FUNDS FOR GOOD
________________________________________________________________________________
Actieplan Filantropie
1. Hulpmiddelen
Het businessmodel van Funds For Good (FFG) rust op het principe dat het grootste van ofwel 10% van de
omzet, ofwel 50% van de winst na belastingen , naar sociale projecten gaat.
De vergoeding voor de leden van het FFG team wordt afgesteld op het gemiddelde loon van de sector en is
dus begrensd (wat de facto buitensporige bonussen uitsluit).
2. Begunstigden
De donaties zijn gericht naar « Funds For Good Philantropy », een filantropisch fonds dat toegewezen is aan
de Koning Boudewijn Stichting, met uitzondering van bijzondere gevallen.
In deze gevallen zal de donatie worden toegekend aan een organisatie met het statuut van stichting of
vereniging van openbaar belang, en moet deze worden goedgekeurd door het comité van FFGP.
3. Audit en controle
De werkwijze van de donaties van FFG wordt uitgelegd in punt 1. Deze werkwijze wordt geaudit door een
derde en onafhankelijke organisatie (Forum Ethibel).
FFGP beschikt over een directiecomité met ervaring uit zowel de academische als de privé sector. Dit
comité is onafhankelijk en verzekert het goede beheer van FFGP. FFGP benoemd een voorzitter die
vergaderingen organiseert en de acties van het fonds coördineert met de oprichters.
4. Thema’s
FFGP heeft tot doel te strijden tegen arbeidsonzekerheid en ongelijkheden door het stimuleren van
ondernemerschap.
De hoofdactiviteit van FFGP is het uitgeven van leningen op eer (zonder interest en met uitgestelde
terugbetaling) aan ondernemers (met voorrang voor werklozen of benadeelde personen) via
microfinancieringsinstellingen, stichtingen of eventueel rechtstreeks. FFGP biedt ook coaching oplossingen
aan voor de ondernemers die worden gefinancierd.
FFGP kan andere organisaties zoals stichtingen of verenigingen, al dan niet actief in de ondernemerssector,
helpen na validatie door het directiecomité van FFGP.
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Voorbeeld van partnership met microStart, microfinancieringsinstelling
Om een antwoord te kunnen bieden op de specifieke problematiek van ondernemers in benadeelde
situaties, wil Funds For Good Philantropy, vertegenwoordigd door de Stichting, een fonds voor leningen op
eer opzetten, toegewijd aan dit publiek (hierna « Fonds voor Leningen op Eer ») om de realisatie van hun
project te versoepelen en hun toegang tot krediet te verschaffen.
Het doel van dit Fonds voor Leningen op Eer is om projectleiders te laten genieten van de toekenning van
leningen op eer, dwz quasi eigen vermogen, complementair aan een microkrediet, om de creatie en
ontwikkeling van hun projecten te kunnen financieren.
Deze leningen op eer zijn leningen zonder interesten, van maximaal € 5000 en zijn gericht op de
doelgroepen die het meest in moeilijkheden zitten en wiens kapitaaleis hoogstens € 15 000 is.
Om dit te realiseren ondersteunt het fonds Funds For Good Philantropy tijdelijk, via de Koning Boudewijn
Stichting, microStart, door middel van een lening zonder interest enkel en alleen bedoeld voor het
financieren van de leningen op eer.
De in artikel I.1 bedoelde lening mag uitsluitend gebruikt worden door microStart om de leningen op eer te
financieren, ten gunste van ondernemers in benadeelde situaties, dit is exclusief alle andere kosten, in het
bijzonder de betaling van operationele kosten.
De begunstigden van de lening op eer moeten anderzijds aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Geografische voorwaarde: de bedragen die worden uitgeleend via de leningen op eer, moeten
eerlijk verdeeld zijn tussen Wallonië en Vlaanderen, Brussel wordt hier beschouwd als neutraal
gebied.
• De begunstigden moeten werkzoekenden zijn gevrijwaard of niet en/of ontvangers van een sociaal
minimum en een project hebben waarvan de kapitaaleis hoogstens 15 000 euro bedraagt.
• Het project dat een lening op eer ontvangt moet tot doel hebben werkgelegenheid te creëren die
verder dan de ondernemer zelf strekt en dit op middellange termijn.
De terugbetalingsvoorwaarden worden vrij gekozen door microStart en de begunstigde van de lening op
eer, zonder de 3 jaar te overschrijden. Derhalve:
•

•
•

De duur van de terugbetaling is maximum 36 maanden
o Maximum 24 maanden voor de terugbetaling van het microkrediet
o Maximum 12 maanden voor de terugbetaling van de lening op eer
De terugbetaling van de lening op eer begint pas na terugbetaling van het microkrediet
microStart zal voorstellen aan de begunstigde van de lening op eer om de terugbetalingen aan
Funds For Good gedurende enkele maanden na de voorziene terugbetalingperiode voort te zetten,
om op die manier het fonds Funds For Good Philantropy te steunen. De begunstigde is vrij om dit
voorstel te accepteren of te weigeren.
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