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De Koning Boudewijnstichting dankt
allen die in 2017 hebben bijgedragen:
leden van begeleidingscomités,
bestuurscomités, onafhankelijke jury’s en
expertencommissies, haar partners en
natuurlijk ook al haar schenkers. Onder
meer de Nationale Loterij die de werking
van de Stichting sinds 1982 actief steunt.

VOOR
WOORD
Ik stel graag het Jaarmagazine 2017 van de Koning Boudewijn
stichting aan u voor. U krijgt zo een idee van de brede waaier
aan activiteiten die de Stichting realiseert dankzij de vele
schenkers, partners en experten die elke dag samen met ons
werken aan een betere samenleving. Hun vertrouwen is
essentieel. Dat vertrouwen staat of valt met onze onafhanke
lijkheid en ons pluralisme. En het staat centraal in ons streven
naar meer solidariteit, sociale rechtvaardigheid, democratie
en respect voor diversiteit.

In deze bewogen tijden, waarin fake news
en illegaal gebruik van persoonlijke gegevens
het debat beheersen, lijkt de rol van instellin
gen te verzwakken. Ankerpunten blijken veel
minder houvast te bieden dan we dachten.
De twijfel slaat toe. Daarom is het belangrijk
dat de Koning Boudewijnstichting het ver
trouwen verzilvert dat ze de voorbije veertig
jaar heeft opgebouwd. Dankzij dit vertrouwen
kan zij een beroep blijven doen op de vele
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Luc Tayart de Borms
Afgevaardigd bestuurder

experts die zich vrijwillig inzetten om onze
missie te helpen realiseren.
Het imago-onderzoek dat werd uitgevoerd in
2017 bevestigt dat we een sterke reputatie
hebben: meer dan acht op de tien opinieleiders
vinden dat de Koning Boudewijnstichting haar
werk goed doet; tweederde zegt dat ze beïn
vloed worden door haar acties. Ook bij het
brede publiek hebben we ‘sympathiekapitaal’

opgebouwd: twee derde van de Belgen bekijkt
de Stichting op een positieve manier. Deze cijfers
zijn al jaren stabiel. Ze bevestigen de positie en
de legitimiteit van de Stichting in de Belgische
samenleving en op het Europese niveau.
Dit vertrouwen blijkt ook uit de opdrachten
die overheden ons toevertrouwen en het filan
tropisch engagement van de vele schenkers
die zich tot ons wenden om hun project in
dienst van het algemeen belang uit te werken.
De Barometer van de Filantropie, in de lente
van 2017, bevestigt overigens de vrijgevigheid
van onze medeburgers. Niet minder dan acht
op de tien Belgen vinden dat een gift de wereld
beter helpt te maken; 54% vindt zelfs dat
filantropie een morele plicht is. Als Stichting
kunnen we daar alleen maar blij mee zijn.
Een mooi voorbeeld van een filantropische
actie, in partnerschap met de Vlaamse minis
ter van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
is die van het Fonds Bernard, Gonda en
Emily Vergnes waarover u meer leest in dit
Jaarmagazine. Samen met Kind & Gezin zette
het Fonds het KOALA-project op. Dat creëert
513 bijkomende opvangplaatsen voor kinderen
in armoede en ondersteunt 18 projecten met
ouder-kindactiviteiten. Deze samenwerking
was mogelijk dankzij de bemiddelende rol
van de Koning Boudewijnstichting.

Een uniek publiek-privaat partnerschap
dat structureel investeert in de strijd tegen
kinderarmoede.
De Koning Boudewijnstichting is ook
gevoelig voor de vele uitdagingen van
de digitale revolutie. Zo bekroonde de
Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in
Afrika in 2017 drie ondernemers die digitale
technologieën gebruiken om essentiële
informatie op het vlak van onderwijs, recht
en landbouw tot bij de bevolking te brengen.
Technologie kan de ontwikkeling in die landen
versnellen. Maar ook in België mogen kwets
bare mensen niet achterblijven. Voor de Koning
Boudewijnstichting is de toegang tot digitale
technologieën een recht voor allen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die in 2017
de Koning Boudewijnstichting geholpen heeft
om 273 individuen en 2.286 organisaties te
ondersteunen, via 145 projectoproepen en
685 Fondsen die we beheren. Van harte dank
aan de 2.602 vrijwillige experts die deel uitma
ken van onze onafhankelijke jury’s en comités,
aan de leden van onze Raad van Bestuur en
van de Adviesraad, aan de Nationale Loterij en
aan alle schenkers die aan onze zijde werken
aan een betere wereld.

Veel leesplezier.
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4.

MEMORABELE
MOMENTEN

2017

1.

januari

De Stichting presenteert haar
recente aanwinsten op de kunstbeurs BRAFA, en focust op de
motivatie van schenkers en op
het mecenaat voor cultuur en
erfgoed.

2.

februari

5.

maart

De Barometer Energie
armoede slaat alarm: één Belg
op de vijf leeft in energie
armoede. Het gaat vooral
om alleenstaanden.
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54 % van de Belgen beschouwt
filantropie als een morele plicht,
volgens de laatste Barometer van
de Filantropie die wordt voor
gesteld op de Lente van de
Filantropie in Antwerpen,
Namen en Brussel.

Ouderen die zich inzetten voor
andere, meer kwetsbare ouderen:
het Zweedse model ‘Tubbe’ en
het Italiaanse ‘Filo d’Argento’
strijken neer in België.

3.

april

mei

Het project ‘Crossing Music’
krijgt de Koningin Mathilde
prijs. Het Fonds steunt 23 projecten die via muziek jongeren
uit verschillende culturen en
milieus met elkaar verbinden.

10.
6.

juni

Schapen, ooien en een ram geven
het eiland Bohan zijn natuurlijke en landschappelijke waarde
terug. De samenwerking met
lokale partners is daarbij cruciaal.

8.

augustus

Een nieuwe praktische gids van
de Stichting en de Federatie van het
Notariaat, maakt alleenwoners weg
wijs op praktisch en juridisch vlak.

‘iDROPS Gent’ krijgt samen met
40 andere projecten steun van het
Digital Belgium Skills Fund,
dat de digitale kloof wil verkleinen en gelijke startkansen geeft.

11.

7.

november

Het Alphonse en Jean Forton
Fonds ondersteunt al 20 jaar het
onderzoek naar mucoviscidose
en de behandeling ervan. Meer dan
8 miljoen euro werd geïnvesteerd
in 53 projecten.

juli

Feest in het BELvue museum!
De nieuwe interactieve tentoonstelling over België en zijn
geschiedenis kreeg in 1 jaar tijd
50.000 bezoekers over de vloer.

oktober

			
9.

september

De expo ‘De Democratie
fabriek’, die jongeren warm
maakt voor thema’s als identiteit, burgerschap en diversiteit,
opent de deuren in het
Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap (Eupen).

12.

december

Het derde rapport van New Pact for
Europe wil Europa een nieuwe dynamiek geven met een win-win package
deal over sociaal-economische uit
dagingen, migratie en veiligheid.
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2017

IN
CIJFERS

145

OPROEPEN

Even

Oproepen

€ 44.064.387

STEUN

63

(GRATIS)
PUBLICATIES

49.500

VERDEELDE
EXEMPLAREN

2.286
273

ONDERSTEUNDE
ORGANISATIES

ONDERSTEUNDE
INDIVIDUEN

ondersteunende
individuen

59.000
PUBLICATIES
BEKEKEN OP
KBS-FRB.BE
ondersteunende

6

organisaties
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stich tin g

ondersteunende
organisaties

ondersteunende
individuen

70

685

PARTNERSCHAPPEN MET ANDERE
ORGANISATIES EN OPDRACHTEN
VAN OVERHEDEN

ACTIEVE FONDSEN
VAN PERSONEN EN
ONDERNEMINGEN

308

2.602

PROJECTREKENINGEN
ZAMELEN GELD IN VOOR
LOKALE PROJECTEN

EXPERTS IN ONZE ONAFHANKELIJKE
JURY’S EN COMITÉS
nee

nee

ja

ja

nee

ja

88

MEDEWERKERS
(VOLTIJDSE EQUIVALENTEN)

€ 64.000.000
54

WERKBUDGET

EVENEMENTEN
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OPDRACHT
& WAARDEN

Meerdere
werkmethodes
\\ De Stichting steunt projecten van organi
saties en individuen die zich inzetten voor
een betere samenleving.

