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De Stichting  
in cijfers

De Stichting voor Toekomstige 
Generaties werd opgericht in 1998 
en is de Belgische stichting die zich 
uitsluitend toelegt op de transitie naar 
een duurzaam ontwikkelingsmodel, 
een van de grootste uitdagingen 
van de 21e eeuw. De Stichting voor 
Toekomstige Generaties, een 
pluralistische, onafhankelijke stichting 
van openbaar nut, is actief in heel 
België en Europa. Als platform voor 
transformatieve filantropie maakt ze 
het voor haar partners, investeerders 
en donateurs mogelijk om te investeren 
in de toekomstige generaties.

(   )
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 Steeds meer ontvangen wij steun van vrijwillige experts,  

kleine of grote donateurs en partners uit verschillende sectoren.  

Dat doet deugd en biedt ons de armslag om nog meer uitdagingen 

aan te gaan, met nog meer energie en nog meer middelen.

 De wereld is in crisis en heeft nood aan een grondige 

kentering. Om deze dringende maar ook enorme uitdaging aan te gaan, 

hebben wij ervoor gekozen om de problemen zo dicht mogelijk bij de 

bron aan te pakken: onze manier van denken en handelen moet steeds 

meer systemisch en holistisch zijn, vanuit een "360°-visie". 

 Wij willen volop inzetten op de creativiteit van zij die 

de uitdagingen van deze tijd durven aangaan, in hun studies of 

onderzoeksprojecten, in economische of financiële activiteiten,  

of in het kader van burgerinitiatieven.

 Maak kennis met de personen die nu al bouwen aan een 

wereld die leefbaar zal zijn voor de generaties na ons.

Steeds meer…  
want de uitdaging is enorm

Benoît Derenne 
Directeur  

// Zoveel kennis, energie 
en middelen ontvangen 
en doorgeven ten 
voordele van zo veel 
mogelijk mensen, 
zowel nu als later:  het 
is tegelijk een groot 
voorrecht en een grote 
verantwoordelijkheid.  // François Ost

Voorzitter van de Raad

// De Stichting 
voor Toekomstige 
Generaties, 
pessimistisch 
of optimistisch? 
Laat ons zeggen: 
realistisch en 
vastberaden. // 



360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie
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Als platform voor transformative filantropie, wil de 
Stichting zoveel mogelijk actoren aanzetten om deze 
360°-aanpak te hanteren. Met haar acties richt de 
Stichting zich in het bijzonder op studenten en jonge 
onderzoekers, projectdragers, start-ups en filantropen.

//  Om de uitdagingen van morgen aan te kunnen, is het 
essentieel dat de verschillende maatschappelijke 
actoren de capaciteit ontwikkelen om met deze steeds 
complexere wereld om te gaan. De Stichting is ervan 
overtuigd dat we een leefbare wereld kunnen 
doorgeven aan onze kinderen, op voorwaarde dat we 
systematisch een 360°-aanpak hanteren, waarbij  
4 dimensies simultaan in aanmerking worden genomen: 
sociaal, ecologisch, economisch en participatief. //  

Benoît Derenne, Directeur  

Onze visie

Onze missie
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Impact op het milieu en 
natuurlijke rijkdommen, het 
klimaat, rationeel gebruik 
van energie, respect voor 
de natuur, biodiversiteit, 
afval en vervuiling, 
doordacht gebruik 
van grond,… 

Transparantie, in 
acht nemen van 

behoeften en 
verlangens van alle 

betrokken partijen en 
participatie in het 

besluitvormingsproces,…

‘4P’ POUR UNE 
APPROCHE À 360°

Comment intégrer les principes 
d'un développement soutenable 
dans votre mémoire de Master ?

360°360°

Sociale en ethische verant-
woordelijkheid, inclusiviteit, 

sociale rechtvaardigheid, 
gezondheid, levens-

inrichting, sociale 
relaties en samen-

horigheid,…

PEOPLEPLANET

PROSPERITY PARTICIPATION

De 4P’s en de 360°-aanpak van de Stichting voor Toekomstige Generaties liggen in lijn 
met de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Globale kosten-
benadering, 
economische 
leefbaarheid op lange 
termijn, resultaten op 
collectief niveau en niet 
enkel op individueel niveau, 
innovatieve financiering,… 

De 4P’s en de 360°-aanpak van de Stichting voor Toekomstige Generaties liggen in lijn 
met de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

voor een 
360°-aanpak4P’s

Hoe dagelijks de  
principes van duurzame 
ontwikkeling integreren?
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360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie

Projecten om te leren 
denken, handelen en investeren 
vanuit een 360°-visie

360° 
denken 

Ze stimuleert studenten en 
onderzoekers om in 360° 
te denken en te handelen, 
door onderzoekswerk en 
masterproeven die deze 
aanpak integreren te 
valoriseren, met name via 
het programma HERA.

Ze inspireert haar medeburgers, in  
het bijzonder jongeren, om vandaag al in 
360° te handelen, door initiatiefnemers die 
dagelijks voor de toekomstige generaties 
ondernemen, te ondersteunen en te 
valoriseren. 

Ze investeert, in lijn 
met haar waarden, 
voor de toekomstige 
generaties. 

DE STICHTING RICHT ZICH 
IN DE EERSTE PLAATS 
OP 3 FUNDAMENTELE 
MAATSCHAPPELIJKE 
MOTOREN VOOR 
VERANDERING.

360° 
handelen

360° 
investeren 



360°  
denken

HERA  
Awards

p. 8

Sulitest
 

p. 14

HERA, staat 
ook voor… 

p. 12
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De editie 2017 omvatte 6 HERA Master's 
Thesis Awards, elk goed voor 2.500 euro, 
voor masterproeven binnen 6 uiteenlopende 
gebieden: architectuur, gezondheid, 
coöperatieve economie, verantwoorde 

financiën, voeding en design. Ook was er de 
HERA Doctoral Thesis Award, een tweejaarlijkse 
prijs van 7.500 euro, ter onderscheiding van een  
doctoraat (alle disciplines). 
 De 7 jury’s van de HERA Awards 2017 waren  
stuk voor stuk samengesteld uit experts uit het  
bedrijfsleven, het middenveld, de academische 
wereld en de publieke sector. Zij selecteerden in 
totaal 16 genomineerden waaronder 5 laureaten,  
die onderscheiden werdenvoor de kwalitatieve,  
systemische aanpak, en maatschappelijke 
meerwaarde van hun masterproef of doctoraat.  
Twee van deze eindwerken werden in de kijker  
gezet door onze mediapartners Le Soir en  
RTBF La Première. 

HERA, een 360°-mindset 
stimuleren bij studenten

360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie

De HERA Awards zijn excellentieprijzen die door de Stichting voor Toekomstige 
Generaties uitgereikt worden om studenten te stimuleren om 360° te denken  
en te handelen. Deze prijzen belonen masterproeven of doctoraten die opteren 
voor een 360°-aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, en zo vooruitgang 
boeken binnen de verschillende onderzoeksdomeinen.

De uitreiking van de HERA Awards op 25 april 2017 werd gehost door de 
Universiteit van Luik, naar aanleiding van diens tweehonderdste verjaardag.

HERA AWARDS 2017  
VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES 

5de editie  /  1 prijs voor een doctoraat  
en 6 prijzen voor masterproeven  /  
16 genomineerden   /   5 laureaten   /    
20 onderscheiden promotoren   /  42 juryleden  /  
9 partners  /  Uitreikingsceremonie aan de ULg
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De verhouding 
tussen mens en  
water  

De jury van de HERA Award Sustainable 
Architecture 2017 was vol lof voor de 
gedurfde persoonlijke aanpak van de 
Laureaat, Loïc Dufermont. Zijn masterproef 
behandelt het thema water in zijn ruimtelijke, 
stedenbouwkundige en architectonische 
context. De voorgestelde oplossingen
 berusten op een transversale analyse, 
die economie, ecologie en geschiedenis 
in rekening neemt. Ook ‘Le Soir’ was 
onder de indruk van de thesis van Loïc, 
‘Herinrichting van de vroegere Schelde-
meanders, een nieuw instrument voor 
landschapsbeheer en -opwaardering voor 
de toekomstige generaties?’ en wijdde er 
op 26 april 2017 een volledige pagina aan.  

De kwaliteit van voor-
schriften verbeteren
Pauline Marneffe, genomineerde 

voor de HERA Award Sustainable Health 
2017, was op 21 oktober 2017 te gast bij 
Fabienne Vande Meerssche in haar uitzending 
Les Eclaireurs op La Première. Zij kwam er 
toelichting geven bij haar masterproef over 
hoe het geneesmiddelengebruik bij bejaarden 
thuis verbeterd zou kunnen worden. Volgens 
de jury draagt dit werk bij aan het slopen 
de scheidingen tussen de verschillende 
beroepen in de gezondheidszorg en de 
erkenning van de wederzijdse expertise. 
Opvallend is dat ook gekeken wordt naar de 
economische leefbaarheid, tussen overheids- 
en privéfinanciën. Met nadruk wees de jury op 
het potentieel van de voorgestelde aanpak: het 
interactieve karakter ervan zou vernieuwende 
oplossingen kunnen aanreiken voor het 
communautaire aspect van de gezondheid 
en de betrokkenheid van derden bij de zorg. 

Meer info
www.fgf.be/hera2017

// Deze prijzen belonen niet alleen uitstekende masterproeven en doctoraten maar  
ook een zeker persoonlijk engagement. We weten dat jongeren gevoelig zijn voor 
duurzaam heidsthema's. Ze vormen een sterke bron van zingeving tijdens een belangrijke 
etappe in het leven van een student of onderzoeker. Bovendien geven ze richting aan het  
toekomstige beroepsleven en allicht ook aan het leven in het algemeen. // 

Albert Corhay, Rector van de Universiteit van Luik.

