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WELKOM

̶ Welkom en dank voor talrijke opkomst

̶ Fondsenwerving work in progress -> zo ook team relaties 

̶ Voorjaar 2019 + 4 VTE collega’s fondsenwerving 
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Wim Van der Planken

Fondsen

Kathleen Dekens 

Wetenschappelijke nascholing

Els Demyttenaere

Relaties

Elien Wanzeele

Notarissen en vermogensbeheerders

Katrien De Block 

Dossieropvolging en administratie 
Liesbeth Plovie

Leerstoelen

Terry Ediers

Legaten 



INHOUD PRESENTATIE

Deel 1

 Fondsenwerving UGent en GE (some numbers)

 UGent is een goed goed doel (spread the news)

Deel 2

 Gift

 Fonds

 Leerstoel

 Testament/legaat

 Schenking via notariële akte

Deel 3

 Fondsenwerving –> IKEA handleiding 

 Communicatie en netwerken werkt aan de hand van inspirerende voorbeelden
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DEEL 1

̶ Enkele cijfertjes

̶ Verspreid de boodschap: De UGent is een goed goed

doel
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LET’S TALK ABOUT NUMBERS

Sinds najaar 2012

4.300 overschrijvingen naar Universiteitsfonds (legaten, 

giften, leerstoelen) 

20 leerstoelen 

19 fondsen

12 opengevallen testamenten

70 opgemaakte legaten 
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Totaal € ? 

Best scorende faculteit ?

Welke faculteit nog niets 

fondsenwerving ?  



SINDS NAJAAR 2012 TOT OP HEDEN

€ 19.738.295 
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40% van alle giften en legaten =GE

60% van alle schenkers = GE

8 Leerstoelen

10 Fondsen (+ 3 in oprichting)

6 Opengevallen testamenten

25 Advies legaten in opmaak (GE 

geoormerkt)



WIE STEUNT ER WELK GOED DOEL ? WIE 
HEEFT AL FISCAAL ATTEST ONTVANGEN ?
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UGENT IS EEN GOED GOED DOEL 
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UGENT IS EEN GOED GOED DOEL

• 1001 maatschappelijk relevante thema’s om aan te 

schenken

• 45% fiscaal aftrekbaar (vanaf 40 EUR)

• USP – gift gaat voor de integrale 100% naar het doel

‘er blijft niets aan de pot plakken’

• Bestaanszekerheid = nog eens 200 jaar 

(vzw gestopt -> dan gaat het legaat naar vadertje staat)
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WIE KENT ER NOG ZO EEN GOED GOED DOEL 
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COLLEGA’S LET’S TALK ABOUT IT
UGENT IS EEN GOED GOED DOEL
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Flyers in pakketje
 Deel vrijblijvend uit (meer verkrijgbaar)

 Maak er zelf (in overleg) en zet je 

onderzoek in de 

fondsenwervingsschijnwerper 



EINDE DEEL 1
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DEEL 2

̶ Gift 

̶ Fonds

̶ Leerstoel 

̶ Legaat/testament

̶ (schenking via notariële akte)
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GIFT

= bankgift

Op rekeningnummer Universiteitsfonds:

390-0965803-29 

of IBAN: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB)

Mededeling: GE_XXX (dossiernummer)

of herkenbaar vb CRIG of Fonds4Brain, ….
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GIFT
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Geheel om niet

NO/NADA

UNIVERSITEITSFONDS: 

• Dossiernr of sjabloon schenkingsbrief (rekeningnr, dossiernr, 

onderzoeksgroep)

• Aanvaardingsbrief (boekhouding en erkentelijkheid vanuit UGent)

• Overboeking vrij van overhead 

• CRM schenkersdatabank

PROMOTOR

• gift 

• Erkentelijkheid naar schenker

• Eventuele communicatie 

SCHENKER: Fiscaal vrijstellingsattest 

(vanaf 40 euro)
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VOORBEELD SJABLOON SCHENKINGSBRIEF