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht
bij te dragen tot een betere samenleving.
De Stichting is in België en Europa een actor
van verandering en innovatie in dienst van het
algemeen belang en van de maatschappelijke
cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact
te realiseren door de competenties van organi
saties en personen te versterken. Ze stimuleert
doeltreffende filantropie bij personen en
ondernemingen.
Integriteit, transparantie, pluralisme,
onafhankelijkheid, respect voor diversiteit
en bevorderen van solidariteit zijn haar
belangrijkste waarden.
Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede
en sociale rechtvaardigheid, filantropie,
gezondheid, maatschappelijk engagement,
ontwikkeling van talenten, democratie, duur
zame ontwikkeling, Europese integratie,
erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.
De Koning Boudewijnstichting is een stichting
van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976,
toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
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\\ Ze organiseert debatten over maatschap
pelijke thema’s, seminaries, studiedagen...
Ze brengt mensen met verschillende visies
rond de tafel.
\\ Ze deelt kennis en onderzoeksresultaten
via (gratis) publicaties; de meeste zijn
bestemd voor een breed publiek.
\\ Ze werkt samen met overheden die
haar opdrachten toevertrouwen en met
verschillende Belgische en internationale
instellingen, ngo’s, onderzoekscentra,
ondernemingen, andere stichtingen…
\\ Ze ontwikkelde verschillende filantropische
instrumenten om initiatieven in dienst van
het algemeen belang te ondersteunen:
Fondsen op naam, Bedrijfsfondsen,
Fondsen ‘Vrienden van’…
\\ Ze stimuleert lokale filantropie
(Streekfondsen, projectrekeningen).
\\ Ze moedigt grensoverschrijdende filantropie
aan (Transnational Giving Europe, KBFUS,
KBF Canada).

WAAR WE
WERKEN

In België, in Europa,
internationaal

De Koning Boudewijnstichting is
actief op alle niveaus: van het kleine
wijkinitiatief tot grote internationale
projecten. Met haar verankering in
de hoofdstad van Europa is ze een
Europese Stichting, actief in België,
Europa, Afrika, de Verenigde Staten
en sinds kort ook Canada.

\\ In BELGIË ondersteunt de Stichting lokale, regionale
en federale projecten. Ze is dus aanwezig op alle
niveaus. Ze werkt vaak samen met gemeenten,
Gewesten, Gemeenschappen en de federale overheid.

\\ In AFRIKA zet de Stichting individuen en organi
saties in de kijker die met hun opmerkelijke
activiteiten de levenskwaliteit van de lokale
bevolking verbeteren.

\\ In EUROPA werkt de Stichting samen met ver
scheidene Europese stichtingen en organisaties
om het Europese project te versterken.

\\ In de VERENIGDE STATEN en recenter in CANADA
heeft de Stichting antennes om grensover
schrijdende filantropie te stimuleren.

j aar m agaz i n e 2017
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ONZE
ACTIEDOMEINEN

ARMOEDE EN SOCIALE
RECHTVAARDIGHEID
Initiatieven ondersteunen die de kwetsbaarste mensen helpen
sterker te staan. Nieuwe benaderingen stimuleren om het
armoederisico te beperken en de sociale cohesie te versterken.
Concreet: het welzijn van kinderen uit kwetsbare milieus
verhogen, kwetsbare jongeren ondersteunen, de toegang
tot degelijke huisvesting voor kansarmen vergemakkelijken,
energie- en waterarmoede bestrijden, de levenskwaliteit van
mensen met een beperking verbeteren, de toegang tot werk
voor mensen met een migratieachtergrond stimuleren…
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FILANTROPIE
Doelmatige en betrouwbare
filantropie bevorderen in
België en in Europa. Via haar
Centrum voor Filantropie
filantropen helpen hun engagement vorm te geven voor
het algemeen belang.
Concreet: filantropen advi-

seren en oplossingen op maat
ontwikkelen, aangepast aan
hun behoeften en wensen, de
resultaten van projecten van
filantropen voor het algemeen
belang in de kijker zetten...

De levenskwaliteit van patiënten
verbeteren, investeren in de kwaliteit van zorg en wetenschappelijk
onderzoek ondersteunen.

GEZONDHEID

Concreet: mensen met psychische problemen beter
integreren in de samenleving, gezondheidsbevordering
van jongeren ondersteunen, de autonomie en de inclusie
van ouderen versterken, wetenschappelijk onderzoek
naar zeldzame ziekten stimuleren...

j aar m agaz i n e 2017
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MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT
Het engagement van burgers en verenigingen
stimuleren en de impact van hun initiatieven
versterken. Het engagement in onze samenleving
in kaart brengen.
Concreet: de levenskwaliteit en de sociale
dynamiek in wijken verbeteren, de ontwikkeling
van verenigingen en sociale ondernemingen
ondersteunen, investeren in duurzame projecten
voor het leefmilieu…
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TALENTONTWIKKELING

Elk talent de mogelijkheid
geven om zijn potentieel te
ontwikkelen, een uitblinker
te worden en bij te dragen
aan een betere samenleving.
Concreet: individuen steunen die voor verandering zorgen in
de samenleving, het onderwijs helpen verbeteren, getalenteerde
leerlingen uit kwetsbare milieus ondersteunen, jonge professionele
hoogvliegers helpen ervaring op te doen in internationale
ontwikkeling van bedrijven...

DEMOCRATIE

Het vertrouwen in de democratie en in de instellingen
versterken door reflectie,
dialoog en ontmoeting te
stimuleren. Bruggen bouwen
tussen de verschillende
Gemeenschappen in België.
Concreet: een interactief
animatiecentrum aanbieden
over de democratie en de
geschiedenis van België
(BELvue museum), projecten
steunen en initiatieven in de
kijker zetten die ontmoeting
en uitwisseling tussen de
verschillende Gemeenschappen van het land bevorderen
(Prins Filipfonds) …

j aar m agaz i n e 2017
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EUROPESE INTEGRATIE
Cohesie bevorderen en bruggen
bouwen in Europa. De Europese
democratie nieuw leven inblazen.
Concreet: de toekomst van
Europa een nieuw elan geven met
het partnerschap New Pact for
Europe, een Europees migratiebeleid
helpen uitwerken, de Europese
filantropie ontwikkelen, deelnemen
aan transnationale projecten
voor gezondheid, onderzoek,
huisvesting…

ERFGOED

Erfgoed bewaren en beschermen. De terugkeer naar
België van belangrijke werken
mogelijk maken en het grote
publiek de kans geven om die
te ontdekken.
Concreet: filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor erfgoed, belangrijke
werken aankopen, de belangstelling aanwakkeren voor de
bescherming van natuurlijk
erfgoed en culturele sites,
van architecturaal en roerend
erfgoed, van geschiedenis
en archeologie, muziek
en artistieke creatie...
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AFRIKA EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Verandering versterken in de landen in het
Zuiden via financiële steun, bevordering van
goede praktijken en netwerkvorming.
Schenkers in Afrika ondersteunen.
Concreet: opmerkelijke bijdragen van
individuen of organisaties voor de ontwikkeling
van Afrika ondersteunen en belonen, projecten
op lange termijn ondersteunen in de DRC en
Burundi, filantropie in Afrika stimuleren, oplossingen voorstellen aan schenkers die willen helpen in Azië of Latijns-Amerika…

j aar m agaz i n e 2017
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VIJF
VERHALEN
Ambitieuze uitblinkers
veranderen het leven van
mensen in Afrika
―

Fonds Vergnes: de spiraal van
kinderarmoede doorbreken
―

Boost: een duwtje in de rug
voor honderden jonge talenten
―

Pozzo-collectie : van de vlooien
markt naar het museum !
―

Welke levenskeuzes na je 60ste?

j aar m agaz i n e 2017
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VERHAAL 1

Een cruciale sector

AMBITIEUZE UITBLINKERS
VERANDEREN HET LEVEN VAN
MENSEN IN AFRIKA
Afrika staat voor grote uitdagingen, maar
het heeft veel uitblinkers die met bijzondere
initiatieven het leven van mensen op het
continent verbeteren. Drie ondernemers
kregen in juni 2017 de Koning Boudewijn
prijs voor Ontwikkeling in Afrika.

