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STEUN: BELANGRIJKSTE THEMA’S

WAAR KOMT HET BUDGET VANDAAN?

2020

2021

IN CIJFERS

€ 96.320.573   
STEUN

685  
ONDERSTEUNDE INDIVIDUEN

3.873  
ONDERSTEUNDE ORGANISATIES

178  
OPROEPEN

3.380  
EXPERTS IN ONZE ONAFHANKELIJKE 
JURY’S EN COMITÉS

1.030  
ACTIEVE FONDSEN VAN PERSONEN  
EN ONDERNEMINGEN

58  
PUBLICATIES

208.467  
GIFTEN VOOR PROJECTEN  
VAN DERDEN VIA DE KBS 

96  
MEDEWERKERS/-STERS  
VAN DE KBS

BIJNA € 120.000.000   
BUDGET

De gedetailleerde jaarrekening 2020 wordt in de loop  

van mei 2021 online gezet op www.kbs-frb.be.  

Op onze website vindt u eveneens informatie over de 

samenstelling van de raad van bestuur, de adviesraad en de vele 

stuurgroepen, begeleidingscomités, en de beheerscomités en 

onafhankelijke jury’s van onze projectoproepen.

 

 

 

  
 

 

€ 50.000 - € 100.000

€ 5.000 - € 50.000

< € 5.000

€ 100.000 - € 10.000.000

Maatschappelijk 
engagement

Onderwijs en ontwikkeling 
van talenten

Erfgoed en cultuur

Klimaat, milieu  
en biodiversiteit
Europa

Gezondheid

Internationaal

Sociale  
rechtvaardigheid  
en armoede

 
 € 9.800.000

Dotatie van de 
Nationale Loterij

€ 41.400.000 
Vermogensportefeuille  
van de Fondsen

€ 52.200.000
Filantropische 
initiatieven 

€ 16.500.000
Vermogensportefeuille 
eigen kapitaal

STEUN: HOOGTE VAN HET BEDRAG
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NOS MISSION,  
VISION,

VALEURS
La Fondation Roi Baudouin a pour 
mission de contribuer à une société 
meilleure en Belgique, en Europe et dans 
le monde. C’est une fondation d’utilité 
publique créée en 1976, à l’occasion  
des 25 ans de règne du Roi Baudouin. 

Nos valeurs principales sont l’intégrité 
et la trans parence, le pluralisme et 
l’indépen dance, le respect de la diversité 
et la promotion de la solidarité. 

 \ La Fondation aide ceux qui aident : nous  
soutenons des individus et des organisations  
qui s’investissent pour une société meilleure.  
Le soutien que nous apportons est généralement 
financier, mais il peut aussi s’agir de formations, 
d’accompagnement, de mise en réseau… 

 \ Nous stimulons la philanthropie et proposons 
des instruments philanthropiques aux individus 
et entreprises qui veulent s’engager en faveur  
de l’intérêt général : Fonds nominatifs, Fonds 
d’entreprise, Fonds ‘Amis de’... 

 \ Nous organisons des débats, séminaires,  
journées d’étude… sur des thématiques  
sociétales. Nous rassemblons autour de la table 
des individus aux visions très différentes. 

 \ Nous partageons des connaissances et les 
résultats de recherches dans des publications 
que nous mettons gratuitement à la disposition 
de tous.

 \ Nous effectuons des missions à la demande  
des pouvoirs publics, nous travaillons en  
partenariat avec des institutions belges et  
internationales, des ONG, des centres de 
recherche, des entreprises, d’autres fondations…

La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation 
au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Nous intervenons là où les 
besoins se font sentir, en réponse à des défis sociétaux majeurs. Notre action cible 
tous les domaines de l’intérêt général et vise un impact sociétal maximal.

Notre vision pour l’avenir : ancrer nos activités à tous les niveaux en Belgique, continuer 
à positionner la Fondation Roi Baudouin sur la scène européenne et, à l’échelle  
inter nationale, devenir un acteur de référence de la philanthropie transfrontalière,  
notamment grâce à notre ‘famille’ : KBFUS et KBFCanada.