Nieuw

Beide mediapartners van HERA - Le Soir 
en RTBF La Première - laten hun lezers en 
kijkers kennismaken met de bekroonde 
masterproeven en hun maatschappelijk 
geëngageerde auteurs. Werken die praktisch 
implementeerbare hulpmiddelen aanreiken.
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HERA AWARDS 2018
Nieuwe prijs: Sustainable IT

360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie
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 Bijna 200 mensen kwamen samen om de 17 
genomineerden en 7 laureaten toe te juichen 
tijdens de uitreiking van de HERA Awards 2018 
in de auditoria van de Universiteit van Bergen. 
Voor het tweede jaar werd de prijsuitreiking door 
nog eens 900 mensen gevolgd via "Facebook 
Live". Een groot aantal geëngageerde studenten 
dienden masterproeven in die opvielen door 
hun systemisch, 360°-aanpak, - kenmerkend 
voor duurzame ontwikkeling - en door hun 
maatschappelijke relevantie. In aanwezigheid 
van de kandidaten, hun promotoren en hun 
vrienden en familie, reikte RTBF- journaliste 
Annick Capelle de zeven Master's Thesis Awards 
uit: Architecture, Food, Health, Cooperative 
Economy, Responsible Finance, Design en IT.

De HERA Awards kregen er in 2018 een nieuwe onderscheiding bij: de 
HERA Award Sustainable IT. De Stichting voor Toekomstige Generaties 
organiseert jaarlijks de uitreiking van de HERA Awards. Hierbij krijgt ze de steun 
van de 6 Franstalige Belgische universiteiten, het Waalse Gewest, de Federatie 
Wallonië-Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook van talloze 
partnerbedrijven en de bij de Stichting ondergebrachte Fondsen.

HERA AWARDS 2018  
VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

6de editie   /   7  prijzen voor masterproeven 
17 genomineerden  /  7 laureaten  /   
27 onderscheiden promotoren  /  37 juryleden   
Uitreikingsceremonie aan de UMons
 

Op 3 mei was het afspraak bij de 
Universiteit van Bergen voor de 
uitreiking van de HERA Awards 
2018. Die werd voorafgegaan door 
het 1ste HERA Symposium en 
gevolgd door een gezellige drink.
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Meer info
www.fgf.be/hera2018

Burgercoöperatieven 
voor hernieuwbare 
energie  
Het werk van Sébastien Della 

Croce, laureaat van de HERA Award 
Cooperative Sustainable Economy 2018, 
analyseert het potentieel van burgerparticipatie 
in de energietransitie, meer bepaald in de vorm 
van coöperatieven voor hernieuwbare energie. 
De jury was vol lof voor deze masterproef die 
"de coöperatieven voor hernieuwbare energie 
een op cijfers gebaseerde geloofwaardigheid 
verleent. Het werk schetst een volledig beeld 
van de sector en bevat cruciale aanbevelingen 
voor de verdere uitbouw van de hernieuwbare 
energiesector. Het werk is concreet en leerrijk, 
en schuift originele pistes naar voor."  

Open Data in de 
strijd tegen energie-
verslindende 
woningen

Mourad El Rougy werd laureaat van de 
1ste HERA Award Sustainable IT 2018. 
Zijn werk toont aan hoe de combinatie van 
luchtthermografie en open data gebruikt kan 
worden om op optimale wijze subsidies toe te 
kennen en zo het energieverbruik te verlagen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De jury 
waardeerde in het bijzonder de grondigheid 
en toepasbaarheid van het onderzoek, dat 
concrete aanbevelingen formuleert over hoe 
beleidsmakers hierbij een rol kunnen spelen. .

// Dit bewijst dat er talent zit op onze universiteiten, dat onze universiteiten 
onderzoeksprojecten opzetten met aanzienlijk wetenschappelijk potentieel…  
En wat is de zin van wetenschappelijk potentieel dat aan een universiteit 
uitgebouwd wordt, wanneer dit geen maatschappelijke weerklank krijgt?  // 

Calogero Conti, Rector van de Universiteit van Bergen.

// Hartelijk dank aan Jean-Noël Tilman, de drijvende kracht achter het 
ontstaan van HERA en in het bijzonder achter de HERA Award Sustainable 
Health. Dank ook aan Laboratoires Tilman, die als HERA-partner al 4 jaar 
lang hun steun verlenen.  // Benoît Derenne, Directeur van de Stichting.
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Nieuw
De 7de HERA Award, voor masterproeven in het 
gebied van IT, is tot stand gekomen met de steun 
van twee partnerbedrijven: EVS, wereldwijd erkend 
als marktleider in live videoproductietechnologieën, 
en Civadis, ontwikkelaar en aanbieder van IT-
oplossingen en -diensten voor de lokale besturen in 
Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie

HERA, staat ook voor…  
een Symposium, Workshops 

en een Summer Breakfast

Meer info
www.fgf.be/hera/symposium

Op 3 mei 2018 kwamen een 100-tal personen 
samen voor het 1ste HERA Symposium: 
"Transmettre un monde habitable aux 
générations futures: l'apport de la 
recherche". Zij konden er kennismaken met 
16 onderzoeksprojecten in uiteenlopende 
gebieden zoals architectuur en ruimtelijke 
ordening, economie en financiën, nieuwe 
informatietechnologieën en gezondheid. 
Het Symposium werd afgesloten met een 
plenaire sessie over de uitdagingen voor 
duurzaam onderzoek. Als trefpunt voor 
kennisuitwisseling, wil het HERA Symposium 
werk maken van meer dialoog en openheid 
tussen de verschillende disciplines en biedt 
het een gelegenheid om feedback te vergaren. 
Daarnaast wil het synergiën en nieuwe 
initiatieven rond de Sustainable Development 
Goals in de academische wereld bevorderen. 

Het Symposium 

Een Symposium, Workshops en een Summer Breakfast… Het zijn stuk voor 
stuk initiatieven die de HERA-community, bestaande uit laureaten, juryleden, 
professoren, onderzoekers, studenten, partnerbedrijven en overheidspartners, 
samenbrengt. Tijdens deze activiteiten kunnen zij van gedachten wisselen 
en netwerken, wat bijdraagt aan de systemische benadering van duurzame 
ontwikkeling. 
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Om studenten kennis bij te brengen over 
duurzame ontwikkeling en maatschappelijke 
uitdagingen, geeft het HERA-team het hele 
jaar door workshops in de auditoria van de 
zes Franstalige Belgische universiteiten. 
Centraal daarbij staan de 17 SDG’s en 
de  4 P’s (people, planet, prosperity en 
participation - zie blz. 5) als belangrijke 
kaders voor de transitie naar een meer 
duurzaam ontwikkelingsmodel. 
 

De Workshops

Met deze workshops bereikte 
het HERA-team in 2017 en 2018 

meer dan 1.000 studenten. 

Meer info
www.fgf.be/hera

Op 3 juli vond in Naninne, bij "D'Ici", de eerste 
HERA Summer Breakfast plaats. Een deel 
van de HERA-community dacht er na over de 
belangrijkste uitdagingen inzake duurzame 
ontwikkeling die opgepikt zouden moeten 
worden door de academische wereld.
De deelnemers bogen zich over de acht 
onderzoeksdomeinen van de HERA Awards:  
architectuur, gezondheid, voeding, IT, design 
en engineering, coöperatieve economie, 
verantwoorde financiën en (vanaf 2019) 
deliberatieve democratie. De deelnemers 
wisselden in acht discussie groepen uit 
over cruciale duurzaamheidsvraagstukken 
en identificeerden zo belangrijke 
toekomstige onderzoeksonderwerpen. 
 

De Summer Breakfast

// Dit heeft mij doen inzien dat wij als ingenieurs  
een steentje kunnen bijdragen aan een positieve, 
meer duurzame ontwikkeling // vertelt één van de 
studenten die deelnam aan de HERA-workshop op 
23 november 2017 aan de polytechnische faculteit  
van de UMons.
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360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie

1ste internationale tool om  
duurzaamheidskennis te verbeteren

Sulitest.org heeft de Stichting gevraagd om 
een Belgisch Sulitestcomité op te richten 
om een reeks specifiek Belgische vragen 
op te stellen. Dit Comité bestaat uit experts 
in verschillende duurzaamheidsthema’s, 
afkomstig uit de verschillende landsdelen. 

De werkzaamheden van het Comité 
worden aangestuurd door een kleinere 
kerngroep, de "Core Group" (foto).
 Momenteel bestaat de Sulitest in 
een "leermodus", waarbij gebruikers na 
het beantwoorden van een vraag meteen 
ook het juiste antwoord krijgt, om zo hun 
duurzaamheidskennis te verbeteren. En in 
"examenmodus", waarbij gebruikers de test 
binnen een bepaalde tijd dienen af te leggen, 
om zo hun duurzaamheidskennis te meten. 

De Sulitest of "Sustainability Literacy Test" is een gratis tool, 
die iedereen kan gebruiken om zijn of haar basiskennis 
rond duurzame ontwikkeling te meten en te verbeteren. De 
test heeft de vorm van een online meerkeuzevragenlijst. 
Het internationale deel van de test telt 30 vragen, en wordt 
gevolgd door een reeks van 20 nationale vragen, die peilen 
naar kennis over de meer lokale duurzaamheidsindicatoren. 

Meer info
www.stg.be/sulitest

Nieuw
Sulitest.org heeft de Stichting gevraagd 
om de test in België te promoten en te 
verspreiden. Het Belgische luik van de 
Sulitest zal officieel gelanceerd worden 
tijdens het SDG-Forum Belgium in Brussel.

 Invitation SDG-Forum 2018
  Mardi 23 octobre 2018 - Flagey (Bruxelles)

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer au tout premier ‘SDG-Forum’. 
Au fil de cette journée, des conférenciers internationaux, des débats, des sessions inter-
actives... vous mèneront vers une connaissance mondiale, locale, voire très personnelle, des 
SDG’s. Le dénominateur commun à toute cette organisation ? « Les SDG’s : de, pour et par 
tout le monde ».

Vous pourrez suivre des discours et débats lors des séances en plénière le matin. La traduc-
tion simultanée sera assurée pour le français et le néerlandais. Le programme de l’après-midi 
ne comptera pas moins de dix-sept sessions parallèles réparties sur deux créneaux horaires. 
Nous vous fournissons une vue d’ensemble ci-dessous, mais vous trouverez plus de précisions 
sur le site www.sdgs.be/fr/sdg-forum. 

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent ! Confirmez votre participation. 