De Koning Boudewijnstichting gelooft dat
ondernemerschap en digitale en mobiele tech
nologieën de samenleving in Afrika kunnen ver
anderen. De drie bekroonde start-ups gebruiken
nieuwe technologieën om mensen in contact te
brengen met essentiële informatie. Hun platfor
men geven gemeenschappen de kans om infor
matie te verwerven en te delen over onderwijs
(Kytabu in Kenia), rechten (BarefootLaw in
Oeganda) en landbouw (Farmerline in Ghana).
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Een kandidaat-laureaat voor de Prijs kan
alleen genomineerd worden op voordracht.
Eric Osiakwan, investeerder in Oeganda, droeg
Farmerline voor, een start-up waar hij van het
eerste uur in geloofde. “Farmerline richt zich
op een cruciale sector in onze economie:
kleine boeren. Dankzij de Prijs en zijn uitstraling
kan Farmerline uitbreiden naar andere markten
in Afrika”, zegt Osiakwan. Farmerline brengt
vandaag meer dan 200.000 kleine boeren in
contact met marktinformatie, andere boeren
en grotere organisaties.

“Een ambitieuze broederschap”
Gerald Abila is de stichter van BarefootLaw, dat
online rechtshulp geeft in een eenvoudige en
toegankelijke taal aan Oegandezen die zich
geen advocaat kunnen veroorloven. Zo kunnen
zij hun rechten begrijpen en uitoefenen. Bij
BarefootLaw werken nu 22 jonge advocaten en
technologie-experts, gebeten door de mogelijk
heid van informatietechnologieën om het leven
van mensen te veranderen. Gerald Abila zit ook
in de selectiecommissie van de volgende Prijs.
Wat heeft de Prijs voor BarefootLaw veranderd?
“De Prijs heeft ons vertrouwen gegeven in waar
we mee bezig zijn en onze legitimiteit een
boost gegeven. Dankzij de geloofwaardigheid
die de Prijs ons geeft, kunnen we nieuwe part
ners aantrekken. We hebben een netwerk dat
we kunnen aanspreken. Dankzij het prijzengeld
van 75.000 euro kunnen we onze capaciteit
vergroten.

“Toegang tot rechtshulp is ook toegang tot vrede
en duurzame ontwikkeling.”
Gerald Abila, stichter van BarefootLaw

“Landbouw is levensbelangrijk voor Afrikaanse
economieën. We willen nog meer kleine boeren
directe toegang geven tot de wereldmarkt, informatie
en financiën met een systeem op maat.”
Alloysius Attah, medestichter van Farmerline

We kunnen ons uitmuntend team aanvullen
met specialisten in bepaalde domeinen. We
kunnen meer data verzamelen en bestuderen
om te weten welke informatie te voorzien en
welke interventies op te starten.”
Voor de laureaten was er ook een studiereis
naar de VS met ontmoetingen bij, onder andere,
de Wereldbank, de Verenigde Naties, IBM,
Google en een aantal belangrijke filantropische
stichtingen.
“Ik heb er veel opgepikt van experts in
organisaties als Google en IBM over hoe je een
onderneming successvol leidt. Maar ook van
de stichtingen, bijvoorbeeld hoe je je impact
vergroot, hoe je prestaties evalueert om je
diensten te verbeteren. We beginnen die lessen
nu toe te passen in onze organisatie.”

Gerald Abila – BarefootLaw

Hoe draagt BarefootLaw bij tot ontwikkeling
in Afrika?
“Toegang tot rechtshulp is ook toegang tot
vrede en duurzame ontwikkeling. Het is een
manier om conflicten op te lossen op een wet
telijke manier. Tegen 2030 willen we 50 miljoen
mensen in Afrika bereiken met BarefootLaw.
Dat is een ambitieus doel, maar dankzij de Prijs
hebben we plots het gevoel deel uit te maken
van een broederschap van alle vorige winnaars.
Dan moet je ambitieus zijn. Ik heb voortdurend
contact met mijn medelaureaten. We hebben
al plannen om elkaars organisatie te bezoeken
om van elkaar te leren. De KBS heeft haar rol
gespeeld. Het is nu aan ons om hier de voor
delen van te plukken.”
Meer info over de Prijs en de laureaten ?
www.kbprize.org

“Veel studenten lopen vast omdat ze geen
handboeken kunnen kopen. Onze app is een
alternatief voor papieren handboeken.”
Tonee Ndungu, stichter van Kytabu, dat 11 miljoen leerlingen
en studenten in Oost-Afrika de mogelijkheid biedt om digitale
schoolboeken te huren via mobiele betaling.

Alloysius Attah – Farmerline

Tonee Ndungu – Kytabu

j aar m agaz i n e 2017
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VERHAAL 2

FONDS VERGNES:
DE SPIRAAL VAN KINDER
ARMOEDE DOORBREKEN
Gonda Vergnes zag armoede van dichtbij als
vrijwilligster voor Dokters van de Wereld.
Ze werd er diep door geraakt. “We hebben zelf
geluk gehad in het leven”, zegt ze. “We wilden
iets teruggeven aan de maatschappij.” De strijd
tegen kinderarmoede, die het Fonds Bernard,
Gonda en Emily Vergne voert met de Vlaamse
overheid als partner, was voor de familie Vergnes
een logische keuze voor haar filantropische actie.

De eerste levensjaren van een kind bepalen
zijn ontwikkeling. “De meeste kinderen in kans
arme gezinnen leven geïsoleerd”, zegt Gonda
Vergnes. “Ze missen mogelijkheden tot vroege
sociale, cognitieve en culturele ontwikkeling.
Kwalitatieve kinderopvang kan dit verhelpen.”
Dochter Emily stelt bij haar eigen kinderen vast
hoe hun uurtjes in de crèche hen stimuleren.
“Ieder kind moet die kans hebben om zijn
wereld te vergroten”, zegt ze.
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STRUCTUREEL HET VERSCHIL MAKEN
“Toen we een project bezochten, vertelden
ouders ons hoeveel vooruitgang hun kinderen
hadden geboekt.” Het zette de familie aan om
ook op een structurelere manier het verschil
te willen maken. De Stichting bracht haar in
contact met Kind en Gezin, met KOALA als
resultaat. “Door de samenwerking met het
Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes
verdubbelt het aantal plaatsen in de kinder
opvang voor kinderen in armoede”, legt Katrien
Verhegge, administrateur-generaal van Kind en
Gezin, uit. “Het feit dat het Fonds Vergnes deze
investering op de lange termijn doet, is een
grote meerwaarde voor de overheid. Zo kunnen
we structureel investeren in de strijd tegen
kinderarmoede.”

EEN SAMENWERKING VOL KANSEN

“KOALA past volledig in onze filosofie: niet alleen
worden de kinderen opgevangen, ook de ouders
worden begeleid.”
Gonda Vergnes, medeoprichter van het Fonds Vergnes

“Kind en Gezin bleek de juiste partner te zijn,
het KOALA-project past volledig in onze filo
sofie”, zegt Bernard Vergnes. “Wij versterken de
kinderen via kinderopvang, maar we versterken
ook de ouders via het creëren van ontmoeting,
taalbevordering en toeleiding naar werk”, zegt
Katrien Verhegge.

GEZINNEN DE HAND REIKEN
“Dat is de magie van dit project”, vindt Emily
Vergnes. “Als ouder kan je met een gerust
hart je kind in de opvang laten en tegelijk word
je begeleid om een opleiding of een baan te
vinden of krijg je toegang tot andere activitei
ten die je kunnen helpen. Op die manier helpen
we gezinnen in armoede die er niet altijd op
eigen kracht uit geraken. Met deze projecten
reiken we hun de hand.”

Kinderen in armoede hebben minder kansen
op veel levensdomeinen. “Maar mede via
sterke geïntegreerde basisvoorzieningen
kunnen we dat aanpakken. Hiervoor kunnen
samenwerken met het Fonds Vergnes is
een unieke opportuniteit die we ten zeerste
waarderen”, besluit Katrien Verhegge.

Katrien Verhegge

Meer info ?
Op www.kbs-frb.be vind je een overzicht van
de projecten die al steun kregen van het Fonds
Bernard, Gonda en Emily Vergnes.

KOALA: Unieke publiek-private samenwerking in de strijd tegen kinderarmoede
Meer dan 12 procent van de Vlaamse
baby’s en peuters groeit op in armoede.
Om het tij te keren, hebben het Fonds
Vergnes en de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
Jo Vandeurzen, de krachten gebundeld.
Met de extra middelen van het Fonds
komen er vanaf 1 maart 2018 in

18 Vlaamse gemeenten en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 513 kinder
opvangplaatsen waar kinderen uit
kwetsbare gezinnen voorrang krijgen,
in combinatie met gezinsondersteuning.
De kind- en ouderactiviteiten in diezelfde
18 gemeenten worden gefinancierd
door de Vlaamse overheid. De KOALA's

(Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale
Armoedebestrijding) zijn geselecteerd
door een onafhankelijke jury. De totale
investering bedraagt 30 miljoen euro,
waarvan een derde door het Fonds
Vergnes gefinancierd wordt. Deze
unieke publiek-private samenwerking
loopt over 10 jaar.

j aar m agaz i n e 2017
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VERHAAL 3

BOOST: EEN DUWTJE IN
DE RUG VOOR HONDERDEN
JONGE TALENTEN
Boost geeft al zeven jaar een duwtje in de
rug aan getalenteerde jongeren uit sociaal
economisch kwetsbare milieus, zodat zij
zich kunnen waarmaken. 350 jongeren in
vier steden (Brussel, Antwerpen, Luik en
Verviers) kregen al een boost.