GIFT
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- Gift voor specifiek 

project (maar geen 

onderzoeksopdracht) 

- Beperkte voorwaarden 

- Let op logo = 

sponsoring (en dus 

geen fondsenwerving)

UNIVERSITEITSFONDS: 

• Sjabloon (schenkingsbrief) schenkingsovereenkomst

• (Rekeningnr, dossiernr, onderzoeksgroep)

• Juridische screening (TT of AJZ)

• Overboeking vrij van overhead 

PROMOTOR

• Veel geduld (en mogelijks hypotheek op partnerschap)

• gift 

• Erkentelijkheid naar schenker en communicatie 

SCHENKER: 

• GEEN fiscaal vrijstellingsattest en ook GEEN factuur !



FONDS

• Intake = nadenken over en tijdsbesef mbt:

Potentiële doelgroepen (patiënten/organisatie/nabestaanden/…)

Events 

Communicatie (lezingen, twitter, FB, Instagram, website, event, pers, 

affiche, flyers,…)

• Thematisch (naam schenker/initiatiefnemer is mogelijk)

• Oprichtingsakte (via fondsenwerving) FR en BC

• Beheerscomité (meerderheid UGent, min. 1/jaar overleg)

• Rapportering over schenkers mogelijk (vb maandelijks) = betrokken 

houden, uitnodigen event, wat bereikt dankzij giften/jaarverslag
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LEERSTOEL
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• Thematisch (geen project!)

• Één of meerdere partners

• 3 à 4 jaar (verlengbaar)

• Gastprofessor of coördinator (richtbedrag 60K €)

• Sjabloon overeenkomst via universiteitsfonds

• Juridische screening (AJZ/TT)

• Traject meerdere maanden (na akkoord partner -> 

VG/FR/EC/BC)

• Communicatie website + lancering = (pers)aandacht 

is promotie UGent en schenker

• Netwerk opbouw en onderhoud noodzakelijk

NIEUW

?? overhead or no overhead ??

• Stichting of organisatie 

= vrij van overhead

• Basisovereenkomst, en geen 

verplichtingen UGent (dus ook 

geen bijlagen met bv milestones

etc. )

= vrij van overhead

• Overeenkomst met 

verplichtingen en/of factuur 

gewenst door partner(s)

= - 17% overhead



(DUO-)LEGAAT/TESTAMENT

̶ Meestal geoormerkt naar affiniteit (hartje) van testamentmaker 

(kanker, dieren, natuur …..)

̶ Idealiter fondsenwervers met testamentmaker ‘aan de 

keukentafel’ (discretie en luisterend oor, advies bij opmaak, 

simulatietabel etc)

̶ Duo-legaat = UGent volbrengt met haar deel ook de 

successierechten van de overige legatarissen (maar netto moet 

natuurlijk positief zijn)

̶ Soms ook vraag oprichting Fonds (garantie dat geld goed 

besteed zal worden of reeds schenken bij leven)
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SCHENKING VIA NOTARIS OF NIET ?

22

Als de schenker binnen de drie jaar na de 

schenking overlijdt, wordt de waarde van deze gift 

bij het actief van de nalatenschap geteld -> betalen 

erfbelasting/successierechten (hoger dan de 

schenkbelasting)

7% schenkbelasting < 8,5 % successierechten

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/overlijden-en-erfenis/erfbelasting


EINDE DEEL 2
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DEEL 3 COMMUNICATIE EN NETWERKEN 
WAT WERKT, INSPIRERENDE VOORBEELDEN
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IKEA HANDLEIDING FW
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FONDSENWERVING START:
EEN IDEE – EUREKA ?

ZAP lid ->

Patiënt of nabestaande 

Bedrijf/organisatie

Testamentmaker

Fondsenwerver

Let’s talk about, doen of niet ?

Denken aan: doelgroepen en netwerk 

storytelling en beeld, event, …

26



HARTJE, EMOTIE, VERHAAL OM VERDER TE VERTELLEN

̶ Verdriet, levendig houden, nood, dankbaarheid ...

