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54
Evenementen

685
Actieve Fondsen van personen 

en ondernemingen

308
Projectrekeningen 

zamelen geld in voor 
lokale projecten

88
Medewerkers

(voltijdse equivalenten)
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Abonneer u op onze e-news     
Volg ons op 

https://www.facebook.com/Koning.Boudewijnstichting/
https://twitter.com/KBS_FRB
https://www.youtube.com/user/KBSFRBvideo
https://www.instagram.com/KBS_FRB/
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation/


Wie zijn we? 
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 organisaties 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, Europese integratie, duurzame 
ontwikkeling, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking. 

Wat doen we? 
We geven we steun aan inspirerende individuen  
en projecten. We organiseren studiedagen, rondetafels 
en tentoonstellingen, en delen ervaringen en onderzoeks- 
resultaten via  (gratis) publicaties. 

We werken in partnerschap met andere stichtingen en 
organisaties, en voeren opdrachten uit op vraag van 
overheden. En we stimuleren vrijgevigheid via tal van 
filantropische instrumenten.  

Waar komt het budget vandaan? 
We kunnen rekenen op vier grote inkomstenbronnen:
- We nemen ongeveer 4% van de marktwaarde van 

de vermogensportefeuille van ons eigen kapitaal 
(11 miljoen euro)

- We nemen ongeveer 4% van de marktwaarde van 
de vermogensportefeuille van de Fondsen die we 
beheren (34 miljoen euro)

- Er zijn de filantropische initiatieven (20 miljoen euro)
- Jaarlijks ontvangen we een dotatie van de Nationale 

Loterij  (10 miljoen euro) 
Met een jaarbudget van 75 miljoen euro in 2018 zijn we 
de grootste stichting van openbaar nut in België.

Wie beslist wat? 
De krachtlijnen worden uitgetekend door de Raad van 
Bestuur en de Adviesraad. De directie en medewerkers 
staan in voor de dagelijkse werking. 

De Stichting zou echter de Stichting niet zijn zonder 
de honderden experten en ervaringsdeskundigen 
die zich vrijwillig inzetten in onze stuurgroepen,  
begeleidingscomités, bestuurscomités en de 
onafhankelijke jury’s van projectoproepen.

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21  1000 Brussel    info@kbs-frb.be     02-500 45 55
Giften op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 zijn fiscaal aftrekbaar 
(voorwaarden op kbs-frb.be, rubriek Centrum voor Filantropie)

www.kbs-frb.be    www.goededoelen.be

Filantropie 
promoten

‘Via’ en niet  
‘voor’ de KBS

Op zoek 
naar impactBurgers 

mobiliseren
Burgers bewustmaken 

van bepaalde thema’s om 
verandering te realiseren

Advocacy
Strategische communicatie

Beleidsmakers sensibiliseren  
voor specifieke thema’s

Onderzoek
Relevante feiten en 
cijfers verzamelen

Samenbrengen
Stakeholders samenbrengen over 
maatschappelijke onderwerpen

Financiële ondersteuning
 Grants voor individuen en organisaties

Maatschappelijke investeringen
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