“Op school werd ik uitgelachen voor taalfouten,
waardoor ik weinig zelfvertrouwen had. Dankzij
Boost kwam ik tot het besef dat fouten maken
de beste manier was om te leren, en sta ik ste
viger in mijn schoenen. Ik durf nu voor mijn
rechten op te komen en bijvoorbeeld voor een
aula te spreken. Mijn blik is ook enorm verruimd
dankzij de zomercursussen die ik door Boost
kon volgen. Ik had de tijd van mijn leven en
maakte vrienden over heel de wereld.”
Imane Bakkioui (20) zit nu in haar derde
bachelorjaar aan de KU Leuven. Jongeren als
zij zijn getalenteerd, gemotiveerd en enthou
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siast, maar hebben niet dezelfde kansen om dit
talent te ontplooien. Boost is er om jongeren
uit kwetsbare milieus te helpen vooruit te gera
ken. Vanaf het vierde middelbaar krijgen ze vier
jaar lang professionele begeleiding (workshops,
mentoraat, coaching, jaarlijkse beurs…) om hun
vaardigheden te versterken, door te stromen
naar het hoger onderwijs en de overgang naar
het beroepsleven te vergemakkelijken.
Imane: “In het vijfde middelbaar kreeg ik
het moeilijk. Ik had geen zelfvertrouwen meer
en zag niet hoe ik mijn punten en motivatie
zou kunnen verhogen. Mijn mentor zorgde
ervoor dat ik een privéleraar economie kreeg.
In de workshops stak ik veel op over notities
en syntheses maken. Zonder Boost had ik
mijn vijfde middelbaar gedubbeld.”

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Boost gaf Imane een duidelijker idee van wat
ze met haar leven wilde doen. “Ik wilde eerst
rechten studeren, maar op school kreeg ik

“Zonder Boost had ik het vijfde middelbaar
gedubbeld. Ik zou nooit gestaan hebben
waar ik nu sta.”
Imane Bakkioui, studente Arabische en Islamitische Studies

“Ik was nooit zo gemotiveerd geweest.”
Florent Maisse, student Burgerlijk Ingenieur

Imane Bakkioui

daarvoor weinig steun. Via Boost kreeg ik
advies en hulp, zonder dat me een ‘etiket’ werd
opgeplakt. Na veel praten en nadenken ben
ik tot de slotsom gekomen dat Arabische
en Islamitische Studies beter bij mij pasten.
En nu ben ik superblij met mijn keuze!”

KEERPUNT
In het derde middelbaar ging Florent Maisse
(20) door een moeilijke periode. “Ik woonde
alleen met mijn moeder en we hadden het niet
gemakkelijk. Ik was gebuisd dat jaar. Maar ik
heb me herpakt. Ik heb beslist om burgerlijk
ingenieur te worden. De schooldirecteur zag
dat ik het meende en stelde me voor om me in
te schrijven voor Boost. En ik werd gekozen!”
Dat was het keerpunt, zegt hij. “Ik was voor
dien erg op mezelf. Ik had weinig zelfvertrouwen.
In de theater- en expressieworkshops heb ik
geleerd me open te stellen en in het openbaar te
spreken. Ik heb ook leuke ontmoetingen gehad
met andere deelnemers, die ik nu nog altijd zie.
Ik kon ook een dag op stap met een industrieel
ingenieur. Ik wist meteen dat ik de juiste keuze
had gemaakt en dat stelde me gerust. Ik was
nog nooit zo gemotiveerd geweest.”
Boost betaalde ook de aankoop van een
goede computer voor zijn universitaire studies.
Florent is vandaag een briljant student in zijn
tweede jaar. “Ik heb me zelfs al ingeschreven
voor vakken van het derde jaar, omdat ik me
een beetje verveelde…”

Florent Maisse

PARTNERSCHAP
Boost haalde de mosterd bij Start, een Duits
initiatief dat zijn nut al bewezen heeft. Om het te
vertalen naar België deed de Koning Boudewijn
stichting een beroep op verschillende sleutel
partners: de Collibri Foundation in Brussel, het
Platform voor Opleiding en Talent (Sofina-Boël) in
Luik en Antwerpen, het Lokumofonds in Verviers.
Nike animeerde ook workshops in Antwerpen.

345
ondersteunde
jongeren

81

171

82

11

ANTWERPEN

BRUSSEL
LUIK

VERVIERS

Filantropische
partners per stad
Nike

Collibri Foundation

Sofina-Boël

Lokumofonds

Meer info?
www.boostvoortalenten.be
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VERHAAL 4

POZZO-COLLECTIE :
VAN DE VLOOIENMARKT
NAAR HET MUSEUM !
Enkele maanden geleden schonk
Roberto Pozzo de Koning Boudewijn
stichting een prachtige collectie
Belgische keramiek. Ze is nu een van
de parels van het Gilliot & Roelants
Tegelmuseum in Hemiksem.

Ooit produceerden tientallen ateliers in België
keramiektegeltjes die de muren van veel huizen
decoreerden. Roberto Pozzo begon zijn collectie
door tijdens het weekend rommelmarkten af te
schuimen. “Het was in de jaren ‘70 en ‘80, toen
veel oude Brusselse huizen gerenoveerd werden.
Keramiektegeltjes waren niet meer in de mode
en werden van de hand gedaan.”
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TEGEL NA TEGEL
Beetje bij beetje verzamelde hij, tot hij eindigde
met een indrukwekkende collectie van meer
dan 9.000 stuks. “Tegels zijn gemaakt om naast
elkaar bekeken te worden. Ik heb daarom gepro
beerd om meerdere exemplaren van één model
te vinden om het beoogde effect te bereiken.
Sommige tegels moeten in een heel precieze
volgorde geplaatst worden om samen een motief
te vormen zoals een bloem of een landschap.”
De collectie van Roberto Pozzo draait hele
maal rond de Belgische keramiek en de art
nouveau heeft er een centrale plaats in.
“De gouden tijd van de Belgische keramiek was
tussen 1840 en 1940. De vormgeving is dus erg
beïnvloed door de art nouveau. In die tijd telde
België een dertigtal gespecialiseerde fabrieken:
in La Louvière met de aardewerkfabrieken van
Boch, in Brabant... Het belangrijkste productie
centrum was echter de Gilliotfabriek in de buurt
van de oude abdij van Hemiksem, bij Antwerpen.
Met een productiecapaciteit van 400.000
tegels per dag exporteerde deze fabriek tot in
Latijns-Amerika", zegt Roberto Pozzo.

De passie van
de verzamelaar

“In de jaren 70 en 80 van de vorige
eeuw zijn veel oude Brusselse huizen
gerenoveerd. Keramiektegels waren
uit de mode. Ze werden van de hand
gedaan op rommelmarkten.”
Roberto Pozzo, verzamelaar

Grote verzamelaars zijn niet
noodzakelijk mensen met veel
financiële middelen. Meer dan
geld is het passie die mensen
ertoe brengt om mooie stukken
uit te zoeken. Stukken die
het begin kunnen zijn van
uitzonderlijke collecties die
ons erfgoed bewaren voor
de toekomst.

Roberto Pozzo

SEMI-AMBACHTELIJKE PRODUCTIE
Ging het in die fabriek nog wel om ambachte
lijke productie? “De tegels werden mechanisch
vervaardigd. Daarna werd de versiering over
het algemeen toevertrouwd aan vrouwen, die
de motieven en de kleuren aanbrachten. Dit
werk gebeurde grotendeels met de hand.”
Deze semi-ambachtelijke keramiek was vaak
een decoratief element in Belgische huizen:
op façades, in trappenhallen, op tuinmuren.
En niet alleen in herenhuizen, de tegels werden
overal gebruikt. Maar na de Tweede Wereldoor
log veranderde de smaak. De markt stortte in.