Immuno-T book:

Kinderurologie: Gianni Eggermont

Hersentumorenonderzoek bij kinderen

Leerstoel Ayrton Senna, mantelzorg personen met 

dementie, Geluksonderzoek, toekomst van de Sport, 

Psoriasis, …..

- Maar ook verhaal van branding en CSR bedrijven
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BEDRIJVEN BRANDING/CSR -> VISIBILITEIT
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Schelstraete – Delacourt Associates
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FONDS ARNE LANNOY AKA ZORRO
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MAMA MARTINE TALLIEU
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NOG HARTJES & STORYTELLING WERKT

̶ Fonds Gianni Eggermont

Retro foto triggerde – storytelling gelezen  
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EVENTS: HIV ONTRAFELEN EVENT 

Music, Art, Food & Fashion gestart 5 jaar geleden – Wereld aidsdag
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U komt toch ook 14 december 2019 ? 

Cfr DOZA 10 collega’s



FONDS MARLEEN TEMMERMAN

̶ Sterk merk

̶ Breed netwerk

̶ Affiniteit doelgroepen

̶ Dankkaartje -> schrijf in (= e-mail adres) nieuwsbrief ICRH

̶ NB ICRH = schenkers betrokken houden = herhaaldelijke 

schenkingen (+?testament)

̶ Initiatieven externen (geboorte, verjaardag, noch bloemen 

noch kransen, …)
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CRIG

̶ Website 

̶ Affiniteit bij breed publiek

̶ Initiatieven: events vanuit externen (Moves for Lucas, 

50 jaar NV Sterckx, Margo is jarig, ….

̶ Koepelorgaan/stuurgroep schenkt vertrouwen

̶ Jaarverslag geeft inzicht in wat er met gift gebeurt

̶ Uitnodiging event 
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GEBOORTE, VERJAARDAG, JUBILEUM, PENSIONERING, OVERLIJDEN
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KENNEN JULLIE DEZE NOG ? 
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Wie zijn ze

Wat doen ze

Wat kunnen ze voor de 

UGent betekenen

Wat kunnen wij voor hen 

betekenen

Hoe kunnen we hen 

erkentelijk zijn

Hoe maken we de banden 

nauwer

Op welk fiestje mogen ze 

komen ?



LET’S TALK ABOUT: RELATIES & NETWERK
= “WERKEN” 

 Bekend gezicht (vb topdokters, meterschap fonds)

 Cateraar, galerijhouder, kunstenaar, …(veiling)

 Bedrijf CSR, 

 Event om karretje aan te hangen (Rally van Kortrijk)

 Service clubs (lezing, kunnen lokaal UGent gebruiken 

als ze goed doel UGent steunen)
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Wie kent er deze nog ?

U toch ook ? 

̶ Alumni -> giving back …

̶ Proclamaties -> eerste gift (en ze er 

laten over vertellen : earned media)

̶ Opendeurdag

̶ Studentenactiviteit

̶ Personeelsfeest

̶ Verjaardag, Emeritaatsviering

̶ Personeelsnieuwsbrief (employee 

engagement voor FW ? )

̶ Bloemen noch kransen

̶ Mecenaatsdag



LINKJES LEGGEN: FONDSENWERVING = 
COMMUNICATIE 
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dezelfde boodschap blijven herhalen –

ze geloven het omdat ze het vaak gehoord hebben
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SOS FONDSENWERVING

̶ 1. UGent is een goed goed doel

̶ 2. Ikea handleiding werkt (ID+hartje+netwerk= €)

̶ 3. We need you
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̶ Dank u voor uw aandacht

̶ Zijn er nog vragen

̶ Of tips

̶ Of ideetjes 
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Upcoming seminars:

- Grant writing (& workshop)

- Data communication 

(infographics, posters)

- Scientific writing and 

publishing

- Clinical research protocol 

writing

- Secrets of networking


