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Dag van de Filantropie

Dag van de Filantropie: interactief en drukbezocht
Dat de Dag van de Filantropie inmiddels een begrip is bleek maar weer uit de
opkomst van 23 april. Zo’n driehonderd belangstellenden waren naar de Vrije
Universiteit gekomen voor de presentatie van het boek Geven in Nederland 2015
en voor discussies over nalatenschappen, vrijwilligerswerk en de terugtredende
overheid. En dat alles onder het thema ‘Veerkracht in de filantropie’.
“Filantropie draagt bij aan de veerkracht
van de samenleving”, zei decaan Karen van
Oudenhoven van der Zee tijdens haar
openinstoespraak. Dat de filantropie
veerkrachtig is bleek uit veel van de
onderzoeksresultaten.
Ondanks
de
economische crisis en een afnemend
vertrouwen in goededoelenorganisaties
bleef het totale geefgedrag in 2013 op peil.
De presentaties van de onderzoekers zijn
hier te vinden.
De panelsessie over nalatenschappen was
een levendige mix van gepresenteerde
onderzoeksresultaten, praktijkvoorbeelden
en vragen vanuit de zaal. René Bekkers
toonde met cijfers dat de gouden eeuw
van de filantropie er nu echt aankomt! Fondsenwervers zijn daarop maar
nauwelijks voorbereid, aldus Henk de Graaf (Centrum Nalatenschappen). Een dia
van een oude overvolle schuur met rommel werd vergezeld met de volgende
woorden: “En dan ben je eigenaar…. Je erft hun hebben en houden, zorg dat je
weet waaraan je begint!”. Vele interessante praktische voorbeelden en
handvaten voor fondsenwervers passeerden deze middag de revue.
De andere paralelsessie werd geleid door Theo Schuyt (VU) en Lucas Meijs
(Erasmus Universiteit) die de discussie wilden laten “knetteren”. Dat lukte aardig.
Na een inleiding met enkele resultaten uit het onderzoek naar vrijwilligers kwam
er een levendig debat op gang over de moeite die vrijwilligersorganisaties
hebben om geld los te krijgen bij overheden en particuliere fondsen. Vooral
kleine organisaties hebben daar weinig capaciteit voor. Misschien, zo deed Lucas

Meijs maar eens een onconventioneel voorstel, moeten die fondsen zelf iemand
aanwijzen die al die aanvragen kan invullen.
Contactgegevens

Geven in Nederland
VU/FSW
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
020-5986782

Website

De dag sloot af met een plenaire afsluiting waarin vertegenwoordigers van lokale
fondsen discussieerden over de nieuwe balans tussen overheid en particulier
initiatief. Het was echter duidelijk dat de dag al een lange en interactieve dag
achter de rug had; iedereen snakte naar de borrel die in de foyer klaarstond.
De Dag van de Filantropie is ieder jaar op de vierde donderdag van april. Zet 22
april 2016 alvast in uw agenda.

Website (EN)
Follow us
@geveninnl

In- uitschrijven

Klik hier om u aan of af te
melden voor deze nieuwsbrief

Uitnodiging Oratie Theo Schuyt
Het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth Strouven nodigen
u van harte uit voor het bijwonen van de inauguratie van prof.dr. Th.N.M. Schuyt,
ter gelegenheid van het aanvaarden van de bijzondere leerstoel “Filantropie en
sociale innovatie” aan de Universiteit Maastricht. De titel van de oratie luidt:
“Philanthropie dynamique”; over de sociologische betekenis van de herintrede
van een sector.
De oratie zal plaatsvinden op donderdag 18 juni om 16.30 uur in de aula van de
Universiteit, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.
Na afloop bent u uitgenodigd voor de receptie in het Museum aan het Vrijthof
Deze bijzondere leerstoel is vanwege de Stichting Elisabeth Strouven en is
ondergebracht bij de School of Business and Economics, Dept. of Finance. Prof.
Schuyt is “founder” van het “Geven in Nederland” onderzoek en tevens
hoogleraar “Filantropische Studies” aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Aanmelden kan hier.
Voor nadere informatie: mail Milienne de Bruijn.
De hoogleraren, die willen deelnemen aan het cortège
worden verzocht dit aan te geven en uiterlijk 16.00 uur
aanwezig te zijn in de corona kamer van de
Minderbroedersberg.
Wilt u de nieuwe leerstoelhouder een cadeau geven, dan graag een donatie aan
de Maastrichtse Stichting Mariamma, banknr. NL21 SNSB 0821 1213 67, ten
behoeve van de accommodatie voor lichamelijke en/of geestelijk gehandicapte
meisjes in Acharapakkam, o.v.v. leerstoel Strouven.

Bijeenkomst alumnivereniging Circle
De Circle bijeenkomst op de VU is – zoals altijd – de vierde dinsdag in september.
Dit jaar is dat op dinsdag 22 september; zet hem alvast in uw agenda.