TER BESCHIKKING VAN HET PUBLIEK
De Pozzo-collectie springt in het oog door haar
omvang en haar diversiteit – in formaat, periode,
stijl, type, techniek en herkomst. Ze kan nu
bewonderd worden in het Gilliot & Roelants
Tegelmuseum. Een logische keuze. "Het enige
museum in België dat gewijd is aan de kerami
sche tegels", zegt Luc Bouckaert, burgemeester
van Hemiksem. “Het is ondergebracht in de
buurt van de oude abdij waar de Gilliotfabriek
was en waar de bekende tegelontwerper
Joseph Roelants werkte. Met de Pozzo-collectie
is het aantal stuks in het museum meteen ver
drievoudigd. Ook al voorzien we nieuwe zalen,
toch zullen we een selectie moeten maken uit
de Pozzo-collectie. De tegels krijgen een beurt
rol in de tentoonstelling naargelang het thema.
Het is een grote verrijking voor ons museum!”

Meer info?
De Pozzo-collectie is geïnventariseerd en
gedigitaliseerd. Ze heeft een eigen website:
www.pozzo.collectiekbs.be
Gilliot & Roelants Tegelmuseum
www.gilliottegelmuseum.be
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VERHAAL 5

WELKE LEVENS
KEUZES NA JE 60ste?
Hoe kijken Belgische zestig
plussers naar deze levensfase?
Welke regelingen treffen ze –
of niet? Houden ze rekening
met een verlies aan autonomie?
Een eerste Barometer geeft
een antwoord op deze vragen.

Een grootschalige enquête bij meer dan 2.000
Belgen tussen 60 en 85 jaar die nog zelfstandig
wonen, peilde naar hun kijk op ouder worden,
hun verwachtingen en zorgen.
De Barometer was het werk van het studie
bureau Indiville, op vraag van de Koning Boude
wijnstichting. Hij wordt om de drie jaar her
haald. Doel: de evolutie meten in de visie,
levenskeuzes en behoeften van ouderen.
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WELBEVINDEN
De resultaten van de enquête zijn voorgesteld
aan een diverse groep ouderen. Josiane Lechat
(77) en Marc Vandenberghe (71) maakten deel
uit van deze focusgroep. Ze bevestigen het
algemene gevoel uit de enquête dat ouderen
goed in hun vel zitten. “De ondervraagde
ouderen gaven zichzelf een gemiddelde van
7,4 voor welbevinden, op een schaal van 1 tot
10. De ene dag is het een 4, de andere dag een
9. Maar over het algemeen is 7 een realistische
inschatting”, vindt Josiane. “We hebben een
dak boven ons hoofd, we hebben te eten, tijd
voor onszelf, voor familie en vrienden. Het is
geen slecht leven. Zolang we gezond zijn,
uiteraard!”

DIENSTVERLENING
Josiane is verbaasd dat volgens de enquête
maar weinig mensen hun oude dag voorberei
den. “Ook op hun zestigste zijn ze nog niet

bezig met hun pensioen. Ik ben me lang op
voorhand beginnen voor te bereiden: ik heb
gespaard, ik heb hobby’s gezocht zoals
porseleinschilderen. Resultaat: ik heb me snel
aangepast nadat ik gestopt ben met werken.”
Marc heeft op zijn beurt veranderingen
gedaan in huis. In de badkamer bijvoorbeeld.
Zoals de meeste ondervraagde personen
willen Josiane en Marc zo lang mogelijk thuis
wonen. Als hij het niet langer alleen redt, wil
Marc een beroep doen op professionele dien
sten. “Ik weet dat ik ook van tijd tot tijd zal
kunnen rekenen op de hulp van mijn kinderen.”
Josiane zegt het rechtuit: “Ik ben bang voor
het rusthuis. Mijn man heeft alzheimer, maar
we zijn goed omringd door onze kinderen en
kleinkinderen, en onze vrienden. Ik ben nog erg
actief. Ik doe het huis en de tuin, en ik rijd nog
met de auto. De dag dat dit niet meer lukt, zal
ik een beroep doen op bestaande diensten:
poetsdienst, maaltijden aan huis, sociale taxi.
Er is veel.”

“Ook op hun zestigste zijn mensen nog niet bezig
met hun pensioen. Ik heb me lang op voorhand
voorbereid: ik heb gespaard, ik heb hobby’s gezocht,
zoals porseleinschilderen.”
Josiane Lechat, 77 jaar

CONCRETE HULP
Veel ouderen willen tijd vrijmaken voor anderen
en zich engageren in hun wijk: zeven op de tien
ondervraagden zeggen dit te willen doen of
doen dit nu al. Marc ook. “Ik ben lid van een
lokaal solidariteitsnetwerk in Kortrijk, Buren
voor Buren. Ik bezoek hoogbejaarden die vaak
ziek of alleen zijn.”

Sociaal isolement
Zwak
sociaal
isolement

23 %

Sterk
sociaal
isolement

32 %

Gemiddeld
sociaal
isolement

45 %

Door wie wil men verzorgd worden?

72 %

Onbekende
(regulier)

Familie
of goede
vriend

41 %
De Barometer over de levenskeuzes van zestig
plussers kan op veel belangstelling rekenen. De
Koning Boudewijnstichting mocht geregeld de
resultaten voorstellen om het debat te voeden,
onder andere over het gebruik van nieuwe tech
nologieën (87 % van de ouderen zegt ze te wil
len gebruiken), over wonen (jongere ouderen
aanmoedigen om tijdig hun woning aan te pas
sen) of autonomie (vroeger nadenken over later
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven).

11 %
Onbekende
(grijze zone)

2%
Andere

Meer info ?
www.kbs-frb.be, Zoek: Levenskeuzes
en klik dan op Publicaties (ZOOM)
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IN BEELD

BELvue museum,
Brussel
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BESTUUR
RAAD VAN BESTUUR
Onder het erevoorzitterschap
van Koningin Mathilde

VOORZITTER
Thomas LEYSEN, voorzitter van KBC
Groep, voorzitter van Umicore

ONDERVOORZITTER
Sabine LARUELLE, voormalig
minister van Middenstand, Kmo’s,
Zelfstandigen en Landbouw

TWEEDE ONDERVOORZITTER
Karl-Heinz LAMBERTZ, senator van
de Duitstalige Gemeenschap, voor
zitter van het Europees Comité van
de Regio’s, lid van het Parlement
van de Duitstalige Gemeenschap

AFGEVAARDIGD BESTUURDER
Baron TAYART de BORMS

BESTUURDERS
Jean-Pol BOONE, ondernemer in de
digitale sector en de e-commerce,
Digital & ICT investment officer bij
Be Angels, lid van het Investerings
comité van W.IN.G by Digital Wallo
nia, oprichter en CEO van Inoopa
Laurence BOVY, regeringscommis
saris bij de ULg en het Centre
hospitalier universitaire de Liège,
directrice-generaal van Vivaqua
Hélène CASMAN, professor emeritus
van de VUB en de ULB, erenotaris
Jean HILGERS, directeur van de
Nationale Bank van België
Vincent HOUSSIAU (vanaf
01/11/2017), kabinetschef van
de Koning, vertegenwoordigt
de Koning in de Raad
Yasmine KHERBACHE, volksvertegen
woordiger in het Vlaams Parlement,
gemeenteraadslid in Antwerpen
Baron van DAELE (tot 31/10/2017),
kabinetschef van de Koning, verte
genwoordigt de Koning in de Raad
Marleen VANDERPOORTEN, OCMWvoorzitter en schepen in Lier,
voormalig Vlaams minister van
Onderwijs, erevoorzitter van
het Vlaams Parlement
Magali VERDONCK, adjunctdirecteur-generaal van Innoviris

EREVOORZITTERS
Baron de VOGHEL (†), voormalig
minister, erevicegouverneur van de
Nationale Bank van België
André MOLITOR (†), erekabinetschef
van de Koning
Andries KINSBERGEN (†), minister
van Staat, eregouverneur van de
provincie Antwerpen
Ridder BOURSEAUX, voorzittergedelegeerd bestuurder van
Kabelwerk Eupen
Graaf DIDISHEIM, erekabinetschef
van Prins Albert, ereafgevaardigd
bestuurder van de Koning Boude
wijnstichting
Baron VANDEN BERGHE (†), erevice
rector van de KU Leuven, oprichter
en voormalig directeur van het
Centrum voor Menselijke Erfelijk
heid van de KU Leuven
Baron QUADEN,, eregouverneur van
de Nationale Bank van België
Baron PIOT, director London School
of Hygiene & Tropical Medicine,
former executive director UNAIDS,
former under secretary general
United Nations
Barones TULKENS, voormalige
vicevoorzitster en rechter van het
Europees Hof voor de Rechten van
de Mens, professor emeritus van
de UCL, buitengewoon lid van de
Académie royale de Belgique
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ADVIESRAAD

