In dienst van de
sector
De BFFS bevordert de beginselen
van goed bestuur en vraagt alle
leden deze te respecteren.
De vereniging wordt geleid door
een Raad van bestuur van twaalf
leden, waaronder een Voorzitter,
gekozen voor een periode van
vier jaar.
Het dagelijkse beheer wordt
verzorgd door een permanent
Secretariaat, bestaande uit twee
medewerkers.

Een Belgische
organisatie in een
Europese netwerk
De BFFS is lid van Dafne
(Donors and Foundations
Network in Europe). Wij
werken ook nauw samen met
EFC (European Foundation
Center) en onze
zusterorganisaties in het
buitenland om filantropie over
de grenzen heen te bevorderen.
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Wie zijn we?
Wij vertegenwoordigen
Belgische stichtingen die zich
inzetten voor het algemeen
belang. Meer dan 120
stichtingen, zowel grote als
kleine, zijn al lid van de
Federatie.
Filantropische stichtingen
zijn actief op uiteenlopende
gebieden zoals
maatschappelijk welzijn,
gezondheid, onderwijs, kunst
en cultuur, erfgoed,
wetenschappelijk onderzoek,
burgerschap en duurzame
ontwikkeling.

Waarom lid worden?

Hoe lid worden?

Blijf op de hoogte

Voorwaarden

Veranderingen in wetgeving,
nieuwe trends, Europese
initiatieven... de BFFS helpt haar
leden om de impact van publieke
en private initiatieven op hun
stichting te anticiperen.

Om lid te worden bent u:
•
een stichting van openbaar
nut of een private stichting
met een filantropische doel
volgens Belgisch recht
•
een buitenlandse stichting
gevestigd en actief in België
•
lid van het European
Foundation Centre en
actief in België.

Breid uw netwerk uit en deel
praktische tips
Als ontmoetingsplaats organiseert
de BFFS werkgroepen, workshops
en evenementen over diverse
thema’s om de uitwisseling van
kennis en goede praktijken tussen
de leden te stimuleren.

Lidgeld
U betaalt jaarlijks een vast
bedrag (300 EUR in 2020).
Sommige leden storten ook een
extra vrijwillige bijdrage.

Verdedig uw belangen

Aanvraag tot lidmaatschap

Als koepelorganisatie zijn wij een
belangrijke gesprekspartner bij de
diverse overheden. Wij behartigen
de gemeenschappelijke belangen
van de sector.

U kan online solliciteren op
www.stichtingen.be/nl/
membership

