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DEZE OPLEIDING IS VOOR IEDEREEN DIE
VRIJWILLIGER-BESTUURSLID IS VAN EEN
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE OF
OVERWEEGT OM IN DE TOEKOMST ZITTING
TE NEMEN IN EEN DERGELIJK BESTUUR.

MASTERCLASS BESTUREN VAN
FILANTROPISCHE FONDSEN
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de gratis
masterclass op 15 mei 2014. Deze avond wordt verzorgd
door de Werkgroep Filantropische Studies van de VU
Amsterdam.
POSTACADEMISCH ONDERWIJS
De Werkgroep Filantropische Studie biedt
samen met de VU Academy of Social
Sciences (VASS) de leergang Besturen
van Filantropische Fondsen aan. Ons doel
is om uw kennis ten aanzien van
filantropie en besturen te verdiepen en te
verbreden, zodat u in staat bent kritisch
te reflecteren op het handelen als
(toekomstig) bestuurder van een
maatschappelijke organisatie.
Op 15 mei 2014 nodigen wij u, als het
postacademisch onderwijscentrum van de
Faculteit der Sociale Wetenschappen,
graag uit voor de masterclass van de
leergang Besturen van Filantropische
Fondsen.
Deze leergang gaat in september 2014
van start. Binnen de leergang Besturen
van Filantropische Fondsen worden
huidige en toekomstige bestuurders in
korte tijd uitgerust om de kwaliteit,
effectiviteit en impact van het fonds te
vergroten.

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 naar de
uitdagingen waar huidige en potentiële
bestuurders van filantropische fondsen
mee worden geconfronteerd.
DIVERSITEIT EN DESKUNDIGHEID ZIJN
BELANGRIJKER DAN OOIT
Thema's die tijdens de leergang aan bod
komen zijn: Domein van de Filantropie,
Besturen van (vermogens)fondsen,
Vermogens- en financieel beheer en
Interventie en Impact.
Wij nodigen u van harte uit om deel te
nemen aan de masterclass. Heeft u
collega's die interesse hebben? Ook zij
zijn van harte welkom!
Het is geheel gratis, toch vragen wij u om
u aan te melden zodat wij rekening
kunnen houden met de facilitaire
organisatie.

MASTERCLASS BESTUREN VAN
FILANTROPISCHE FONDSEN
prof. dr. Theo Schuyt zal u meenemen in
de wereld van Besturen van
Filantropische Fondsen. Nu steeds meer
overheidssubsidies wegvallen, wint de
filantropische sector maatschappelijk aan
gewicht. Voor de toekomst van goed doen

INFORMATIE EN AANMELDEN
Donderdag 15 mei 2014
18.30 - 20.30 uur VU Amsterdam
W www.fsw.vu.nl/vass
E vass.fsw@vu.nl
T 020 598 3004