L’inscription se fait obligatoirement en cinq étapes selon vos intérêts et disponibilités : pour le 
programme du matin et le lunch, pour l’une des neuf sessions proposées dans le premier 
créneau horaire de l’après-midi, pour l’une des huit sessions proposées dans le second 
créneau horaire de l’après-midi et pour la réception. 

Au SDG-Forum, vous aurez aussi de nombreuses possibilités pour élargir votre réseau, discuter 
avec des spécialistes de différents domaines et, qui sait ?, forger des plans en matière de 
développement durable. Pour stimuler encore davantage cette ambiance, vous pourrez aussi 
jouer tout au long de la journée au « SDG-Bingo »... Les règles du jeu et les cadeaux seront 
dévoilés au tout début du Forum. Mais sachez déjà ceci : bring your own lanyard! w
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 Invitation SDG-Forum 2018
  Mardi 23 octobre 2018 - Flagey (Bruxelles)

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer au tout premier ‘SDG-Forum’. 
Au fil de cette journée, des conférenciers internationaux, des débats, des sessions inter-
actives... vous mèneront vers une connaissance mondiale, locale, voire très personnelle, des 
SDG’s. Le dénominateur commun à toute cette organisation ? « Les SDG’s : de, pour et par 
tout le monde ».

Vous pourrez suivre des discours et débats lors des séances en plénière le matin. La traduc-
tion simultanée sera assurée pour le français et le néerlandais. Le programme de l’après-midi 
ne comptera pas moins de dix-sept sessions parallèles réparties sur deux créneaux horaires. 
Nous vous fournissons une vue d’ensemble ci-dessous, mais vous trouverez plus de précisions 
sur le site www.sdgs.be/fr/sdg-forum. 

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent ! Confirmez votre participation. 

L’inscription se fait obligatoirement en cinq étapes selon vos intérêts et disponibilités : pour le 
programme du matin et le lunch, pour l’une des neuf sessions proposées dans le premier 
créneau horaire de l’après-midi, pour l’une des huit sessions proposées dans le second 
créneau horaire de l’après-midi et pour la réception. 

Au SDG-Forum, vous aurez aussi de nombreuses possibilités pour élargir votre réseau, discuter 
avec des spécialistes de différents domaines et, qui sait ?, forger des plans en matière de 
développement durable. Pour stimuler encore davantage cette ambiance, vous pourrez aussi 
jouer tout au long de la journée au « SDG-Bingo »... Les règles du jeu et les cadeaux seront 
dévoilés au tout début du Forum. Mais sachez déjà ceci : bring your own lanyard! w
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De zes experts van de Core Group v.l.n.r.:  
Jean Hugé, Pieter Dresselaers, Nadine 
Gouzée (Voorzitster), Natacha Zuinen, 

Sybille Mertens en Filip Colson.
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For Good is een impact-
gerichte onderneming, 
opgericht door Maarten 
Desmet en Koen Jaspers, 

die ernaar streeft de ecologische voetafdruk 
van haar gebruikers te verkleinen, voor 
eens en voor altijd. De makers van For Good 
ontwikkelden een geautomatiseerde dienst 
(smartphone-app en online platform) 

die gebruikers op weg helpt naar een 
duurzamere levensstijl door hun gedrag te 
volgen en bij te sturen op vlak van mobiliteit, 
consumptie en energiegebruik. Op een leuke, 
eenvoudige en ludieke manier worden de 
gebruikers actief in de groeiende For Good-
community. De For Good app wordt intussen 
gebruikt door 65 Antwerpse gemeenten.
www.forgood.eco

Het SE’nSE Fonds werd in 2016 opgericht door Pierre Mottet en 
wordt sindsdien gesteund door meerdere donateurs. Voor het 
2de opeenvolgende jaar wil het ondernemers ondersteunen die 
veranderingsgerichtprojecten met een positieve impact op het milieu 
opzetten. Dit door hen financiële middelen aan te bieden - 25.000€  tot 
50.000€ per project  in de vorm van een startkapitaal - en toegang tot 
een netwerk van experts. De SE’nSE jury selecteert projecten met een 
grote (potentiële) milieu-impact en een duurzaam werkingsmodel.

Het SE’nSE Fonds steunt  
groene start-ups 

Laureaten 2017 van het SE’nSE Fonds: 5 duurzame, 
milieugerichte, Belgische start-ups

For Good

Urban Forest Shayp

Washcot

Wijdelen

©
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Urban Forests 
ontwikkelt dichte 
bossen van inheemse 

boomsoorten die zichzelf in stand houden in 
een stedelijke of semi-stedelijke omgeving. 
Het zijn ecologisch rijke bossen met 
waardevolle ecosystemen die de impact 
van de menselijke activiteit op het milieu 
inperken. "De bossen groeien uitzonderlijk 
snel en hebben weinig tot geen onderhoud 
nodig", vertelt  Nicolas de Brabandère, 
initiatiefnemer van het project. Urban 
Forests plantte, dankzij 60 vrijwillers ook 
in Ormeignies, een ecologisch rijk bos.
www.urban-forests.com

"Shayp is een slimme en 
goedkope technologie voor 
waterbesparing in zowel 
niet-residentiële gebouwen 
als woningen" legt Alexandre 

McCormack uit. Het detecteert waterlekken  
in de watervoorziening en voorspelt rekeningen  
op basis van realtime water consumptie. 
Zodoende verkleint het bedrijf de ecologische 
voetafdruk van de gebruiker en bespaart op 
water- en verzekeringskosten. Zo wordt deze 
technologie onder andere toegepast op  
Manneken Pis.
www.shayp.com

"De unieke luierservice van 
Washcot verhuurt en wast 
katoenen luiers en biedt een 
wekelijkse thuisleverings- 
en ophaaldienst. Een 
totaaloplossing voor de 
nieuwe generatie ouders die 

waarde hecht aan milieu en gezondheid. 
Washcot bedient zowel gezinnen als 
crèche over heel Vlaanderen, Brussel en 
Waals-Brabant" vertellen oprichters Isabel 
Lambert en David Vandenbogaerde. 
www.washcot.be

Wijdelen WijDelen vzw 
stimuleert en promoot het 
delen van spullen tussen buren, 
collega’s en organisaties. "Het 
doel is het delen zo gemakkelijk 

mogelijk maken en toegankelijk voor iedereen. 
De vzw wil uitgroeien tot een coöperatie die 
die steunt op het verdienmodel Peergroups.
be (deelgroepen tussen collega’s). De winst 
die daaruit voortvloeit, zal worden ingezet ter 
promotie van het gratis deelplatform Peerby.be"  
weet Lieven D’hont, medeoprichter met 
Ludo Dhelft van het deelplatform.
www.wijdelen.be

Meer info
www.stg.be/sense

Nieuw
Naar aanleiding van haar 30ste verjaardag, leverde 
Eurofins een bijdrage aan het SE’nSE Fonds 2017, 
waardoor het nog meer projecten kon steunen.
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10 years of Celebrating 
Change Makers

Bijna 400 personen kwamen op 16 november 2017 in het BEL de 10de editie 
van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties vieren. De namiddag ging 
van start met een panelgesprek waarbij enkele sleutelactoren, in persoon 
of per video, hun licht lieten schijnen over 25 jaar duurzame ontwikkeling - 
van Rio tot de SDG's. Vervolgens kregen de 12 finalisten van de Grote Prijs 
2017 en de 9 laureaten van het SE'nSE Fonds 2016 en 2017, de kans hun 
initiatieven voor te stellen aan de talrijke, nieuwsgierige aanwezigen.

Laureaat, 
Brussel 
Community Land 

Trust Brussel beschouwt grond als een 
gemeenschappelijk goed. Daarom creëert 
het blijvend betaalbare koopwoningen op 
gemeenschapsgrond voor en met Brusselse 
gezinnen met een laag inkomen. Concreet 
koopt de vzw met subsidies enkele woningen, 
CLTB blijft eigenaar van de grond terwijl de 
bewoners eigenaar worden van de woning. 
Op die manier worden woningen betaalbaar 
voor mensen met een laag inkomen en dit 
voor altijd, zonder dat nieuwe subsidies nodig 
zijn. Zo weet CLTB op participatieve wijze de 
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie

De Lochting Paysans-ArtisansCommunity Land Trust Brussel©
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Genomineerd  
West-Vlaanderen 
De Lochting biedt een 
duurzame tewerkstelling 

voor mensen die, tijdelijk of blijvend, moeilijk 
aansluiting vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 
Dit doen ze met een overtuigde ecologische 
insteek door op grote schaal biologische 
groenten te produceren en verpakken, en door 
ecologisch onderhoud van leefomgeving. De 
Lochting voorziet begeleiding en ondersteuning 
op maat, wat de kansen op maatschappelijk 
zinvol werk zichtbaar verhoogt, ook op lange 
termijn. Bovendien is ze trots op haar vlotte 
service en klantgerichtheid. Kortom, het bedrijf 
blinkt uit in het bewaren van een evenwicht 
tussen mens, natuur en ondernemerschap.  

Genomineerd  
Namen
Paysans-Artisans is een 

coöperatie, ontstaan in 2013 uit verzet tegen 
de industrialisering van de voedingssector, de 
uniformisering van smaak en de aantasting van 
knowhow. De coöperatie verkoopt artisanale, 
lokale producten van zo'n 60 producenten via een 
online platform en verschillende verkooppunten 
in Namen, gerund door vrijwilligers. Verder 
organiseert de gelijknamige vzw workshops en 
andere activiteiten om kennis en vaardigheden 
uit te wisselen. Naast een bedrijf is Paysans-
Artisans een burgerbeweging die landbouwers, 
kleinschalige verwerkers en consumenten 
met een gemeenschappelijke visie op 
voeding en landbouw verenigt en versterkt.

