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Beleidsplan 2020 – 2030 

 

Stichting Fonds Nationale DenkTank (het Fonds) is in juli 2019 opgericht als steunstichting van 
Stichting de Nationale DenkTank (de Nationale DenkTank). Het Fonds wil bijdragen aan het mogelijk 
maken van de komende 100 jaarlijkse DenkTanks en de impact van oplossingen en het netwerk 
versterken.  
 

Ambitie  

De Nationale DenkTank is trots op haar concept en het groeiende en actieve netwerk van oud-
deelnemers. Met de steun van het Fonds kan de DenkTank haar ambities realiseren en maken we de 
DenkTank duurzaam en toekomstbestendig. 
 
De ambitie van het Fonds is om op termijn vermogen bij eklaar te brengen, waarvan de baten een 
substantieel deel van de jaarlijkse begroting van de Nationale DenkTank kunnen bekostigen. 
Daarnaast is het onze ambitie om projecten te financieren die de DenkTank en de impact van 
oplossingen en het netwerk versterken. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van beurzen aan 
deelnemers die anders niet zouden kunnen meedoen.  
 
Het Fonds beoogt dit te realiseren door het werven en beheren, waaronder beleggen, van 
geldmiddelen.  
 
De financiering van het Fonds 

Particulieren die de DenkTank een warm hart toedragen (onderwie oud-deelnemers) kunnen als 

‘vriend’ van de Nationale DenkTank, via steun aan het Fonds, bijdragen aan de continuïteit, groei en 

onafhankelijkheid van de Nationale DenkTank voor de lange termijn. Het Fonds werft dan ook  

donateurs, ‘vrienden’ die met een (periodieke) donatie de DenkTank steunen. Tevens werft het Fonds 

‘fondspartners’ die bereid zijn kapitaal ter beschikking te stellen. De Nationale DenkTank is primair 

verantwoordelijk voor het promoten van het Fonds en het onder de aandacht brengen ervan bij 

potentiële fondspartners en vrienden. 

 

Het beheer en de aanwending van het vermogen van het Fonds 

Het Fonds wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat uit oud-bestuurders of 

oud-deelnemers van de Nationale DenkTank en uit leden/directeuren van de Koninklijke Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Het fondsbestuur is verantwoordelijk voor het beheren en 

aanwenden van het vermogen van het Fonds. De Nationale DenkTank en de KHMW hebben een 

adviserende rol. Het bestuur besluit jaarlijks op advies van en in goed overleg met het bestuur van de 

Stichting over de hoogte van een uitkering aan de Stichting.  

 

 

 

 

 


