Oproep van het Venture Philanthropy
Fonds: dien uw dossier in tot en met
08/11/2021!
De steun van het Venture Philanthropy Fonds is als een zuurstofbel
die helpt om de interne werking te optimaliseren van
organisaties (vzw’s of sociale-economiebedrijven) met een
ontwikkelingspotentieel of die voor een uitdaging staan om hun
maatschappelijke impact in België te behouden of vergroten.
Het doel van een ondersteuning door het Venture Philanthropy
Fonds is om mee te werken aan of de aanzet te geven tot een
proces van structurele versterking van de geselecteerde
organisaties via het financieren van externe consultancy en
van bepaalde strategische investeringen en door het
inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting.
De ondersteuning loopt over drie jaar. Zij wordt uitgetekend in
een dashboard, waarvan de doelstellingen zijn opgemaakt in
overleg met de directie en de Raad van Bestuur van de
organisatie.
Elke geselecteerde organisatie zal werken met een
begeleid(st)er van de Koning Boudewijnstichting, een
vertrouwenspersoon die bereid is om de organisatie te sturen en
te ondersteunen in haar aanpak.
De totale financiering kan oplopen tot 80.000 euro, waarvan
minstens de helft gaat naar externe consultancy.
Sinds juni 2015 is BNP Paribas Fortis Private Banking de
financiële partner van het Venture Philanthropy Fonds. Via een
deel van de inkomsten uit haar maatschappelijk verantwoorde
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investeringen (MVI) levert de bank een belangrijke bijdrage aan
het Venture Philanthropy Fonds.
Voor wie?
Verenigingen (vzw's) of ondernemingen in de sociale economie
en/of met sociaal oogmerk die gevestigd zijn in België en die zich
inzetten voor sociale inclusie in België. Deze oproep richt zich niet
tot organisaties in oprichting (ideeënfase), koepelorganisaties,
federaties of gelijkaardige organen.
Dit jaar worden er op 1 oktober van 13u tot 14u30 en 7 oktober
van 12u30 tot 14u00 digitale infosessies georganiseerd. U krijgt de
gelegenheid vragen te stellen over het kandidaatsformulier, het
doel van de oproep, de selectiecriteria, enz. Als u geïnteresseerd
bent, stuur dan een e-mail naar vanbunder.k@kbs-frb.be. U zult de
inloglink ontvangen.
Lees meer:
Meer info over de oproep
Meer info over het Fonds

Contact: info@kbs-frb.be
02-500 45 55
Brederodestraat 21
1000 Brussel
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