Meer info 
www.gp-toekomstigegeneraties.be

 

Provincie Luxemburg 
Godefroid du 
développement 
durable 
>  2017 : het plateform 

Bois-Energie (Libin)

Provincie Waals  
Brabant 
Trophée Incidences 
>  2018 : Abdij Van  

Villers 

Provincie Namen 
Prix du développement 
durable 
>  2017 : de coöperatie 

Paysans-Artisans
>  2018 : de coöperatie 

Cyréo

Provincie Henegouwen
Prix Hainaut horizon
>  2017 : het festival LaSemo
>  2018 : de participatieve 

supermarkt Coopéco

PROVINCIALE PRIJZEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING  
Ook de provinciale prijzen voor duurzame ontwikkeling, georganiseerd in nauwe samenwerking  
met de Stichting, belonen jaarlijkse inspirerende lokale initiatieven. 
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Meer info:  
www.stg.be/tourneegenerale

In 2005 werd Belvas een van de 
weinige fairtradechocolatiers in 
Europa. De kwalitatief hoogstaande 
chocolade heeft ondertussen zelfs 

het Max Havelaar-label gekregen, waardoor 
consumenten zeker weten dat de boeren uit het 
Zuiden eerlijke prijzen krijgen voor hun grond- 
stoffen. Bovendien zijn de producten van Belvas 
ook bio. Om de ecologische voetafdruk van het 
productieproces te verminderen, worden kosten 
noch moeite gespaard. Voor het produceren van 
haar chocolade, waarvan overigens meer dan 
de helft voor de export is bestemd, heeft Belvas 
22 vaste werknemers in dienst en een tiental 
tijdelijke arbeidskrachten. Haar omzet is vandaag 
10 miljoen euro, waarvan 85% exportgerelateerd.
www.belvas.be

La Cuisine des Champs is een  
duurzame groot keuken. Ze maken 
gebruik van korte en, steeds vaker,  
biologische productieketens. Dage- 

lijks bereiden ze in de keuken van Cuisine des 
Champs maaltijden voor instellingen (zoals crèches,  
scholen, enz.) met lokale of eenvoudige producten.  
En dat aan betaalbare prijzen voor deze instellingen.  
De keuken voldoet aan strenge milieuvoorwaarden:  
ze is uitgerust met warmtepompen, vangt regen - 
water op en zorgt voor een keurig afvalbeheer. 
Verder werden de kantoren ingericht met  
gerecycleerd materiaal, dit in samenwerking 
met de kringloopwinkel van Namen. Dankzij een 
partnerschap met een beschutte werkplaats helpen 
ze mensen die moeilijk toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt.  www.lacuisinedeschamps.com

Elk jaar organiseert de Stichting voor Toekomstige Generaties allerlei ontmoetingen tussen de actoren 
in haar ecosysteem. Op die manier worden initiatieven op het terrein, gesteund door de Stichting, in de 
kijker gezet. Begin 2018 hebben enkele Franstalige beleidsmakers zo kennis kunnen maken met twee 
KMO’s die op vlak van duurzaamheid aan de spits staan: Belvas en La Cuisine des Champs. In 2017 en 
2018 ontmoetten de CEO’s van het ‘Netwerk Ondernemen en Innoveren voor Duurzame Ontwikkeling’ 
van de Stichting de initiatiefnemers van een reeks milieugericht start-ups: Leopold 7, Permafungi, Youmeal 
en Little Food, en verder ook My Fair Diamond (zie blz. 26), ForGood (zie blz. 16) en Shayp (zie blz. 17).

De Stichting verbindt  
en creëert een community

La Cuisine des Champs Little FoodBelvas

360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie



21

Little Food is pionier en marktleider 
in de kweek, verwerking en 
promotie van krekels voor 
menselijke consumptie. Het 
duo startte hun research eind 

2013, het eerste product lag in de winkels in 
augustus 2015. Het team breidde uit en in 
2017 verhuisdes het naar Greenbizz (Laken) 
waar het de eerste en grootste, Belgische, 
verticale insectenkwekerij bouwde. De 
insecten krijgen bio-voer en de werking 
van Little Food is gebaseerd op het cradle-
to-cradle-principe. www.littlefood.org

Brasserie de Marsinne is een 
microbrouwerij gevestigd in een 
prachtige oude kasteelhoeve 

tussen Namen en Luik. Nicolas Declercq, 
Tanguy van der Eecken en hun team brouwen 
er op duurzame wijze Leopold 7. Dankzij 
de optimalisatie van het brouwproces 
reduceren ze hun afval tot een minimum 
en recupereren en besparen ze heel wat 
energie en water. De brouwerij is tevens een 
sociale werkplaats waar medewerkers een 
professionele opleiding kunnen volgen. Het 
team van Brasserie de Marsinne laat zich 
leiden door drie duidelijke doelstellingen: de 
eerste CO2-neutrale microbouwerij worden, 
pionier blijven in duurzaam brouwen en 
bouwen aan een solide financiële toekomst 
www.leopold7.com

Permafungi is een klein 
Brussels bedrijf dat sinds 2013 
paddenstoelen teelt en daarbij 
stadslandbouw met circulaire 
economie combineert. De 

paddenstoelen worden gekweekt op koffiedik dat 
met de fiets wordt opgehaald bij ondernemingen 
in het centrum van Brussel. Na gebruik wordt het 
productie-afval door "La Ferme Nos Pilifs" als mest 
gerecycleerd. De onderneming, gevestigd in de 
kelders van Tour & Taxis, past binnen de sociale 
economie. Ze leidt haar medewerkers op en 
ontwikkelt een netwerk van samenwerkende telers 
en sympathisanten met het oog op de creatie van 
lokale en duurzame banen. www.permafungi.be 
  

 
Youmeal is de eerste online-
software die de impact van 

voeding op de gezondheid en het leefmilieu 
analyseert en recepten optimaliseert. Op een 
omvangrijke database van voedingsmiddelen 
worden geavanceerde algoritmes losgelaten, 
aangepast aan de behoeftes van diverse 
actoren in de voedselproductieketen. Dankzij 
deze techniek kunnen producenten (hotels, 
restaurants, grootkeukens) ten eerste hun 
producten optimaliseren en ten tweede hun 
consument gedetailleerde en betrouwbare 
informatie verschaffen, ten slotte laat het 
consumenten toe bewust te kiezen voor 
gezonde en milieuvriendelijke voeding. 
Youmeal ging onlangs een partnerschap aan 
met de marktleider in foodservice in België.  
Het biedt momenteel voedselinformatie aan 
1 miljoen consumenten.www.youmeal.io

Brasseri� d� Marsinn�

Leopold7 Permafungi YouMeal
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Van discussies in het Waalse Jeugdparlement 
rond de strategie voor duurzame ontwikkeling, 
tot de raadpleging van een geloot burgerpanel 
over de vergrijzing in het Waals Parlement, en 
mobiliteit in Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 
Of nog, de G1000 in Louvain-la-Neuve over 
de uitbreiding van een winkelcentrum. De 
Stichting is tevens partner van het project 
Collaboratieve Stad van VILCO – Innoviris rond 
burgerparticipatie in de Brusselse wijken. 
Het project verenigt lokale overheden met 
burgercollectieven in een gemeenschappelijke 
transitiedynamiek. Naast deze concrete 
initiatieven komt de Stichting ook regelmatig 
aan het woord in de media over deze thema’s.

G1000 … de terugkeer
De Duitstalige Gemeenschap staat op het punt 
een enorme stap te zetten in het proces van 
democratische vernieuwing: het parlement 

uitbreiden met een door loting samengestelde 
"permanente burgervergadering". 
Deze vergadering zal in alle autonomie thema’s 
kunnen vastleggen, zal toezicht houden 
op de beraadslagingen en zal instaan voor 
de opvolging van burgeradviezen. Maar 
vooral zal ze een permanente band tussen 
de werkzaamheden van de burgers en die 
van de parlementsleden garanderen. Allicht 
een wereldprimeur voor een gemeenschap 
met groot aantal bevoegdheden!
De hoogste instanties van de Duitstalige 
Gemeenschap hebben de oprichters van de 
G1000 en de Stichting gevraagd hun licht 
te schijnen over de concrete uitwerking van 
deze ambitie. Hiervoor doet de Stichting 
graag beroep op de steun van de beste 
internationale experts en ontvangt ze financiële 
steun van de OSIFE Foundation en van één 
van haar mecenassen. Wordt vervolgd!

Experts in deliberatieve democratie van over heel de wereld vergaderden deze zomer 
 in Eupen, v.l.n.r.: David Van Reybrouck (BE), Christoph Niessen (BE), Benoît Derenne (BE), 

Luca Belgiorno-Nettis (AUS), Yves Dejaeghere (BE), Min Reuchamps (BE), Graham Smith (UK), 
Claudia Chwalisz (FR), Carsten Berg (GER), David Farrell (IRE), Cato Léonard (BE), 

Brett Hennig (AUS), Katrin Stangherlin (BE), Marcin Gerwin (POL). 

360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie

Democratie is …
Sinds 2011 al wordt de Stichting zowel door de overheid als door burgers gevraagd mee te  
werken aan de uitrol van een "deliberatieve democratie", daarbij inspiratie puttend in de G1000.
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Onze missie uitvoeren…   
dankzij onze beleggingen!

p. 24
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Onze missie uitvoeren…   
dankzij onze beleggingen!

Het doel van deze Impact First-as is investeren in organisaties op het terrein, 
waarvan de missie nauw aansluit bij die van de Stichting. De Stichting financiert zo 
een twintigtal initiatieven die symbool staan voor een duurzame economie, zowel 
als coöperant of (minderheids)aandeelhouder als via leningen of obligaties, en 
niet te vergeten, het filantropische investeringsfonds SE’nSE (zie blz.28).

Onze Impact First-investeringen

Bouw & Vastgoed

Fairtrade

Dankzij de gestage toename van de schenkingen aan de Stichting zijn  
onze beleggingen de jongste jaren een echte hefboom geworden om onze  
samenleving te transformeren. In lijn met de missie van de Stichting, 
berusten die beleggingen op twee assen: de Impact First-investeringen 
en de Maatschappelijk Verantwoorde Investeringen.

Voeding

Energie
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Financiën

Trividend investeert 
met risicokapitaal in 

sociaal en maatschappelijk geëngageerde 
ondernemers en ondernemingen, 
die werkgelegenheid scheppen voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ook wordt steeds meer geïnvesteerd 
in maatschappelijk vooruitstrevende 
ondernemingen die zich scharen achter 
de SDG’s van de Verenigde Naties. 
De Stichting verdubbelt haar bijdrage 
voor de verdere uitbouw van Trividend. 
 

