoals communicatie met de leden en steun
voor thematische coalities (over klimaat, diversiteit...)
maar vooral ook de uitwisselingen op het vlak van
juridische thema’s en lobbying activiteiten
• de “country profiles” die een interessante vergelijking
biedt van het juridische en fiscale klimaat dat in elk
Europees land op filantropische stichtingen van toepassing is, werd geconsolideerd en gepubliceerd.
• de fusie tot Philea van DAFNE, dat de verenigingen
van stichtingen vertegenwoordigt, met het EFC, dat de
stichtingen vertegenwoordigt, om de filantropische
sector op Europees niveau beter te vertegenwoordigen werd eind 2021 officieel ingezet maar wordt pas in
2022 een feit.
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Knowledge centre
Samen met de ‘advocacy’ is het Knowledge center de
pijler die in 2021-2022 beter ontwikkeld moet worden.
In 2021 werden hiervoor enkele bescheiden stappen
gezet maar heeft door de personeelswissel een
bescheiden start gekend:
• Verslag en publicatie van de cijfers 2020 over
de nieuwe stichtingen (zie kader hieronder)

• Bijdrage aan de Global Philanthropy
Environment Index
• Initiatie van gesprekken over ‘philanthropy data’ in
samenwerking met de Koning Boudewijnstichting
• Ontwikkeling van nieuwe website & extranet werden
echter uitgesteld.

Enkele opvallende cijfers over nieuwe stichtingen (2020)
Aantalnieuw
nieuwopgerichte
opgerichtestichtingen
stichtingenvan
van
Aantal
Openbaarnut
nut(SON)
(SON)sinds
sinds2015
2015
Openbaar

Elk
Elkjaar
jaarverdwijnen
verdwijnener
ermeer
meeren
enmeer
meerstichtingen
stichtingen

Governance
Hervorming van de lidgelden
Noodzakelijk om het voortbestaan van de organisatie te
verzekeren en bestendigen. In België was er in tegenstelling tot de meeste nabije landen van Europa geen
proportioneel lidmaatschap. Na diepgaande analyse en
projecties werd uiteindelijk voorstel tot hervorming van
de lidgelden aan de Algemene Vergadering voorgelegd,
met 6 categorieën berekend op basis van het eigen
vermogen. Deze hervorming werd goedgekeurd op de
Buitengewone Algemene Vergadering van 28/10/21.

Hervorming van de statuten
werd goedgekeurd in de BAV van 28 oktober
De voornaamste wijzigingen waren:

jaartal
jaartal
aantal
aantal

1. De door het WVV vereiste/ aangemoedigde
wijzigingen:

2015
2015 2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020
31
31

34
34

17
17

22
22

31
31

Aantal
Aantalnieuw
nieuwopgerichte
opgerichte
Private
Privatestichtingen
stichtingen(PS)
(PS)sinds
sinds2016
2016

22
22

jaartal
jaartal

2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020

aantal
aantalPS
PS

15
15

14
14

20
20

30
30

43
43

aantal
aantalSON
SON

88

44

77

12
12

77

2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020

aantal
aantal

108
108

127
127

159
159

139
139

199
199

• Aanvaarding van de beginselen van goed bestuur
als voorwaarde voor lidmaatschap stellen (in de
toekomst geen afzonderlijke handtekening meer
vereist)
• Schrapping van de verwijzing naar 2
medevoorzitters
• Artikel over lidmaatschapsgelden geherformuleerd
(maximumdrempel en proportionele berekening)

Hervorming van het intern regelement
Het intern reglement werd hervormd, niet alleen om
het aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het
WVV en de Statuten, maar ook om meer transparantie te
bieden inzake de interne procedures.

• Vermelding van website en e-mailadressen om alle
mededelingen aan deze adressen geldig te maken

Nieuwe boekhoudkundige organisatie

• Mogelijkheid om virtuele vergaderingen te organiseren, ook met vervroegde stemmingen

Een nieuw drieledig systeem werd ingevoerd voor meer
efficiëntie en verminderde kost onder auspiciën van de
penningmeester.

