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10 JAAR IMPACT 
Het Venture Philanthropy Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil organisaties 
(vzw’s of ondernemingen in de sociale economie) structureel versterken, om zo hun maatschappelijke 
impact in België te vergroten. Die vernieuwende steun, van minstens drie jaar, krijgt concreet gestalte 
in de vorm van extern advies, financieringshulp en netwerking. Dankzij de inzet van BNP Paribas 
Fortis Private Banking kende het Fonds de voorbije jaren een heel belangrijke ontwikkeling.  

10-JARIG 
bestaan

8 MILJOEN 
EURO steun

100 ORGANISATIES  
ondersteund

15 
verschillende
SECTOREN 

10.000 BEGUNSTIGDEN  
bereikt

VERDELING VAN DE STEUN  
PER SECTOR

EXTERN ADVIES IN  
VIJF INTERVENTIEDOMEINEN

1  Bestuur en operationeel model (55 %)

2  Strategie en economisch model (52 %)

3  Financieel beheer (32 %)

4  Digitalisering (10 %)

5  Impactmeting (5 %)
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Abonneer u op onze e-news: www.kbs-frb.be

Volg ons op  

De Koning Boudewijnstichting heeft als op-
dracht bij te dragen tot een betere samenleving. 
De Stichting is in België en Europa een actor van 
verandering en innovatie in dienst van het alge-
meen belang en van de maatschappelijke cohe-
sie. Ze zet zich in om een maximale impact te 
realiseren door de competenties van organisa-
ties en personen te versterken. Ze stimuleert 

doeltreffende filan tropie bij personen en 
ondernemingen.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting 
van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, 
toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schen-
kers voor hun gewaardeerde steun.

V.U.: Luc Tayart de Borms, Brederodestraat 21, 1000 Brussel  / Februari 2020

Meer informatie over het Venture Philanthropy Fonds  
www.venturephilanthropyfund.be

VOOR DE BEGUNSTIGDEN

IMPACT VAN HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS 
VOOR DE ORGANISATIES

“ De steun van het  

Fonds heeft ons de kans  

geboden om een duidelijke 

diagnose te stellen waardoor  

we een veranderingstraject  

hebben kunnen opzetten. ”

Veranderingen in het  
bestuur bij meer dan  
50% van de ondersteunde 
organisaties

Een verandering in  
de arbeidsvoorwaarden 
bij meer dan 70% van  
de organisaties

Digitale middelen  
ingezet bij meer  
dan 50% van  
de organisaties

Een systeem van 
monitoring/sturing 
ontwikkeld in bijna  
50% van de organisaties

Nieuwe  
communicatietools  
bij 50% van  
de organisaties

Herziening van de 
financiële strategie  
bij bijna 60% van  
de organisaties

Een verbeterde 
toegankelijkheid van de 
diensten bij meer dan 40%  
van de organisaties

Veranderingen in gedrag of houding bij de 
begunstigden vastgesteld bij meer dan  
55% van de organisaties

Een verhoging van het aantal 
begunstigden bij meer dan 
60% van de organisaties

Sinds 2015 is BNP Paribas Fortis 
Private Banking de financiële part-
ner van het Venture Philanthropy 
Fonds. Meer dan ooit wil de bank 
een duurzame en verantwoorde 
bank zijn, trouw aan de centrale 
waarden in haar strategie.

“ Zonder de steun van het Fonds hadden we  
nooit de tijd genomen om de visie en missie  

van de vzw te herformuleren. ”

http://www.kbs-frb.be