VOORZITTER
Thomas LEYSEN, voorzitter van
de Koning Boudewijnstichting

LEDEN
Magda AELVOET (tot 27/06/2017),
minister van Staat
Najat ARBIB (sinds 28/03/2017),
rechter aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg van Luik
Jamila BEN AZZOUZ, HR-consultant,
trainer, coach, wetenschappelijk
directeur bij ICHEC Entreprises
André BERGEN (tot 27/06/2017),
voormalig voorzitter van KBC Groep,
bestuurder van vennootschappen
Bruno COLMANT, head of Macro
Research bij Bank Degroof Peter
cam, buitengewoon lid van de
Académie royale de Belgique
Chantal COOREMAN, directeur van
de Dienst Verzoekschriften en
Sociale Zaken van het Huis van
Z.M. de Koning
Baron DAOUST, gedelegeerd
bestuurder van Daoust
Anne DE PAEPE, ererector van
de UGent
Michiel DETURCK (sinds
28/03/2017), partner bij Vendis
Capital
Lise-Anne HANSE, algemeen
directeur, Algemene Directie
Verplicht Onderwijs, Algemeen
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Bestuur Onderwijs en Wetenschap
pelijk Onderzoek, Federatie
Wallonië-Brussel
Vincent HOUSSIAU (sinds 01/11/2017),
kabinetschef van de Koning
Danny JACOBS, directeur van de
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Christ’l JORIS, voorzitster van de
Stichting Gillès, gemeenschapsvoor
zitster van Rode Kruis-Vlaanderen,
voorzitster van Agoria, voorzitster
van de Raad van Bestuur van ETAP
Rachida LAMRABET, juriste, schrijfster
Luc LUYTEN, voorzitter van de Bel
gische Federatie van Filantropische
Stichtingen
Sylvie MARIQUE, secretaris-generaal
van de Service public de Wallonie
Baron MARQUET, algemeen directeur
van UNICEF België
Denis MATHEN, gouverneur van de
provincie Namen
Michel MOORTGAT (sinds 28/03/2017),
CEO van Duvel Moortgat
Ridder NOEL, erevicevoorzitter van
de Koning Boudewijnstichting, voor
zitter van Groupe NMC & HEC-Liège
Nicole ROLAND (tot 27/06/2017),
erevicevoorzitster van de Hoge

Raad voor de Justitie, directeur
Externe en Internationale
Betrekkingen van het Office
de la Naissance et de l’Enfance
André SAPIR (tot 27/06/2017),
hoogleraar aan de ULB
Philippe STROOBANT, bestuurder
van vennootschappen
Didier TSHIDIMBA, senior partner,
member of the Supervisory Board
van Roland Berger
Baron van DAELE (tot 31/10/2017),
kabinetschef van de Koning
Bart van OPSTAL (tot 27/06/2017),
notaris, erevoorzitter van de
Koninklijke Federatie van
het Belgisch Notariaat
Katrien VERHEGGE (sinds
28/03/2017), administrateurgeneraal van Kind & Gezin
Stéphane VERMEIRE (sinds
28/03/2017), general manager
Private Banking & Wealth Manage
ment van BNP Paribas Fortis
Inge VERVOTTE, voormalig minister,
voorzitter van het Dagelijks Bestuur
en lid van de Raad van Bestuur van
vzw Emmaüs
Sami ZEMNI, professor aan de UGent

BENOEMINGSCOMITÉ

COMITÉ VOOR DE FINANCIËN

CENSORS 1

Hélène CASMAN, voorzitster
Clarisse ALBERT (tot 20/12/2017)
Jean-Pol BOONE (sinds 21/12/2017)
Karl-Heinz LAMBERTZ (sinds
21/12/2017)
Olivier VANDERIJST (tot 20/12/2017)

Peter DE PROFT (voorzitter sinds
19/09/2017), director general van
de European Fund and Asset
Management Association
Baron DE KEULENEER, gedelegeerd
bestuurder van Credibe, voorzitter
van de Raad van Bestuur van de
ULB, gedelegeerd bestuurder van
de Universitaire Stichting
Hugo LASAT (tot 08/03/2017), chair
man of the Management Board,
Petercam Institutional Asset
Management, co-CEO Institutional
Asset Management, Bank Degroof
Petercam
Anne-Marie ROUMIEUX (sinds
19/09/2017), senior partner
Demoucelle, oprichtster en voor
zitster van Demoucelle Parkinson
Charity, bestuurder en lid van het
Comité Audit & Risk van P&V
Verzekeringen
Wim VERMEIR (sinds 19/09/2017),
CIO AG Insurance, Group head of
Investments Ageas

Vincent BERTOUILLE, vrederechter
Frank BUYSSENS, notaris in Zwijn
drecht, hoogleraar aan de KU
Leuven, codirecteur van het
Centrum voor het Notariaat van
de KU Leuven
Arnout SCHOTSMAN (sinds
21/12/2017), erenotaris in
Mechelen
Thierry VAN PEE (sinds 19/09/2017),
erenotaris in Nivelles

REMUNERATIECOMITÉ

André BERGEN, voorzitter
(tot 20/12/2017)
Thomas LEYSEN, voorzitter
(sinds 21/12/2017)
Laurence BOVY (sinds 21/12/2017)
Sabine LARUELLE
Marleen VANDERPOORTEN

AUDITCOMITÉ

DIRECTIE

Luc TAYART de BORMS,
afgevaardigd bestuurder
Dominique ALLARD, directeur
Françoise PISSART, directeur
Gerrit RAUWS, directeur
Jean-Paul WARMOES, directeur

Jean HILGERS, voorzitter
Bruno COLMANT (tot 20/12/2017)
Yasmine KHERBACHE
Bart van OPSTAL (tot 20/12/2017)
Magali VERDONCK (sinds 21/12/2017)

1 De censors brengen aan de Raad van
Bestuur verslag uit over het beheer dat
de Stichting voert over de erfenissen die
haar worden toevertrouwd en evalueren
hoe ze haar testamentaire verplichtingen
volbrengt (zie p. 33).
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ADMINISTRATIEF
VERSLAG
STATUTENWIJZIGINGEN
Op 21 december besliste de Raad van Bestuur
een statutenwijziging door te voeren. De aan
passingen betreffen het mandaat van de leden
van het Comité voor de Financiën en van de
censors van de Stichting. Het aantal leden van
het Comité voor de Financiën wordt op vier
gebracht en de functie van voorzitter van
het Comité wordt ingevoerd. Ook het aantal
censors wordt op vier gebracht. De leeftijds
grens voor de uitoefening van hun mandaat
wordt verhoogd naar zeventig jaar.

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur vergaderde drie keer in 2017.
Op 28 maart benoemde de Raad van Bestuur
dhr. Karl-Heinz LAMBERTZ tot tweede vice
voorzitter van de Stichting.
De Koning duidde dhr. Vincent HOUSSIAU
aan om hem te vertegenwoordigen in de Raad
van Bestuur, ter vervanging van baron van DAELE.
Mevr. Hélène CASMAN, mevr. Sabine
LARUELLE, dhr. Thomas LEYSEN en mevr.
Magali VERDONCK beëindigden hun mandaat
als bestuurder. De Raad van Bestuur ver
nieuwde hun mandaat op 21 december
voor een tweede termijn van vier jaar.

32

Koning Boudewijn stich tin g

ADVIESRAAD
De Adviesraad vergaderde op 27 juni om
te beraadslagen over de stand van zaken
van de uitvoering van het strategisch plan
2015-2019. De Adviesraad boog zich ook over
de maatschappelijk verantwoorde beleggingen
van de Stichting en de uitvoering van het
nieuwe actiedomein Duurzame ontwikkeling
vanaf 2018.
Mevr. Magda AELVOET, dhr. André BERGEN,
mevr. Nicole ROLAND en de heren André SAPIR
en Bart van OPSTAL beëindigden hun mandaat.
Op 28 maart benoemde de Raad van Bestuur
nieuwe leden in de Adviesraad, nl. mevr. Najat
ARBIB, magistrate in Luik, voorzitster van de
jury Boost Luik, de heren Michiel DETURCK,
partner bij Vendis Capital, lid van het Bestuurs
comité van het Prins Albertfonds, en Michel
MOORTGAT, CEO van Duvel Moortgat, voor
zitter van het Erfgoedfonds, mevr. Katrien
VERHEGGE, administrateur generaal van
Kind & Gezin, en dhr. Stéphane VERMEIRE,
general manager van BNP Paribas Fortis
Private Banking, lid van het Bestuurscomité
van het Fonds Venture Philanthropy.