• Oproeping van de AV moet 15 dagen van tevoren
worden verzonden (niet 8)
• Nieuw artikel over belangenconflicten
• Verduidelijking van de samenstelling van het
bureau van de AV

jaartal
jaartal

2. Voorgestelde wijzigingen ter verbetering van
het bestuur:

• Expliciete verwijzing naar het intern reglement

1. Secretariaat: Scanning alle facturen, facturering van
de leden & online codering via een software zoals
Octopus, Opstelling van interim reporten voor de
Raad van Bestuur en jaarlijkse belastingaangiften
voorbereiden (VZW taks & Rechtspersonenbelasting)
2. Penningmeester: opstart van het nieuwe systeem,
ondersteuning en controle van niveau 1.
3. (Nieuwe) externe boekhouder: één keer per jaar,
opstellen van de jaarrekening & advies/controle van
de boekhouding voor een minimale kost.

Invoering van KPIs
Sinds 2021 werden ook KPIs ingevoerd die als basis
dienen voor de evaluatie van het werk van het Secretariaat en tevens het effect van de ingezette middelen op
lange termijn meten.

Wie zijn de leden?
LEDEN VAN
DE FEDERATIE:

De belangrijkste hiervan:

% van filantropische
stichtingen die
lid zijn van de
Federatie:
in 2020:

5,5%

aantal SON’s

15%

aantal PS:

1,3%

126
Officieel adres
Brussel
Wallonië

17%

In 2021 was de Raad van Bestuur als volgt
samengesteld:

19%

64%

Vlaanderen

• De heer Jan van den Nieuwenhuijzen, Voorzitter
• De Bernheim Stichting, vertegenwoordigd door
France de Kinder, Ondervoorzitster

Aantal volgers
op LinkedIn
steeg van 65 naar

136
Retentiepercentage

FR

55

NL

15

Twee- of
drietalig

56

• De Stichting Tanguy Moreau van Melen Responsible
Young Drivers-Secura Forum, vertegenwoordigd door
Johan Chiers, Penningmeester
• De Koning Boudewijnstichting, vertegenwoordigd
door Ludwig Forrest, Secretaris
• Cera, vertegenwoordigd door Lieven Vandeputte,
Bestuurder
• Engie Foundation, vertegenwoordigd door
Jacques Spelkens, Bestuurder

100%
Type of foundations

90%

Grantmaking
Operating

jaartal

2019

2020

2021

%

93,6

95,2

96,8

7

6

4

aantal
aftredes

Retentie van het aantal leden is
gestegen tot

96,8%

15%
39%

Both

Legale vorm
SON

100 79%

PS

21

17%

BS

4

3%

Andere 1

1%

47%
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Raad van
Bestuur

• De Charcot Stichting, vertegenwoordigd door
Isabelle Bloem, Bestuurder
• De Stichting Tegen Kanker, vertegenwoordigd door
Martine De Rouck, Bestuurder
• De Stichting voor Toekomstige Generaties (STG),
vertegenwoordigd door Benoît Derenne, Bestuurder
• Fondation Saint-Luc, vertegenwoordigd door
Astrid Chardome, Bestuurder
• Porticus, vertegenwoordigd door Katrien Goossens,
Bestuurder.
• 4WINGS, vertegenwoordigd door Virginie Samyn,
Bestuurder tot 28 juni 2021
• FNRS - Fonds de la Recherche scientifique, vertegenwoordigd door Caroline Paquay vanaf 28 juni 2021
De Raad van Bestuur is in 2021 zes keer bijeengekomen.