Cociter (‘Comptoir 
Citoyen des Energies’) 
is een Waalse 
coöperatieve die 

zich toelegt op de levering van groene 
stroom. COCITER is in handen van 12 Waalse 
burgercoöperatieven die groene stroom 
produceren voor hun coöperanten.
De Stichting verstrekt hen een lening  
die op termijn een autonome burger-
financiering moet toelaten.

Paysans-Artisans is 
een burgercoöperatie 

die werk maakt van een voedsel- en landbouw-
model op basis van korte ketens en lokale 
producten in de regio rond Namen. Ze verenigt 
landbouwers, kleinschalige verwerkers en 
consumenten met een gemeenschappelijke 
visie op voeding en landbouw.
De Stichting investeert via Paysans-
Artisans Invest in bijkomende gebouwen 
voor dit groeiende initiatief.

My Fair Diamond bewijst 
dat een ambitieuze, 

transparante aanpak mogelijk is in een 
sector die de reputatie heeft meer voor 
zichzelf te willen schitteren dan voor de 
samenleving. De opbrengst van de juwelen, 
gemaakt met fairtrade-gecertificeerd goud 
en diamanten en met respect voor het 
milieu, gezondheid en veiligheid, vloeit terug 
naar de mijnwerkers en diens familie.
De Stichting zet al volop in op fair 
trade en verstrekt een lening om bij te 
dragen aan 360°-toeleveringsketens 
in een sector die deze nog niet had. 
Geen luxe maar een noodzaak!

Zoom op de nieuwe begunstigden 

Diverse sectoren
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De Stichting heeft, op advies van een 
deskundig Investeringscomité, een MVI-
portefeuille uitgebouwd op basis van strenge 
criteria en met langetermijnperspectief. Haar 
strategie is geïnspireerd op een benchmark 
van toonaangevende Europese stichtingen, 
die tot stand kwam in het kader van het 
programma Foundation 3.0. (zie blz. 38). 

Naast investeringen bij Triodos Bank  
(beleggingsfondsen en aandelencertificaten) 
vraagt de Stichting andere activabeheerders 
zich te scharen achter haar investerings - 
strategie.

In het geval van schenkingen van aanzienlijke 
omvang, kiest de Stichting er immers voor deze 
som bij de bank van oorsprong te behouden.
Een voorbeeld: dankzij de inbreng van grote  
schenkingen vanuit het BNP Paribas Fortis-
universum is een "piloot-portefeuille" van  
beursgenoteerde aandelen in de maak.  
Deze wordt op maat samengesteld op 
basis van onder meer de ‘zwarte lijst’ 
van Financité (uitsluiting van activa die 
onaanvaardbaar zijn op het vlak van 
mensenrechten, sociale rechten, burgerlijke 
rechten, leefmilieu en bestuur) en 
extrafinanciële ratings door Sustainalytics 
en Ethibel (milieu-, maatschappij- en 
bestuursgerelateerde criteria).

Onze Maatschappelijk   
Verantwoorde Investeringen 

HET INVESTERINGSCOMITÉ 

Het Investeringscomité adviseert de Stichting over de uitrol van haar MVI-strategie en 
bestaat uit: Pierre Aeby (Triodos Bank Group), Dirk Coeckelbergh (NewB) en Eric de Keuleneer 
(Credibe en Solvay Brussels School of Management). 

360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie
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Meer info
www.stg.be/fonds-philippe-rotthier

Bij de Stichting   
ondergebrachte Fondsen

Het Philippe Rotthier Fonds 
voor Toekomstige Generaties

Een 360°-mindset stimuleren bij studenten, in 
het bijzonder in het domein van architectuur.
Sinds 2014 draagt dit ‘verbruiksfonds’ van 
600.000€, bij aan het programma HERA 
Awards van de Stichting (zie blz. 8). Gedurende 
15 jaar waarborgt het het voortbestaan de 
HERA Award Sustainable Architecture; een 
excellentieprijs die studenten stimulert om in 
360° te denken en te handelen. Op die manier 
zal het Fonds bijna 80 masterstudenten en een 
30-tal doctoraatsstudenten, uit verschillende 
disciplines, financieel steunen en in de  
spotlights plaatsen. Intussen werd het 
beheer van het Fonds overgedragen aan de 
kleinkinderen van Philippe, die wel voorzitter 
blijft. Op die manier is er sprake van een 
overdracht van waarden binnen de familie. 

//  Volop en met zijn allen  
inzetten op de Toekomstige 
Generaties ! //  
Philippe Rotthier

U bent op zoek naar een duurzaam filantropisch engagement ten gunste van de  
toekomstige generaties? Schaar u achter de bestaande activiteiten van de Stichting 
of start zelf een eigen actie op. U kan het dagelijks beheer, afgestemd op uw wensen,  
ervan toevertrouwen aan de Stichting en voordeel halen uit de ervaring en het  
netwerk van de Stichting. De Stichting is bevoegd om giften, schenkingen en  
legaten te ontvangen onder voordelige fiscale voorwaarden om fondsen op naam  
op te richten in de schoot van de Stichting. 
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Het Filantropisch 
Investeringsfonds SE’nSE

Het SE’nSE Fonds (Seed Equity and 
Sustainable Entrepreneurship), opgericht 
op initiatief van Pierre Mottet en ondergebracht 
de Stichting, zet in op start-ups met een 
aanzienlijke positieve milieu-impact. Pierre 
Mottet garandeert het Fonds een jaarlijkse 
investeringscapaciteit van 100.000€. 
Het vertrouwen van Pierre in de Stichting en de 
resultaten van de eerste edities (zie blz. 16-17) 
hebben ook andere partners en donateurs 
over de streep getrokken om te investeren in 
ondernemerschap voor toekomstige generaties. 
Als antwoord op de vele uitdagingen en 
crisissen van onze tijd kiest Pierre voor een 
resoluut ‘rationele’ en ‘veranderingsgerichte’ 
filantropische aanpak. Een zeer moderne vorm 
van filantropie die, naast de emoties en de 
dringende behoeften op de korte termijn, zich 
inzet om de maatschappij te sturen naar een 
langetermijn 360° denk- en handelswijze. 

Het Sustainable  
Finance Fonds

Om de maatschappij grondig te veranderen 
zijn financiële middelen een cruciale 
hefboom. Het Sustainable Finance Fonds 
opgericht door de Stichting, berust op 
de jaarlijkse opbrengsten van de actie 
‘Een Gouden Daad’.  Het is een vorm van 
alternatieve financiën, bedoeld om duurzame, 
maatschappelijk verantwoorde en ethische 
activiteiten, financieel te ondersteunen, 
Het Fonds ondersteunt naast de HERA Award  
Sustainable Finance, ook een project voor  
microsparen (€ 20.000/jaar) dat uitgerold 
wordt samen met de OCMW's, en 
sensibiliseringsacties rond maatschappelijk 
verantwoorde burgerfinanciering, gedragen 
door Financité (€ 50.000). Het Fonds 
stelt zich tevens borg voor "F’in Common" 
(€ 150.000), een nieuw coöperatief 
financieringsinstrument voor coöperatieven 
die het Financité/FairFin Label dragen. 

Meer info
www.stg.be/sense

nieuw 

Het Cox Fonds 
Het Cox Fonds werd in 2017 opgericht op initiatief van de familie van Professor Jacques François Cox  
(1898-1972), astronoom, doctor in de natuurkunde en de wiskunde, en professor aan de ULB van 1944 tot 1947. 
Het zal zich toeleggen op ruimte-onderzoek, en reflecties over de langetermijnprioriteiten voor de mensheid 
op dit gebied. Het Fonds zal zijn financiële middelen ook aanwenden voor investeringen die steun verlenen 
aan de toekomstige generaties, in lijn met de investeringsdoelstellingen en -strategieën van de Stichting.

//  Ik wil veel meer betekenen dan gewoon 
een schenking doen of bijdragen aan  
een goed doel op de korte termijn. // 

        Pierre Mottet



30

Kies zelf hoe u  
de Stichting wilt steunen!   

Als platform voor veranderingsgerichte filantropie biedt de Stichting zijn vele  
partners, mecenassen en schenkers de mogelijkheid om te investeren in de  
toekomstige generaties. Als stichting van openbaar nut zoals vastgelegd 
bij Koninklijk Besluit (n°5529/98) is de Stichting gerechtigd om legaten, 
duolegaten, giften en schenkingen onder voordelige fiscale voorwaarden  
te ontvangen. Kies daarbij de formule die bij u past! 

360° 360° 360° 360° 
denken handelen investeren filantropie

Stel een Gouden Daad  

Doe een gift
Met elke schenking neemt de veranderingsgerichte kracht van de Stichting toe. Daarbij geldt  
meer dan ooit het spreekwoord: vele kleintjes maken een groot. U geniet van een belastingaftrek  
van 45% bij een totaalbedrag van minstens 40 € aan giften/jaar. 

Doe een schenking 
Stel, naar het voorbeeld van de Laduron-schenking, een plek, een goed ter beschikking, wat  
dan de toekomstige generaties ten goede komt. Schenking zijn fiscaal aftrekbaar. U geniet van  
zeer lage schenkingsrechten (Brussel 6,6%, Vlaanderen 5,5%, Wallonië 7%). 

Zet uw ontwaarde aandelen (aandelen en obligaties met een geringe waarde, die 
‘slapen’ en waarvoor u toch kosten betaalt) om voor het goede doel! Een makkelijk 
gebaar om maatschappelijke waarde te scheppen op basis van bijna niets. Overweeg 
zelf "Een Gouden Daad" indien u beschikt over een effectenrekening bij een van de 
deelnemende baken: Belfius, BNP Paribas Fortis, CA Indosuez Wealth Belgium, Crelan, 
Degroof Petercam, Dierickx Leys Private Bank, ING, KBC / Bolero, Nagelmackers.

Verzilver uw ontwaarde aandelenen steun het goede doel
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Meer info
www.stg.be/philanthropy 

Neem contact op met Benoît Derenne, de directeur van de Stichting, 
om een formule op maat voor uw steun uit te werken. 