ONS DNA

WERKMETHODES  
• FINANCIËLE ONDERSTEUNING

We steunen organisaties en burgers die meewerken aan een betere samenleving. We besteden een 
deel van ons kapitaal aan investeringen met een maatschappelijke impact.

• PROMOTIE VAN DE FILANTROPIE 
We stimuleren de filantropie en begeleiden personen en ondernemingen die zich willen inzetten voor 
een betere wereld en zin willen geven aan hun acties. 

• PLEITBEZORGING EN BURGERINITIATIEVEN 
We sensibiliseren politieke beslissers en burgers rond maatschappelijke vraagstukken. We sporen hen 
aan tot actie met het oog op het creëren van positieve, duurzame veranderingen in de maatschappij. 

• SAMENBRENGEN 
We verenigen partijen die betrokken zijn bij eenzelfde maatschappelijke problematiek, om die beter te 
begrijpen, na te denken over oplossingen, goede praktijken te delen, … 

• ONDERZOEK 
We verzamelen feiten en cijfers over maatschappelijke problematieken. We delen de verworven kennis 
en onderzoeksresultaten via gratis publicaties.

• EVENEMENTEN
We organiseren debatten, seminaries, studiedagen, … over maatschappelijke thema’s. 
We realiseren ook tentoonstellingen over democratie en erfgoed.

• PARTNERSCHAPPEN EN OPDRACHTEN 
We werken in partnerschap met private en publieke actoren (instellingen, ondernemingen, andere 
stichtingen, …). We voeren ook opdrachten uit op verzoek van de overheid. 

WAARDEN
• Integriteit en transparantie
• Pluralisme en onafhankelijkheid
• Respect voor diversiteit 
• Bevorderen van solidariteit

VISIE
•  Verankeren van onze activiteiten in België, van 

zeer lokaal tot op landelijke schaal.
•  Blijven positioneren van de Koning 

Boudewijnstichting op het Europese toneel.
•  Internationaal een referentieactor inzake 

grensoverschrijdende filantropie worden, onder 
meer dankzij KBFUS en KBF Canada, en via ons 
partnerschap met Give2Asia.

OPDRACHT
We streven ernaar bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld, in 
samenwerking met talloze partners, experts en schenkers. De Stichting is een actor van verandering en 
innovatie in dienst van het algemeen belang en de maatschappelijke cohesie. Onze acties richten zich 
op alle domeinen van algemeen belang en mikken op een maximale maatschappelijke impact.

DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING, EEN ONAFHANKELIJKE EN PLURALISTISCHE STICHTING VAN OPENBAAR NUT.
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NOS  
PROGRAMMES  
EN IMAGES

L’exposition ‘Scientifiction’ au Musée des arts  
et métiers à Paris présentait, en 2019, près de  
170 œuvres prêtées par la Fondation, issues de  
la collection de l’artiste belge Edgar P. Jacobs, 
le père de Blake et Mortimer.
La Fondation Roi Baudouin s’engage par différents 
moyens dans la sauvegarde du PATRIMOINE belge. 
Objectif : pérenniser les éléments significatifs de 
notre patrimoine pour les transmettre et les rendre 
accessibles au public. 

Le Fonds Venture Philanthropy célèbre ses 10 ans !  
Depuis sa création, le Fonds a soutenu 104 organisations 
actives dans des enjeux d’inclusion sociale en Belgique,  
pour un total de 8 millions d’euros.
Un belle illustration de notre programme ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL, qui soutient structurellement l’impact et la 
transformation digitale des associations en mettant à 
leur disposition des outils de gouvernance performants.

Basé sur une approche participative des résidents et du  
personnel des maisons de repos et de soins, le modèle  
Tubbe présente de bons résultats. La Fondation alloue 
250.000 euros à un nouvel appel à projets pour renforcer  
ce modèle en Belgique.
La SANTÉ : un programme prioritaire pour la Fondation. 
Nous investissons dans la santé physique et mentale,  
la qualité des soins, l’autonomie et l’inclusion sociale  
des personnes âgées, la recherche scientifique,  
la promotion de la santé et le contrôle des données  
relatives à la santé.

ONZE ACTIES, 
ONZE 
PROGRAMMA’S 

schenkers de kans te geven om bij te dragen tot de 

financiering van initiatieven in de ziekenhuis- en de 

cultuursector bijvoorbeeld.    