Audit & Risk van P&V Verzekeringen, en
dhr. Wim VERMEIR, CIO AG Insurance and
Group head of Investments Ageas.

AUDITCOMITÉ
In 2017 vergaderde het Auditcomité twee
maal om de Raad van Bestuur bij te staan
in het toezicht op de balans en de resultaten
rekeningen van de Koning Boudewijn
stichting. De Raad van Bestuur benoemde
op 21 december mevr. Magali VERDONCK
tot lid van het Auditcomité.

REMUNERATIECOMITÉ

COMITÉ VOOR DE FINANCIËN
In 2017 vergaderde het Comité voor de
Financiën vijf keer om de parameters van
het financieel beheer te evalueren en aan
te passen, om toezicht uit te oefenen op
de prestaties van de portefeuillebeheerders
en hun mandaat bij te sturen, en om nieuwe
financiële partners te selecteren.
Een van de leden van het Comité, dhr. Hugo
LASAT, stelde zijn mandaat ter beschikking
van de Raad van Bestuur. Tijdens zijn zitting
van 19 september heeft de Raad van Bestuur
zijn erkentelijkheid uitgesproken tegenover
dhr. LASAT en benoemde een van de leden tot
voorzitter van het Comité voor de Financiën:
dhr. Peter DE PROFT, director general of the
European Fund and Asset Management
Association. De Raad benoemde ook twee
nieuwe leden: mevr. Anne-Marie Roumieux,
senior partner van Demoucelle, oprichtster
en voorzitster van Demoucelle Parkinson
Charity, bestuurder en lid van het Comité

Het Remuneratiecomité hield in 2017 twee
vergaderingen om alle nodige beslissingen
te nemen in verband met het verlonings
systeem. De Raad van Bestuur benoemde
op 21 december dhr. Thomas LEYSEN tot
voorzitter en mevr. Laurence BOVY tot lid
van het Remuneratiecomité.

BENOEMINGSCOMITE
De Raad van Bestuur benoemde op
21 december de heren Jean-Pol BOONE
en Karl-Heinz LAMBERTZ tot lid van het
Benoemingscomité.

CENSORS
De twee censors hielden in 2017 hun jaarlijkse
vergadering om de procedures te onderzoeken
die het Centrum voor Filantropie toepast voor
het beheer van de erfopvolgingen. En om
het beheer van een aantal dossiers te volgen.
De Raad van Bestuur benoemde twee bij
komende censors. Op 19 september dhr.
Thierry VAN PEE, erenotaris (Nivelles) en
op 21 december dhr. Arnout SCHOTSMAN
(Mechelen).
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FINANCIEEL
BEHEER
BEHEER
De Raad van Bestuur van de Stichting
keurde eind 2016 een strategie goed
om duurzaamheidscriteria te integre
ren in haar beleggingsbeleid op het
gebied van milieu (Environment),
sociale thema’s (Social) en beheer
(Governance). De Stichting zal deze
criteria toepassen voor haar eigen
portefeuille en het gemeenschappe
lijk beleggingsfonds. Deze transitie
wordt over een periode van drie jaar
(2017-2019) uitgevoerd. In 2017 werd
deze transitie reeds doorgevoerd voor
het passief beheerde deel van deze
portefeuilles. De Fondsen met een
eigen financieel beheer worden sterk
aangemoedigd om dezelfde criteria
te hanteren.
Negen institutionele vermogens
beheerders (Amundi, Baillie Gifford,
Allianz GI, Bank Degroof Petercam,
JP Morgan, KBC, Fidelity Invest
ments, Dimensional en Cohen
& Steers) beheren de portefeuilles
van de Stichting (stand van zaken
op 31 december 2017).
Het gemeenschappelijk beleg
gingsfonds waarin de financiële
middelen van de Fondsen met kapi
taal worden bijeengebracht, werd in
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gelijke delen toevertrouwd aan KBC
en Pictet. Het beheer van het ver
mogen van andere Fondsen werd
overeenkomstig de wensen van hun
oprichters toevertrouwd aan verschil
lende Belgische en buitenlandse
vermogensbeheerders.
Een luik investeringen die aan
sluiten bij de statutaire opdracht van
de Stichting omvat tegoeden waar
van het beheer toevertrouwd werd
o.a. aan Hefboom en Crédal en
beleggingen in microkrediet bij
BlueOrchard Microfinance Fund.
De contanten worden door de
Stichting zelf beheerd. Mercer Invest
ment Consulting staat in voor de
monitoring van de portefeuille van
de Stichting zelf en van het gemeen
schappelijk beleggingsfonds. Deze
consultant houdt ook toezicht op
transacties en op de remuneratie van
de vermogensbeheerders en brengt
om de drie maanden verslag uit aan
het Comité voor de Financiën dat de
verschillende vermogensbeheerders
regelmatig uitnodigt voor een bijko
mende bevraging.
Delcap Asset Management, de
consultant die zorgt voor de moni
toring van de prestaties en de
remuneratie van de verschillende

beheerders van het vermogen van
andere Fondsen, rapporteert om
de zes maanden aan het Comité
voor de Financiën.
De Raad van Bestuur wenst bij
deze gelegenheid zijn oprechte
dank te betuigen aan het Comité
voor de Financiën dat in 2017 vijf
keer vergaderde.

STRUCTUUR VAN
DE BEGROTING
De begroting wordt opgemaakt door
de Directie. Ze werd in grote lijnen
bestudeerd door het Comité voor de
Financiën dat de structuur heeft
goedgekeurd. Daarna werd de begro
ting ter discussie en ter bekrachtiging
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
De ‘externe’ middelen vormden in
2017, net als in 2016, opnieuw veruit
de belangrijkste financieringsbron
van de programma’s. Vooral de dota
tie van de Nationale Loterij vertegen
woordigt een aanzienlijk budget.
Ook een afname op de eigen midde
len en giften die de Stichting in de
loop van het jaar heeft ontvangen,
werden gebruikt voor de financiering
van het activiteitenprogramma.

REALISATIE VAN DE
GOEDEREN DIE AAN
DE STICHTING WORDEN
OVERGEDRAGEN BIJ GIFT,
LEGAAT OF SCHENKING
De Raad van Bestuur heeft in 1997 de
regels vastgelegd voor de realisatie
van roerende en onroerende goederen
die aan de Stichting worden overge
dragen en waarvoor de schenkers
niet bepaald hebben dat de Stichting
ze moet bewaren.
ROERENDE GOEDEREN

FINANCIEEL TOEZICHT
Er wordt op meer dan een manier
gecontroleerd hoe de Stichting de
financiële middelen aanwendt die
haar ter beschikking worden gesteld.
De Raad van Bestuur draagt vanzelf
sprekend de eindverantwoordelijkheid
voor de begroting en de rekeningen,
die jaarlijks door een bedrijfsrevisor
worden nagekeken en goedgekeurd.
Bij het einde van het boekjaar worden
de gereviseerde rekeningen ingediend
bij de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel van Brussel en bij de
Nationale Bank en gepubliceerd in
dit jaarverslag van de Stichting.
Bovendien heeft een adviesbureau,
BDO Risk & Assurance Services, de
opdracht om, op de Stichting zelf,
onaangekondigd een aantal controles
uit te voeren om na te gaan of de
voorgeschreven procedures inzake
het beheer van projecten en Fondsen
correct worden nageleefd.

RAPPORT VAN DE CENSORS
In opdracht van de Raad van Bestuur
houden sinds 1996 twee censors toe
zicht op de wijze waarop de Koning
Boudewijnstichting de opdrachten
uitvoert die ze bij legaten en schen
kingen aanvaardt. Ze zien ook toe
op de manier waarop de Stichting
erfenissen financieel beheert en de
verkoop organiseert van onroerende
en roerende goederen. De Raad van
Bestuur voerde een statutenwijziging
door om de benoeming van twee bij
komende censors mogelijk te maken
en benoemde op 19 september
erenotaris Thierry VAN PEE en op
21 december erenotaris Arnout
SCHOTSMAN. Op 29 maart 2018
rapporteerden de censors over hun
opdracht voor de periode van 1 janu
ari tot 31 december 2017. De censors
hebben het beheer door het Centrum
voor Filantropie van de Stichting
goedgekeurd en formuleerden geen
enkele opmerking. De Raad van
Bestuur dankt hen hierbij.