Schrijf uw gift (eenmalig of permanente opdracht) over  
naar de Triodos rekening IBAN: BE98 5230 4030 5393 -BIC: TRIOBEBB  
van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Elke gift van 40 € of  
meer is fiscaal aftrekbaar. 

€

(Duo)legaat  
of testament
Wenst u een leefbare wereld doorgeven  
aan uw kinderen en/of aan de toekomstige  
generaties? Wanneer u er niet meer bent,  
zal de wereld dankzij u blijven veranderen. 

We denken meestal liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn. Het is nochtans 
zinvol om daar nu al eens bij stil te staan. In uw testament kunt u te kennen geven op welke 
manier uw bezit, uw geld en uw vermogen ten goede kan komen aan uw naasten en aan 
de zaken die u na aan het hart liggen. Naast uw familie en vrienden, kunt u uw bezittingen 
ook een bijzondere bestemming geven, door een duurzame daad te stellen voor de 
toekomstige generaties.  Het is vanuit dat oogpunt dat de Stichting actief deelneemt aan 
de campagne Testament.be ten voordele van filantropische testamenten. Uw legaat geniet 
van verlaagde successierechten (Brussel 6,6%, Vlaanderen 8,5%, Wallonië 7%).

Start een eigen fonds
Dat kan een van geld voorzien fonds (op naam) zijn, zoals Philippe Rotthier voor duurzame 
architectuur, of een filantropisch investeringsfonds, zoals Pierre Mottet, oprichter van het SE’nSE-
Fonds. Ontdek deze fondsen in de vorige pagina’s (zie p.28-29) en neem contact op met ons.

// Ik voelde dat mijn opvattingen nauw aansluiten bij die van Stichting en haar  
werking. Ik heb dus mijn testament opgesteld. Ik kan met een gerust hart gaan,  
wetende dat alles geregeld is in harmonie mijn met overtuigingen.  //

 Agnès L., Erflaatster.
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DANK AAN ONZE  
PARTNERS!
  HERA  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van 
Leefmilieu en Leefmilieu Brussel; Le Soir; Philippe 
Rotthier Fonds voor Toekomstige Generaties; 
RTBF La Première; Université Catholique de 
Louvain; Université de Liège; Université de 
Mons; Université de Namur; Université Libre 
de Bruxelles; Université Saint-Louis Bruxelles; 
Wallonië: Minister voor Ecologische Transitie 

  HERA - Sustainable Architecture  

Philippe Rotthier Fonds voor Toekomstige Generaties

  HERA - Sustainable Cooperative  Economy  

2017: Cera; Coopburo
2018: Cera

  HERA - Sustainable Design  

IBA; Wallonie Design

  HERA - Sustainable Finance  

Réseau Financité

  HERA - Sustainable Food   

Cosucra; d’ici; Fonds Triodos

  HERA - Sustainable Health  

Laboratoire Tilman

  HERA - Sustainable IT  

Civadis; EVS Broadcast Equipment 

  Sulitest  

HESI; UNDESA; UNEP; UNESCO

  Grote Prijs voor Toekomstige Generaties   

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van 
Leefmilieu en Leefmilieu Brussel; Federale 
Staat: Minister voor Duurzame Ontwikkeling en 
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling; 
Imagine Demain le Monde; MO* Magazine; 
UGent; Wallonië: Minister voor Ecologische 
Transitie en FOD Duurzame Ontwikkeling

  Provinciale Prijzen en Interprovinciale Dag voor   
  Duurzame Ontwikkeling   

Provincie Henegouwen; Provincie Luik; Provincie 
Luxemburg; Provincie Namen; Provincie Waals Brabant

  Tournée générale  

Belvas; Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister 
van Leefmilieu en Leefmilieu Brussel; Cuisine des 
Champs; Community Land Trust Brussels; Federale 
Staat: Minister voor Duurzame Ontwikkeling en 
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling; 
UGent; Wallonië: Minister voor Ecologische 
Transitie en FOD Duurzame Ontwikkeling

  Netwerk CEO’s  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van 
Leefmilieu en Leefmilieu Brussel; Federale 
Staat: Minister voor Duurzame Ontwikkeling 
en Federaal Instituut voor Duurzame 
Ontwikkeling; HEC - ULg; Nationale Loterij

  Foundation 3.0  

4wings Foundation; Fondation Bernheim; 
Fondation Chimay-Wartoise; Fondation de 
France; Fondation Lunt; Fondation Daniel & 
Nina Carasso; Polden-Puckham Charitable 
Foundation; Progressio Foundation; EFC

 G1000  

2017 : OSIFE
2018 : OSIFE; Deutschsprachige Gemeinschaft

  Jeugdparlement  

Wallonië: Minister voor Ecologische Transitie

  VILCO  

Innoviris 

  Sustainable Finance Fonds  

Action en Or; Réseau Financité

  Gouden Daad  

Bank Degroof Petercam; Belfius; BNP Paribas 
Fortis; Dierickx Leys Private Bank; ING; 
KBC; Nagelmackers; Réseau Financité

  Algemeen mecenaat ten gunste van de Stichting  

Gouden Daad; Wallonië: Minister 
van de Tewerkstelling (steun voor de 
promotie van de tewerkstelling) 

Dank u ...
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DANK AAN ONZE  
VRIJWILLIGE 
JURYLEDEN!
  HERA - Doctoral Thesis  

Caroline Bini (Groupe One); Sébastien Brunet (IWEPS);  
Christel Buelens (FRS-FNRS); Guy Ethier (Umicore);  
Myriam Gérard (CSC); Nadine Gouzée , Voorzitster 
(erelid van het Federaal Planbureau); Guy-Romain 
Kouam Kenmogne, laureaat 2015 (ArcelorMittal);  
Jean-Pascal van Ypersele (Koninklijke Academie  
van België);    

  HERA -  Sustainable Architecture  

2017: Han Verschure, Voorzitter (KULeuven); 
Damien Carnoy (architect); Mathilde Dumas, 
laureaat 2016 (ingenieur - architect); Christian 
Fosseur (Velux); Joël Solé (Leefmilieu Brussel); 
Pascale Thys (Habitat & Participation)
2018: Han Verschure, Voorzitter (KULeuven); Loïc 
Dufermont, laureaat 2017 (architect); Sébastien 
Fontaine (FOD); Michel Leloup (architect); 
Johan Lemmens (Velux); Joël Solé (Leefmilieu 
Brussel); Pascale Thys (Habitat & Participation)

  HERA - Cooperative Sustainable Economy  

2017: Didier Goetghebuer, Voorzitter (Union des 
SCOP Wallonie-Bruxelles); Valérie Galloy (Azimut 
scrl); Flora Kocovski (SOWECSOM); Ingrid 
Molderez (KULeuven); Clarisse Van Tichelen, 
laureate 2016 (IWEPS); Michel Visart (ex-RTBF)
2018: Didier Goetghebuer, Voorzitter (Union des 
SCOP Wallonie-Bruxelles); Valérie Galloy (Azimut 
scrl); Flora Kocovski (SOWECSOM); Ingrid 
Molderez (KULeuven); Laurence Vandehoeke, 
laureate 2017 (Greenfish); Dirk Vansintjan 
(Ecopower); Michel Visart (ex-RTBF)

  HERA - Sustainable & Responsible Finance  

2017: Luc Vanliedekerke, Voorzitter (UAntwerpen 
et KULeuven); Elisabetta Callegari (Belfius) ; 
Benoît Lallemand (Finance Watch); Céline Louche 
(Audencia Nantes Ecole de Management); Virginie 
Smans, laureate 2016 (GreenLab.Brussels)
2018: Luc Vanliedekerke, Voorzitter (UAntwerpen et 
KULeuven); Elisabetta Callegari (Belfius) ; Mireille 
Martini (Finance Watch); Céline Louche (Audencia 
Nantes Ecole de Management); Lieve Schreurs 
(Triodos); Fanny Lajarthe, laureate 2017 (ULB-CED)

  HERA - Sustainable Food  

2017: Frédéric Rouvez, Voorzitter (Exki); 
François Heroufosse (Wagralim); Rob Renaerts 
(RABAD); Martine Vandervennet (FIDO); 
Véronique de Herde, laureate 2016 (UCL)

2018: Frédéric Rouvez, Voorzitter (Exki); François 
Heroufosse (Wagralim); Rob Renaerts (RABAD); 
Fabienne Rotthier (landbouwingenieur); Martine  
Vandervennet (FIDO); Véronique de Herde,  
laureate 2016 (UCL)

  HERA - Sustainable Health  

2017: Pierre Verbeeren, Voorzitter (Dokters van 
de Wereld); Michel Kesteman (Caritas); Philippe 
Lamotte (journalist); Caroline Princé, laureaat 2016 
(fysiotherapeut); Sylvie Varlez (Federaal Planbureau)
2018: Pierre Verbeeren, Voorzitter (Dokters van de  
Wereld); Brooke Aksnes (World Nutrition); Michel  
Kesteman (Caritas); Philippe Lamotte (journalist);  
Alain Nicolas (Provincie Luik); Sylvie Varlez  
(Federaal Planbureau)

  Grote Prijs voor Toekomstige Generaties -   
  Expertenjury   
Jean Hugé (ULB); Dirk Leroy (Sustenuto); Deirdre Maes  
(KUL); Cédric Van de Walle (FIDO); Sylvie Varlez 
(Federaal Planbureau); Natacha Zuinen (FOD Duurzame  
Ontwikkeling)

  Grote Prijs voor Toekomstige Generaties -   
  Eindjury  

Sophie Brems (RTBF); Tine Hens (MO*); Julien 
Jacquet (PermaFungi); Sebastiaan Kennes (Ashoka, 
Generation T, jonge jury); Jo Van Cauwenberge 
(GoodPlanet) ; Cedric Van de Walle (FIDO)

  Prix Incidences - Expertenjury  

2018: Pascale Alaime (Leefmilieu Brussel); 
Alexandre Bertrand (Village Partenaire); Michaël 
Petit (UNamur); Sylvie Varlez (Federaal Planbureau)