Belgische
Federatie van
Filantropische
Stichtingen VZW
Stichtingen.be
info@stichtingen.be
Rue Brederodestraat 21,
B-1000 Brussel
BCE/KBO: 0870.367.340
Belfius BE10 0682 4013 0904
RPR ORB Brussel 0870.367.340

Onze leden
4Wings Foundation • Acted International • Antigifcentrum • Astralis • Bernheim Stichting • BESIX Foundation • BNP Paribas Fortis Foundation
• BOZAR - Stichting Paleis voor Schone Kunsten • CEF - Cité Espoir Fondation • Cera • Muziekkapel Koningin Elisabeth • Charcot Stichting
• Child Focus • City Pirates • Collibri Foundation • CLT Gent • Degroof Petercam Foundation • Deloitte Foundation • E2C – Fondation
Ensemble en Chemin • Endelea • EPIC Foundation • Europe’s MediaLab (Fondation EURACTIV) • Evens Foundation • STG - Stichting voor
Toekomstige Generaties • Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth • FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique • Fondatie Terninck
• Fondation Albert Dupuis • Fondation Amrita • Fondation Anne-Marie Lizin • Fondation Ars Mechanica • Fondation Artistique Mathilde E.
Horlait-Dapsens • Fondation Astralis • Stichting ATD Vierde Wereld België • Fondation Auschwitz Stichting • Fondation Baron Louis Steens
• Fondation BE Central • Fondation Benoît • Fondation Brugmann Stichting • Fondation CARE • Fondation Chemins d’Ariane • Fondation
Chimay-Wartoise • Fondation contre l’Arthrose • Stichting tegen Kanker • Fondation CYRYS • Fondation Demeures et Châteaux • Fondation
des Annales du Notariat et de l´Enregistrement • Fondation Dr Portray • Fondation Eldora • Fondation Elise Dugniolle-Querton • Fondation
ENGIE • Fondation Entraide et Solidarité • Fondation Entreprise/Institut • Fondation Folon • Fondation Fournier-Majoie • Fondation
Francqui Stichting • Fondation Gillès • Fondation Goldwasser • Fondation Gouverneur Emile Cornez • Fondation Helaers • Fondation
Jacques Brel • Fondation Jardin’âges • Fondation Jean van Caloen Stichting • Fondation Jean-François Peterbroeck • Fondation Jeanne
Matossian • Fondation KickCancer Stichting • Fondation M • Fondation Marie et Alain Philippson • Fondation Médicale Mathilde E. HorlaitDapsens • Fondation Michel Cremer • Fondation Michel Massart • Fondation Stichting Joods Museum van België • Stichting Onze Kleine
Weeskinderen • Fondation Périer-D’Ieteren • Fondation pour l’Enseignement • Stichting Prins Laurent • Fondation PRO-IRSA • Fondation
Pro Renovassistance • Stichting Alzheimer Onderzoek • Stichting Koningin Paola • Fondation Revosa • Fondation Richard Gaillard • Koning
Boudewijnstichting • Fondation Rozenberg-Caillet Mains Ouvertes-Dignité de Vie • Stichting Sint-Jan • Fondation Saint-Luc • Fondation
SAMILIA • Fondation Securex • Fondation Serge et les autres • Fondation Solimeda Stichting • Fondation SUSA • Fondation Tanguy Moreau
de Melen, Responsible Young Drivers - Secura Forum • Fondation Terre de Vie • Fondation Tournay-Solvay • Fondation ULB • Fondation
Vicky & Alexis • Fondation Walter et Nicole Leblanc • Fonds Baillet Latour • Fonds Borgerhoff • Solidariteitsfonds Kurt Feuer • Fonds de
soutien Marguerite-Marie Delacroix Steunfonds • Générations bio • Het Anti-kankerfonds • Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat •
ITG - Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde • Jan Vertonghen Foundation • L’L Fondation • Ladbrokes Foundation • Maison
des Associations Internationales • Musée de la Vie Wallonne • New Hope Foundation • Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen • Pelicano
• Prix Lion-Francout • Porticus • PREBS - Portail de Références pour l’Enfant à Besoins Spécifiques • Pulse Foundation • P&V Foundation •
Regine Dumolin Foundation for Art and Medecine • Rise Foundation • Stichting Alfons Borginon • Stichting Gabriëlla Moortgat • Stichting
Hiëronymus • Stichting Nys • The Oncidium Foundation • The Red Pencil Foundation • UNICEF Belgium • UZA Foundation • Vocatio