Onderzoek

Onderzoekers uitgenodigd in Barcelona
Op uitnodiging van de Vereniging van Fondsen in Catalonië (CCF) hebben Barry
Hoolwerf en Danique Karamat Ali op 6 mei jl. enkele resultaten van de EUFORI
Study gepresenteerd in Barcelona. Het CCF coördineert in Catalonië activiteiten
en projecten voor meer dan 500 fondsen die actief zijn op het gebied van sociale
doelen, cultuur, onderwijs en onderzoek.
De bijeenkomst op 6 mei was geïnitieerd
door de onderzoekscommissie van het CCF
en was bedoeld als kick-off meeting om de
samenwerking tussen Catalaanse fondsen op
het gebied van onderzoek te stimuleren. Er
waren ruim 50 fondsen aanwezig op deze
eerste bijeenkomst.
De presentatie van de onderzoekers werd
goed ontvangen. De aanwezige fondsen
vonden de resultaten een goede fundering
om de kansen van een mogelijke
samenwerking tussen fondsen in Catalonië
verder in kaart te brengen.
Hoewel het EUFORI-onderzoek nog niet
geheel is afgerond zit het project in de
absolute eindfase. De officiële
publicatiedatum van de EUFORI Study is
helaas nog niet bekend maar houd de
website www.euforistudy.eu in de gaten
voor updates over de naderende publicatie.

Europese conferentie voor onderzoekers en professionals
Het is weer tijd voor het tweejaarlijkse congres van the European Research
Network On Philanthropy (ERNOP). Op 9 en 10 juli organiseert ERNOP haar 7e
conferentie, met als thema ‘Interdisciplinary Research On Philanthropy:
Connecting the Dots’. Professionals uit de filantropische sector zijn van harte
welkom in Parijs!
Onderzoek naar filantropie in binnen
Europa verspreid over een
wetenschappers uit verschillende
disciplines, zoals de sociologie,
psychologie, economie, bestuurswetenschappen, etc. Dit onderzoek wordt
gedaan in verschillende landen, steden, faculteiten en onderzoekscentra. Op de
aankomende conferentie is ERNOP te gast bij ESSEC Business School in Parijs.
Twee dagen lang staat ESSEC Business School in het teken van wetenschappers

die de ambitie hebben om kennis over filantropie te vergroten en te verbinden.
Ook is er speciaal aandacht voor de relevantie van wetenschap voor de praktijk
en nieuwe vormen van filantropie. Het voorlopige programma is alvast hier te
vinden.
De conferentie is dan ook uitdrukkelijk ook toegankelijk voor professionals uit de
filantropische sector. Het houden van een presentatie is geen voorwaarde voor
deelname. Meer informatie over de conferentie is te vinden op www.ernop.eu.

Conferentie over sociale innovatie
Het onderzoek naar vrijwillige betrokkenheid en sociale innovatie (ITSSOIN) is
halverwege. In juni organiseren de onderzoekers een conferentie voor
academici, beleidsmakers en professionals die zich bezighouden met sociale
innovatie. Tijdens deze mid-term conference worden deelnemers geïnformeerd
over de voortgang van het onderzoek en worden ze uitgenodigd om commentaar
te geven. We behandelen sociale innovaties in de velden van het onderzoek
(kunst en cultuur, sociale diensten, gezondheid, milieu,
consumentenbescherming in de financiële sector, arbeidsintegratie en
samenlevingsopbouw).
De conferentie vindt plaats op
woensdag 8 juli in Parijs. Deelname is
op persoonlijke uitnodiging, neem
contact op met Arjen de Wit als u
geïnteresseerd bent in de conferentie maar geen uitnodiging hebt ontvangen.

Onderwijs
Gratis masterclass Filantropie: laagdrempelig en actueel
Filantropie speelt een steeds belangrijkere rol
in de veranderende samenleving. Dit stelt u
voor nieuwe uitdagingen ten aanzien van uw
filantropisch werkterrein. Deze avond biedt op
een laagdrempelige manier een inkijk in de
actuele onderwerpen en wetenschappelijke
inzichten, die ook uitgebreid aan bod komen
tijdens de leergang Filantropie: een
snelkookpan van onderwerpen die relevant en
uitdagend zijn binnen de filantropische sector!
Datum: 22 september 2015, 19.00-21.00u.
Deelname aan de masterclass Filantropie is
geheel gratis en vrijblijvend. U kunt zich hier
aanmelden.

Gratis masterclass Besturen van Filantropische Fondsen: klaar voor een
nieuwe generatie bestuurders
Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit en het Erasmus
Centre for Strategic Philanthropy verzorgen op 7 (Amsterdam) en 14 (Rotterdam)
oktober een gratis Masterclass Besturen van Filantropisch Fondsen. Deze
Masterclass is voor de vrijwilliger-bestuursleden van filantropische fondsen en
voor mensen die overwegen om zich in de (nabije) toekomst via een
bestuursfunctie in te zetten voor deze organisaties.
Nu steeds meer subsidies wegvallen, wint de filantropische sector
maatschappelijk aan gewicht. Voor de toekomst van goed doen is het cruciaal
om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen van filantropische
organisaties te bevorderen en op tijd voor goede opvolgers te zorgen. Tijdens
deze masterclass wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de uitdagingen waar
huidige en potentiële bestuurders van filantropische fondsen mee worden
geconfronteerd.
De Masterclass is een gelegenheid om kennis te maken met de leergang
Besturen van Filantropische Fondsen. De Masterclass wordt verzorgd door de
Michiel de Wilde MBA van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy aan de
Erasmus Universiteit en Prof. Dr. Theo Schuyt van het Centrum voor
Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit: het beste van de twee
academische centra in Nederland op het terrein van filantropie!
U kunt zich hier aanmelden.