  Prix Incidences - Eindjury  

2018: Marie-Joëlle Anciaux (CPAS), Pierre Houbotte 
(Chambre provinciale d’agriculture du Brabant 
wallon et de l’arrondissement de Bruxelles Capitale), 
Jérôme Veriter (GAL Culturalité en Hesbaye 
brabançonne), Santo Vitello (Province du Brabant 
wallon - Centre provincial de l'agriculture et de la 
ruralité), Enrique Gonzalez (Cap Innove), Quentin 
Duchenne (Chambre provinciale d’agriculture du 
Brabant wallon et de l’arrondissement de Bruxelles 
Capitale), Philippe Delaisse (European Platform 
of Circular Economy), Thierry Meunier (Energie 
Brabant Wallon), Yann Ducatteeuw (UCM)

  Godefroid du Développement Durable - Eindjury  

2017: Pierre Stassart, Président (ULiège); 
Laurent Berbach (consultant); Ygaëlle Dupriez 
(NGE); Dominique Lambert, laureaat 2016 
(INDSE); Jean-Charles Magin (MJ Libratoi); 
Jean-Marie Thomas (Godefroid social); 
Pascal Van Bever (Réseau Solidairement)
2018: Pierre Stassart, Président (ULiège); 
Laurent Berbach (consultant); Ygaëlle Dupriez 
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(NGE); Mathieu Barthelemy (CCI Luxembourg 
belge) ; Jean-Charles Magin (MJ Libratoi)

  Prix du Développement Durable   
  van de Provincie Namen - Expertenjury  

2017: Stéphane Abras (Contrat de Rivière 
Haute-Meuse); Pascale Alaime (Leefmilieu 
Brussel); Perrine Ferauge (UMons); Christophe 
Vermonden (Leefmilieu Brussel)
2018: Alexandre Bertrand (Village Partenaire); 
Philippe Mertens (Brulocalis); Frédéric Mouchet  
(Contrat de Rivière Haute-Meuse); Christophe 
Vermonden (Leefmilieu Brussel)

  Prix du Développement Durable   
  van de Provincie Namen - Eindjury  

2017: Claudine Brasseur (RTBF); Jeanne Collard,  
lauréate 2016 (La Cuisine des Champs); Greta 
Debois (UNamur); Marc Legrain (UTAN); 
Jean-Yves Marion (UCM Namur); Natacha 
Zuinen (FOD Duurzame Ontwikkeling)
2018: Thérèse Bouchat, laureate 2017 (Paysans-
Artisans); Claudine Brasseur (RTBF); Laurence 
Gourgue (BEPN); Virginie Hess (Ecoscénique); Marc 
Legrain (UTAN); Jean-Yves Marion (UCM Namur); 
Valentine Van Gameren (FOD Duurzame Ontwikkeling)

  SE’nSE Fonds  

Pierre Mottet, Voorzitter (IBA); Karen Boers 
(Startups); Piet Colruyt (Impact Capital); Sabine 
Colson (SRIW); Christophe Guisset (Enelys); Yves 
Jongen (IBA); Jérôme Partos (Eurasia Environmental 
Technologies); Sybille van den Hove (Bridging 
for Sustainability); Pascal Vermeulen (Climact)

DANK AAN DE 
ACTIEVE LEDEN 
VAN ONZE 
PROJECTEN!
  Sulitest Expert Committee  

Core Group: Nadine Gouzée, Voorzitster (erelid 
van het Federaal Planbureau); Filip Colson 
(Ecocampus); Pieter Dresselaers (IGEMO); Jean 
Hugé (ULB); Sybille Mertens (ULg); Natacha 
Zuinen (FOD Duurzame Ontwikkeling)

Leden: Robby Robby Berloznik (VITO), Brent Bleys 
(UGent), Catherine Bouland (ULB), Paul-Marie 
Boulanger (Instituut voor Duurzame Ontwikkeling), 
Carlos Desmet (UCL), Guy Ethier (Umicore), Marc 

Labie (UMons), Cathy Macharis (VUB), Deirdre 
Maes (KULeuven), Bernard Mazijn (Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling), Delphine Misonne (Saint-
Louis), Lars Moratis (UAntwerpen), Leida Rijnhout 
(Friends of the Earth), Coline Ruwet (ICHEC)

  Grote Prijs voor Toekomstige Generaties en   
  Provinciale Prijzen voor Duurzame Ontwikkeling  

Wij danken al onze «speurneuzen» die ons initiatieven 
uit hun streek voorstellen als mogelijke kandidaten 
voor de Provinciale Prijzen en voor de Grote Prijs. 

  Netwerk van CEO’s  

Rachida Aziz (Azira); Jean-François Baele (Domaine 
du Ry d'Argent); Loïc Bar (Opinum); Francis Blake 
(Imperbel-Derbigum); René Branders (Four Industriel 
Belge); Benoît Ceysens (La Ferme Nos Pilifs); Olivier 
Chapelle (Recticel); Christian Collard (TCO Service); 
Jeanne Collard (Cuisine des Champs); Benoît Coppée 
(InvestSud/Foire de Libramont); Jacques Crahay 
(Cosucra); Marie d'Huart (Cap Conseil); Serge 
De Backer (Cap Conseil); Denis Drousie (DEME-
Ecoterres); Christian Fosseur (Velux Belgium); Michel 
Foucart (Technord); Philippe Foucart (Technord); 
Dorothée Goffin (Smart Gastronomy Lab); Isabelle 
Hamburger (Vervloet); Paul Havelange (Ubidata); 
Jérôme Kervyn de Meerendré (Greenwatch); 
Geneviève Le Clercq (Kewlox); Frank Mestdagh (d’ici); 
Laurent Minguet (Invest Minguet Gestion); Anne 
Mortier (Tilman); Pierre Mottet (IBA); Thierry Noesen 
(Belvas); Jacques Pélerin (GRE Liège); Frédéric 
Rouvez (Exki); Jean-Noël Tilman (Tilman); Thomas 
Van Craen (Triodos); Hilde Weckx (Expanscience)

Ereleden: Marcel Miller (Alstom Belgium); 
Valérie Urbain (Euroclear)

  Foundation 3.0  

4wings Foundation - BEL (Olivier Debuyst, Virginie 
Samyn); Accenture - BEL (Magali Frankl); Barrow 
Cadbury Trust - GBR (Max Rutherford); C.S. Mott 
Foundation - GBR (J. Walter Veirs); C&A Foundation 
- CHE (Leslie Johnston); Carbon Tracker - GBR 
(Mark Campanale); Centris - GBR (Barry Knight); 
Cera - BEL (Lieven Vandeputte); Compagnia di San 
Paolo - ITA (Luca Grbac); European Programme 
for Integration & Migration - BEL (Sarah Sommer); 
ERSTE Stiftung - AUT (Franz Karl Prueller); European 
Foundation Centre - BEL (Maria Orejas-Chantelot, 
Gerry Salole); Fondation Accenture - FRA (Angélina 
Lamy); Fondation Bernheim Stichting - BEL (France 
de Kinder); Fondation Chimay - Wartoise - BEL 
(Philippe Chevremont, Philippe Dumont); Fondation 
Daniel & Nina Carasso - ESP (Isabelle Le Galo 
Flores); Fondation de France - FRA (Sophie Lasserre, 
Dominique Lemaistre, Martin Spitz); Fondation 
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Schneider Electric - FRA (Patricia Benchenna); 
LesFondations.be - Stichtingen.be - BEL (Luc 
Luyten); Lunt Foundation - BEL (Michaël Lunt, Helene 
Rolin); Polden-Puckham Charitable Foundation - 
GBR (Bevis Gillett, Stephen Pittam); Prague Civil 
Society Center - CZE (Rostislav Valvoda); Progressio 
Foundation - NLD (Marcello Palazzi); Social Innovation 
Exchange - GBR (Jordan Junge); Streekfonds West-
Vlaanderen - BEL (Jan Despiegelaere); VINCI Insertion 
Emploi - FRA (Arnaud Habert); Youth Empowerment 
Partnership Programme - DEU (Jochen Schell)

DANK AAN ONZE  
OPRICHTERS 
VAN FONDSEN, 
DONATORS, 
PETERS EN 
SCHENKERS!
  Cox Fonds  

Dank aan Jean-Marc Van Nypelseer die ervoor 
koos om dit Fonds op te richten ter nagedachtenis 
aan zijn grootvader en diens overtuiging 
van een open en toegankelijke wetenschap, 
ten dienste van het algemeen welzijn.

Beheerscomité: Jean-Marc Van Nypelseer, 
Voorzitter; Benoît Derenne

  Philippe Rotthier Fonds voor   
  Toekomstige Generaties  

Dank aan Philippe Rotthier die sinds 2014 zijn ver-
trouwen schenkt aan de Stichting en aan diens speci-
fieke activiteiten in de academische wereld (HERA). 

Beheerscomité: Philippe Rotthier, Voorzitter;  
Louise Bélenger, zijn kleindochter; Benoît Derenne

   SE’nSE Fonds  

Dank aan Pierre Mottet dat hij de Stichting 
gekozen heeft om zijn visie waar te maken 
van een duurzaam ondernemerschap, dat 
mikt op verandering op milieuvlak. 

Beheerscomité: Pierre Mottet, Voorzitter;  
Benoît Derenne 

  Sustainable Finance Fonds  

Dank aan alle schenkers van ‘Een Gouden Daad’! 
Zij geven de Stichting en het netwerk Financité 
de middelen om een Fonds op te richten dat 
specifiek inspeelt op de bijzondere uitdagingen 
van ethische en verantwoorde financiën. 

Beheerscomité: Bernard Bayot (Financité),  
Benoît Derenne 

  Schenking van de Hébergerie CO2 Solidaire  

Dank aan Christina De Wilde en Benoît Laduron, 
die sinds 2015 hun vertrouwen schenken aan de 
Stichting om deze verborgen parel vlak bij Durbuy 
op de lange termijn als openbaar goed te vrijwaren. 

  Peters & Meters  

Dank aan onze Peters en Meters van de Toekomstige  
Generaties, die er zich voor meerdere opeenvolgende  
jaren toe verbonden hebben de jongeren van HERA  
via de Stichting te steunen.  

  Schenkers  

Particulieren, ondernemingen en instellingen uit België 
en daarbuiten, dank aan de talloze schenkers die elke 
dag opnieuw hun steun verlenen aan de Stichting. 