Samen met onze Europese en internationale 
partners dragen we bij aan de financiering van 

preventiemiddelen en medische zorg, en steunen we 

organisaties die hulp bieden aan publieksgroepen 

die zeer crisisgevoelig zijn, met inbegrip van 

jongeren en vluchtelingen. KBFUS, KBF Canada 
en Transnational Giving Europe faciliteren het 

inzamelen van giften voor projecten in Europa, in 

Afrika en elders in de wereld. 

Vanaf het begin van de crisis, voorjaar 2020, lanceren 

we twee spoedoproepen en verdelen we meer dan 

8 miljoen euro onder 500 armoedeorganisaties en 

300 eerstelijnsorganisaties.

Op vraag van veel schenkers die willen bijdragen tot de 

bestrijding van de gevolgen van COVID-19, creëren we 

het Fonds voor Solidaire Zorg. In 2020 ondersteunt 

dit Fonds tientallen residentiële zorginstellingen, met 

in totaal 2,25 miljoen euro.

Onze expertise en filantropische instrumenten 
delen we graag met veel organisaties, kmo’s en 

ondernemingen om giften te verzamelen, en om 

SAMEN TEGEN CORONA
Uitzonderlijke maatregelen in uitzonderlijke omstandigheden. In de coronacrisis neemt de 
Koning Boudewijnstichting initiatieven om de actoren op het terrein bij te staan en om de 
golf van solidariteit te ondersteunen, in België, Europa en internationaal.
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GEZONDHEID
Wij investeren in gezondheid en in 
zorgkwaliteit. We vullen de hiaten in 
wetenschappelijk onderzoek, steunen 
de gezondheidspromotie en het 
verantwoord gebruik van gegevens.

Professor Steven Laureys ontvangt de Prijs 
Generet voor zeldzame ziekten, waaraan 1 

miljoen euro verbonden is. De Prijs steunt zijn 

onderzoek bij mensen met een verminderd 

bewustzijn, veroorzaakt door zware hersenletsels.

ERFGOED EN CULTUUR  
We bewaren belangrijke stukken van het 
Belgische erfgoed om ze door te geven en 
toegankelijk te maken voor het publiek.  

Eind 2020 zette de tentoonstelling ‘Comès. Over 
Schaduw en Stilte’ de spotslights op het oeuvre 

van Didier Comès, een van de belangrijkste Belgische 

stripkunstenaars. Zijn oeuvre werd nagelaten aan de 

Stichting, die zijn artistiek erfgoed beheert. 

EUROPA
Wij steunen reflectie en debat over 
belangrijke Europese kwesties. We 
stimuleren de samenwerking tussen 
stichtingen in Europa en faciliteren 
grensoverschrijdende filantropie.

Het netwerk Transnational Giving Europe, 

gecoördineerd door de Stichting, creëert het eerste 

platform voor grensoverschrijdende online 
giften in Europa. Een van de pioniers is FEDORA,  

de Europese vereniging voor de toekomst van opera  

en ballet.
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ONDERWIJS  
EN ONTWIKKELING  
VAN TALENTEN
We steunen initiatieven die inclusief en 
kwalitatief onderwijs versterken. We geven 
aan alle talenten de kans om hun potentieel 
te ontwikkelen ten bate van een betere 
samenleving.

Veranderwijs.nu, een platform voor 

onderwijsvernieuwing gecoördineerd door de 

Stichting, verleent steun aan tientallen scholen voor 

innovatieve projecten die gebruik maken van digitale 

tools. SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 
EN ARMOEDE 
We steunen initiatieven die de meest 
kwetsbaren bijstaan. We geven impulsen 
voor nieuwe benaderingen om het 
risico op armoede te verkleinen en de 
maatschappelijke cohesie te versterken.

Op initiatief van de Stichting focust de Barometer 
digitale inclusie op ongelijkheid die veroorzaakt is 

door de digitale kloof. 

In de strijd tegen dit verschijnsel biedt de Stichting 

steun en hulpmiddelen aan sociale actoren die 

publieksgroepen met digitale problemen ondersteunen, 

onder meer via het platform www.123digit.be.