De roerende goederen worden open
baar verkocht. Bij de keuze van de
verkoopzaal wordt uitgegaan van de
aard en de kwaliteit van de goederen
en van de deskundigheid, de werk
wijze en de tarieven van de zalen.
De verkoop kan over verschillende
zalen worden gespreid in functie
van de kwaliteit van de goederen.
Goederen van bijzondere waarde
kunnen worden toevertrouwd aan
buitenlandse ‘auctioneers’. De ver
koop gebeurt door tussenkomst
van een notaris of van een gerechts
deurwaarder of onder hun toezicht.
ONROERENDE GOEDEREN
Ook onroerende goederen worden
openbaar verkocht. Een onderhandse
verkoop kan worden overwogen in
uitzonderlijke omstandigheden die
moeten worden gerechtvaardigd.
Zo kunnen de volgende redenen
worden ingeroepen:
-- onverdeelde boedel voor verkoop
aan de mede-eigenaars
-- het goed wordt als ‘niet-verhandel
baar’ beschouwd: te groot, te klein,
bouwvallig, slechte ligging…
-- problemen met de omwonenden
(afbakening, stedenbouw etc.)
waarvoor anders onnodige kosten
zouden moeten worden gemaakt.
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JAARLIJKSE
REKENINGEN
ACTIVA
VASTE ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

2017

20/28

939.617.120

20
21

2.806

22/27

33.987.728

Terreinen en gebouwen
– In volle eigendom van de vereniging of stichting
– Overige

22
22/91
22/92

8.861.396
8.861.396

Installaties, machines en uitrusting
– In volle eigendom van de vereniging of stichting
– Overige

23
231
232

58.322
58.322

Meubilair en rollend materieel
– In volle eigendom van de vereniging of stichting
– Overige

24
241
242

585.366
585.366

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa
– In volle eigendom van de vereniging of stichting
– Overige

26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

261
262

238.638

28

905.626.586

280/1
280
281

Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
– Deelnemingen
– Vorderingen

282/3

Andere financiële vaste activa
– Vermogensportefeuilles van de Stichting
– Vorderingen en borgtochten in contanten

284/8

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
– waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
Voorraden
– Grond- en hulpstoffen
– Goederen in bewerking
– Gereed product
– Handelsgoederen
– Onroerende goederen bestemd voor verkoop
– Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
– waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

24.244.006
20.220.815
4.023.191

27

Verbonden entiteiten
– Deelnemingen
– Vorderingen

VLOTTENDE ACTIVA
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codes

282
283

1.197.231
1.197.231

284
285/8

904.429.355
904.394.978
34.377

29/58

66.254.949

29

1.424.755

290
291

1.424.755

2915
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36

16.389.816
16.389.816

257.359
16.132.457

37
40/41

2.138.999

40

1.730.570

41
415

408.429

GELDBELEGGINGEN

50/53

1.239.479

LIQUIDE MIDDELEN

54/58

34.451.148

OVERLOPENDE REKENINGEN

490/1

10.610.752

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

1.005.872.069
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PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
FONDSEN VAN DE VERENIGING OF STICHTING
Beginvermogen
Permanente financiering
HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

codes

2017

10/15

954.289.049

10

26.862.419
26.862.419

100
101
12

BESTEMDE FONDSEN

13

853.954.358

OVERGEDRAGEN POSITIEF (NEGATIEF) RESULTAAT (+)/(-)

14

73.402.293

KAPITAALSUBSIDIES

15

69.979

VOORZIENINGEN

16

6.118.533

160/5

3.842.730

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
– Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
– Belastingen
– Grote herstellings- en onderhoudswerken
– Overige risico's en kosten
VOORZIENINGEN VOOR TERUG TE BETALEN SUBSIDIES EN LEGATEN
EN VOOR SCHENKINGEN MET TERUGNEMINGSRECHT

SCHULDEN
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
Financiële schulden
– Achtergestelde leningen
– Niet-achtergestelde obligatieleningen
– Leasingschulden en soortgelijke schulden
– Kredietinstellingen
– Overige schulden
Handelsschulden
– Leveranciers
– Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
– Rentedragend
– Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
– Borgtochten ontvangen in contanten
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

160
161
162

163/5

87.535
3.755.195

168

2.275.803

17/49

45.464.487

17

9.067.059

170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
179

9.067.059

1790
1791
1792

9.067.059

42/48
42

Financiële schulden
– Kredietinstellingen
– Overige leningen

430/8
439

Handelsschulden
– Leveranciers
– Te betalen wissels

440/4
441

43

44

36.317.051
1.284.848
2.022
2.022
23.099.236
23.099.236

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
– Belastingen
– Bezoldigingen en sociale lasten

45
450/3
454/9

1.823.731
603.901
1.219.830

Diverse schulden
– Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen subsidies en borgtochten ontvangen in contanten
– Andere rentedragende schulden
– Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

48

10.107.214

480/8
4890
4891

10.107.214

OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL VAN DE PASSIVA

492/3

80.377

10/49

1.005.872.069
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JAARLIJKSE
REKENINGEN
RESULTATENREKENING

2017

70/74

269.458.132

Omzet

70

400.144

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)

71

Geproduceerde vaste activa

72

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

73

Andere bedrijfsopbrengsten

74

2.371.273

60/64

80.567.208

60
600/8
609

73.693
70.538
3.155

Diensten en diverse goederen

61

17.010.255

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)

62

8.370.827

630

2.790.707

631/4

66.102

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

BEDRIJFSKOSTEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
– Aankopen
– Voorraad: afname (toename) (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:
toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

266.686.715

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)

635/8

-5.589

Andere bedrijfskosten

640/8

52.261.213

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)

POSITIEF (NEGATIEF) BEDRIJFSRESULTAAT
FINANCIËLE OPBRENGSTEN

649

9901
75

(+)/(-)

188.890.924
16.224.301

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

134.099

Opbrengsten uit vlottende activa

751

2.900.175

752/9

13.190.027

Andere financiële opbrengsten

65

3.843.794

Kosten van schulden

650

11.571

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

651

-8.672

FINANCIËLE KOSTEN

Andere financiële kosten

POSITIEF (NEGATIEF) RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

(+)/(-)

652/9

3.840.895

9902
76

201.271.431
44.462.747

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële
en materiële vaste activa

760

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

762

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

763

Andere uitzonderlijke opbrengsten

66

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

Andere uitzonderlijke kosten
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42.259.512

3.956.396

3.643.404
312.992

664/8

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

POSITIEF (NEGATIEF) RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

2.203.235

764/9

UITZONDERLIJKE KOSTEN

38

codes

(+)/(-)

669

9904

240.631.426

IN BEELD
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SAMEN WERKEN AAN
EEN BETERE SAMENLEVING

CENTRUM VOOR FILANTROPIE

Hoe kan u uw
vrijgevigheid
tonen?

De Koning Boudewijnstichting stelt efficiënte instrumenten ter
beschikking van particulieren, verenigingen en ondernemingen in
België en in het buitenland om hun vrijgevigheid aan te moedigen.
Door een gift (via een overschrijving of onze
website kbs-frb.be), een schenking of een
legaat steunt u:
— de werking van de Koning Boudewijn
stichting in haar geheel, of een van haar
programma’s of een specifieke actie van
een van de Fondsen die zij beheert;
— een concreet en/of lokaal initiatief dat
de Stichting heeft erkend als project
rekening, culturele mecenaatsrekening of
culturele mecenaatsrekening – museum;
— een kwaliteitsvol project in Europa
(via een stichting die deel uitmaakt
van het netwerk Transnational Giving
Europe – TGE).

Een gift, schenking of legaat aan de Stichting?
Daarmee kan u oprichten:
— een Fonds op naam,
— een Filantropische Actie,
— een Filantropische Actie voor kmo’s,
— een Bedrijfsfonds,
— een Fonds ‘Vrienden van’,
— een Charity Account,
— een Schenkerskring,
— een Streekfonds.
Uw giften ten gunste van de Stichting zijn fiscaal
aftrekbaar in België, in verschillende Europese
landen (TGE-netwerk), in de Verenigde Staten
(via de KBF US) en in Canada (via de KBF
Canada).

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centrum voor Filantropie
van de Koning Boudewijnstichting: Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T +32-2-549 02 31 — F +32-2-549 02 89 — poskin.c@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be — www.goededoelen.be
IBAN BE 10 0000 0000 0404 — BIC BPOTBEB1

40

Koning Boudewijn stich tin g

Het jaarmagazine 2017 is ook beschikbaar in het
Frans, Duits en Engels. Bekijk het jaarmagazine
en het activiteitenverslag 2017 op www.kbs-frb.be
Voor meer informatie over onze activiteiten, kan
u via www.kbs-frb.be inschrijven op onze e-news
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