EN DANK OOK  
AAN ONZE 
VRIJWILLIGERS!
  Raad van Bestuur  

François Ost, Voorzitter; Francis J. Blake; 
Marie Geukens (vanaf 8 maart 2018); Brigitte 
Gloire; Pierre Guilbert; Ludo Hilkens; Mark 
Lambrechts (tot 17 mei 2017); Jacqueline Mayer 
(tot 17 mei 2017); François Schwennicke

  Investeringscomité  

Pierre Aeby (Triodos Bank Group); Dirk Coeckelbergh  
(NewB); Eric De Keuleneer (Credibe, SBS-EM);  
Benoît Derenne

  Juridisch adviescollege  

Ilse Banmeyer ; Nicolas de Crombrugghe

  Projecten en evenementen  

Dank aan de vrijwilligers, stagiaires en studenten 
die zich van tijd tot tijd voor de Stichting inzetten 
op het vlak van vertaling, onthaal tijdens 
evenementen, administratief werk, enz.
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Enkele cijfers     
ter verduidelijking 

De talloze activiteiten van de Stichting zijn enkel mogelijk dankzij de vele  
vormen van steun van haar vrijwilligers, dankzij haar individuele schenkers 
(onder meer via de inzamelactie "Een Gouden Daad"), dankzij de fondsen  
ondergebracht bij de Stichting en dankzij haar donateurs, haar partner- 
bedrijven, private of openbare stichtingen en instellingen.

360° denken
26 %

360° handelen  
& ondernemen
27 %

360° investeren 
& financiering
20 %

Administratie 
9 %

360° Filantropie
7 %

Zoeken naar fondsen  
en Communicatie 
6 %

R&D & 
evaluatie
3 %

Deliberatieve 
democratie

2 %

Bestemmingen 
1.259.903 € 

2017

Bestemde 
schenkingen 

1 %

Stichtingen
2 % Mecenaat van ondernemingen 

6 %
Partnerships 
overheden
10 %

Tewerk- 
stellingssteun
12 %

Schenkingen van  
particulieren (waaronder 
Gouden Daad)
17 %

Inbreng 
ondergebrachte 
Fondsen
27 %

Eigen 
opbrengsten
27 %

Opbrengsten
1.260.384 € 

2017

Waar komen onze 
financiële middelen 
vandaan? 
De laatste jaren zien we een duidelijk trend: 
de financiële inkomsten afkomstig van 
individuele schenkers, van de fondsen 
ondergebracht bij de Stichting, en van eigen 
opbrengsten, vormen het leeuwendeel van 
onze middelen. In 2017 waren zij goed voor 
ruim 70% van al onze middelen, en kenden 
zij een sterke groei in vergelijking met de 
voorgaande jaren. Dit maakt de Stichting 
een stuk onafhankelijker, vooral ten aanzien 
van overheidsfondsen. Die evolutie 
reflecteert ook het alsmaar groeiende 
vertrouwen in de werking van de Stichting.
  

Onze prioriteiten 
vertaald in de bestemming 
van die middelen
De hefbomen van de Stichting worden 
steeds efficiënter naarmate de jaarlijkse 
financiële middelen groeien. Dit 
jaar bedroeg die groei 36%. De drie 
belangrijkste hoofdstukken van dit 
activiteitenverslag - Denken, Handelen, 
Investeren - maken dit meer dan duidelijk 
en trekken in zowat gelijke delen 3/4 
van de middelen naar zich toe.
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EVOLUTIE VAN DE JAARLIJKSE  
WERKINGSMIDDELEN (OPBRENGSTEN)

2015 2016 2017

892.458 € 926.420 €

1.260.388 €

2015 2016 2017
37.000 €

160.345 €

304.500 €

EVOLUTIE VAN DE SCHENKINGEN  
& STEUN VAN DE STICHTING

EVOLUTIE VAN HET  
VAST KAPITAAL

2015 2016 2017

1.266.574 €

2.305.011 € 2.320.508 €

UW GELD WORDT GOED 
BEHEERD… IN ALLE 
TRANSPARANTIE 

Sinds de oprichting van de Stichting 
in 1998 worden haar rekeningen elk 
jaar gecontroleerd overeenkomstig 
de wettelijke en statutaire 
voorschriften. Het voor het jaar 2017 
gemandateerde bureau is "Maillard, 
Dethier & C°, Bedrijfsrevisoren". 

Maillard, Dethier & C° 

REVISEURS D’ENTREPRISES   -   BEDRIJFSREVISOREN   -   AUDITORS 

Société civile à forme commerciale de sprl - Burgerlijke vennootschap met handelsvorm van bvba 

Rue de la Vignette / Kleine Wijngaardstraat 179 b 2 – 1160 Bruxelles / Brussel 

T : 02 673 22 22 – F : 02 675 05 46 - @ : fernand.maillard@maillard-dethier.be - laurent.dethier@ maillard-dethier.be 

 

 

G:\Mon Drive\02_COURRIER\COURRIER\182 MD\182732 FGF Verslag Commissaris 2017.docx 

Page 1 sur 3 

Siège social / Maatschappelijke zetel : Avenue de Nivelles 107 – 1300 Wavre (Limal) – T / F : +32 (0)10 41 19 28 

RPM / RPR : Nivelles     TVA / BTW : BE 0 459 528 194 

Banque / Bank : 068-2198359-75   IBAN : BE05-0682-1983-5975   BIC : GKCCBEBB 

 
 

 
 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

« FONDATION POUR LES GENERATIONS FUTURES » (RPM 0462.862.323) OVER 

HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2017 

(JAARREKENING) 
 

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van « FONDATION POUR LES 

GENERATIONS FUTURES » (de « stichting »), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat 

ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt 

een geheel en is ondeelbaar.  

 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 17 mei 

2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de 

algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. Wij 

hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de stichting uitgevoerd gedurende 19 

opeenvolgende boekjaren. 

 

Verslag over de jaarrekening 

 
Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans 

op 31 december 2017 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en 

de toelichting, met een balanstotaal van € 5.139.747 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een 

verlies van het boekjaar van € 74.604. 

 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 

van de vennootschap per 31 december 2017, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die 

datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel. 

 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 

  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van 

toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder 

beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 

jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 

controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 

onafhankelijkheid.  

 
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle 

vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

 

Dankzij onze donateurs en partners zijn de jaarlijkse 
werkingsmiddelen van de Stichting tusen 2015 
en 2017 met 41% gestegen tot 1,26 miljoen euro. 
Dit biedt ons nog meer armslag op het terrein.

Recente evolutie: sterke toename van de werkings-
middelen van de Stichting, waardoor ze op 
veel grotere schaal rechtstreekse steun kan 
verlenen aan projecten op het terrein, dit in de 
vorm van schenkingen of b.v. risicoleningen 
converteerbaar in andelen of kapitaal.  

Na de stroomversnelling tussen 2013 en 2016 - met 
dank aan onze donateurs - bedraagt het eigen 
vermogen van de Stichting nu 2,32 miljoen euro. Dit 
laat de Stichting toe als actief en ethisch investeerder 
op te treden: 2/3den van dit bedrag gaat naar zeer 
veeleisende MVI-producten (Maatschappelijk 
Verantwoorde Investeringen) en 1/3de naar Impact 
First-investeringen (zie blz.24-26). Dit draagt ook 
bij tot het voortbestaan van de Stichting en tot de 
werking van de Stichting op de lange termijn.



 "Opschalen  
voor een 

tranformatieve 
impact". 

Samenwerkings-
verbanden tussen 
stichtingen en met 
andere spelers’.
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Foundation 3.0:  
de maatschappelijke impact  
van de Stichtingen versterken

De Ronde Tafels brachten 39 vertegen-
woordigers van Stichtingen bijeen 
rond de thema’s ‘Opschalen voor een 
transformatieve filantropische impact’ 
(2017) en ‘Samenwerkingsverbanden 
tussen stichtingen en met andere 
spelers: risico’s en voordelen’ (2018).  

Vanuit eenzelfde invalshoek is de 
Stichting ook zelf actief lid van meerdere 
netwerken van internationale en Belgische 
stichtingen: European Foundation 
Centre, EDGE Europe, Environmental 
Funders Network en Stichtingen.be.

Deze jaarlijkse strategische ontmoetingen willen stichtingen ertoe 
aanzetten een positieve systemische verandering op gang te brengen 
en oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. Sinds 
2013 werkt deze groep zo aan een meer duurzame maatschappij.
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Op naar de 
1ste "Future Generations Summit"…
… waarmee we ons licht laten schijnen op "transformatieve kracht van geld",  
aan de hand van concrete projecten en vernieuwende ideeën, onderschreven  
door de Stichting en haar partners.

Een "Belvas" Fonds onder constructie…
Thierry Noesen, oprichter van Belvas en kampioen van de biologische,  
fairtrade chocolade, wil zijn strijd tegen kinderarbeid in cacaoplantages in 
Ivoorkust kracht bijzetten.  Hiervoor wenst hij, in de schoot van de Stichting,  
het "Belvas" Fonds op te richten!

In de startblokken: Fonds ter ondersteuning 
van watergerelateerde projecten!

Burgerdeliberatie en loting: naar een 
Belgische… wereldprimeur?
Het werk van de Stichting en de kerngroep van de G1000 rond de toekomst 
van onze democratie, dat weerklank vond bij enkele ambitieuze politici, zou 
in 2019 kunnen uitmonden in een grote democratische stap voorwaarts.
En in afwachting krijgen de HERA Awards er een nieuwe telg bij, rond 
dezelfde uitdaging, de HERA Award Sustainable Democracy.

Jongeren tegen onze afvalberg:  
Zero Waste Student Challenge!

B Corp, het label voor 360°-ondernemingen, 
heeft wind in de zeilen…
Laboratoires Expanscience, één van de nieuwe partners van de Stichting - met 
name partner voor de HERA Award Sustainable Health - heeft recent het B Corp-
label verworven. Een label waarover gesproken wordt in de nieuwe film "Après 
demain" van Cyril Dion en waarvan ook de Stichting enthousiaste supporter is.

Snelle blik op de toekomst
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