MAATSCHAPPELIJK 
ENGAGEMENT
We bestuderen en mappen het 
maatschappelijk engagement. We versterken 
de impact van het engagement en de 
initiatieven van burgers, verenigingen en 
stichtingen.

Welke impact heeft COVID-19 op verenigingen? 
De Barometer van de verenigingen 2020, een initiatief 

van de Stichting, schetst een beeld van de situatie. 

Veel verenigingen zien hun financiële toestand 

verslechteren, maar spelen creatief en flexibel in op de 

uitdagingen van de crisis.
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KLIMAAT, MILIEU  
EN BIODIVERSITEIT
We dragen bij aan de bescherming 
van natuurlijke rijkdommen om de 
klimaatverandering te bestrijden en om 
duurzame antwoorden te vinden voor 
maatschappelijke noden. 

Hoe beter mobiliseren voor het klimaat? 
De Stichting lanceert een cyclus van webinars die het 

woord geven aan nationale en internationale experts in 

mens- en sociale wetenschappen. 

INTERNATIONAAL
We faciliteren internationale filantropie 
en versterken actoren van verandering in 
landen van het Globale Zuiden.  

Het programma Business Partnership Facility 

van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en 

de Stichting ondersteunt in landen in ontwikkeling 

ondernemingsprojecten die bijdragen tot de duurzame 

ontwikkelingsdoelen. 

In 2020 ontvangen 29 projecten in totaal meer dan  

4,8 miljoen euro aan steun.

EEN LANGE TRADITIE VAN 
PARTNERSCHAPPEN
We werken onder meer samen met de Federatie van het 
Notariaat. Dit partnerschap krijgt vorm via publicaties voor 
het grote publiek over maatschappelijke vraagstukken die in 
de notariële praktijk aan bod komen.

De gids ‘Alles weten over ouder worden’, die de Stichting in 2020 

uitbracht in samenwerking met de Federatie van het Notariaat, biedt tips en 

praktische informatie over tal van aspecten uit het dagelijkse leven: wonen, 

gezondheid, familierelaties, vrijwilligerswerk, erfgoed, …



WILT U BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WERELD, ERGENS IN UW 
BUURT EN/OF IN HET BUITENLAND?  

BLIJF OP DE HOOGTE!

De Koning Boudewijnstichting staat ter beschikking van filantropen – particulieren, ondernemingen, organisaties 

– die zich willen inzetten voor het algemeen belang, in België, in Europa en/of elders in de wereld. 

Ons Centrum voor Filantropie ontwikkelt samen met u een oplossing op maat, afgestemd op uw wensen, die zin 

geeft aan uw engagement en de impact ervan garandeert. Wij stellen onze jarenlange ervaring, onze expertise en 

ons uitgebreid netwerk tot uw beschikking.

Geïnteresseerd? Neem contact op met ons team per mail (poskin.c@kbs-frb.be) of telefoon (+32 2 549 02 31).  

We ontvangen u graag in onze kantoren (Brederodestraat 21, 1000 Brussel) en zijn uiteraard ook beschikbaar  

op afstand.

Wilt u meer weten over nieuws, projecten en publicaties van de Koning Boudewijnstichting:

• raadpleeg onze website www.kbs-frb.be ;

• abonneer u op onze algemene e-news en/of op onze thematische e-news ;

• volg ons op sociale media.

U kan ons eveneens bereiken via info@kbs-frb.be of op +32 2 500 45 55.

Ons activiteitenverslag evenals onze regionale verslagen voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen, Limburg, Henegouwen, Waals-Brabant, Luik, Luxemburg, Namen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

kan u downloaden op www.kbs-frb.be  

Abonneer u op onze e-news: www.kbs-frb.be

Volg ons op 

Dank aan de Nationale Loterij en aan  
alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.

Fotocredits : 4Example vzw, Frank Toussaint, Syda 
Productions, Andrew Ross, Edith Frébutte, Casterman,  
Alpa Prod, Halfpoint, ‘t Ponton. V.
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https://www.facebook.com/Koning.Boudewijnstichting/
https://www.instagram.com/KBS_FRB/
https://twitter.com/KBS_FRB
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation/
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo

