
 

Bestuursverslag 2020 

 

1. De doelstelling en activiteiten van Fonds Stichting de Nationale DenkTank 

De missie van Fonds Nationale DenkTank luidt: het garanderen van de lange termijn financiële 

bestendigheid en het financieel ondersteunen van Stichting de Nationale DenkTank bij het behalen van 

haar bredere doelstellingen, wanneer daar een onderbouwd beroep op wordt gedaan vanuit het 

Stichtingsbestuur.  

De doelstelling van het Fonds is het garanderen van financiële continuïteit van de jaarlijkse DenkTank indien 

dringend nodig. Er wordt middels actieve fondsenwerving onder alumni, en directeuren van de Koninklijke 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), en in een latere fase ook via andere gevers 

donaties geworven ten behoeve van lange termijn vermogensopbouw. 

 

2. Het Vrienden van de Nationale DenkTank Fonds  

Stichting De Nationale DenkTank (NDT) heeft is in 2019 in nauwe samenwerking met de KHMW tot stand 

gekomen om een wens van de Nationale DenkTank in vervulling te laten gaan: een aparte Stichting Fonds 

Nationale DenkTank om de duurzame financiering van de stichting te waarborgen. Aanleiding is dat De 

Nationale Denktank voor een solide financiële basis wil zorgen voor de komende jaren en de mogelijkheid 

wil bieden voor individuen en/of organisaties die de Nationale DenkTank een warm hart toedragen (maar 

niet als partner/sponsor van een jaarthema willen of kunnen optreden) om de Nationale DenkTank 

financieel te ondersteunen.  

 

In 2019 is het bestuur van het Fonds gevormd. Het bestuur bestaat uit voormalige bestuurders van de 

Nationale DenkTank en leden/directeuren van de KHMW. Dit zijn Harald Tepper, Josta de Hoog, Diederik 

Laman Trip, Jasper Wesseling en René van Rijckevorsel. Het Fondsbestuur hield in 2020 haar opvolgende 

vergaderingen gefaciliteerd en mogelijke richtingen vanuit haar visie geformuleerd. Daarnaast werden 

administratieve zaken op orde gebracht.  

 

3. Activiteiten 

Onder meer vanwege de bijzondere situatie met de covid-pandemie, is de Stichting in 2019 en 2020 nog 

niet begonnen met zijn kernactiviteiten. Deze zullen in kwartaal 1 van 2021 ingang vinden. 

 

4. Financiën 

Vanwege het nog niet opstarten van kernactiviteiten, zijn de inkomsten en uitgaven tot een minimum 

beperkt gebleven. Er is in totaal 1 gift binnengekomen van EUR 100,- en er zijn bankkosten gemaakt van in 

totaal EUR 4,84. 
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5. Organisatie 

 

Bestuur van Fonds Stichting de Nationale DenkTank  

Het bestuur van Fonds NDT bepaalt de lange termijnstrategie en is eindverantwoordelijk voor de 

activiteiten van het Fonds. De leden van het bestuur zijn werkzaam in het bedrijfsleven en bij (semi-) 

overheidsinstellingen, wetenschapsinstellingen en NGO’s. Zij zetten zich onbezoldigd in voor het Fonds de 

nationale DenkTank. 3 Bestuursleden betrokken vanuit het bestuur van Stichting de Nationale DenkTank 

en 2 bestuursleden betrokken vanuit de KHMW. 

 

Overzicht van bestuursleden 2020: 

 

Naam Functie Bestuursportefeuille Trad toe  

Harald Tepper Directeur Sustainable 

Development Philips, voormalig 

bestuurslid KHMW, oprichter 

NDT, voormalig bestuurslid 

Stichting NDT 

Voorzitter Juli 2019 

René van Rijckevorsel Lid Hoofdredactie Elsevier 

Weekblad, lid Bestuur KHMW 

Secretaris Juli 2019 

Josta de Hoog Onderzoeker bij 

Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR) 

Penningmeester Juli 2019 

Diederik Laman Trip Oud Voorzitter Raad van 

Bestuur ING Bank, voorzitter 

NLFI en lid Comité 

Ondernemerschap 

Bestuurslid Juli 2019 

Jasper Wesseling Directeur-generaal Fiscale 

Zaken bij Ministerie van 

Financiën 

Bestuurslid Juli 2019 

 

6. Beloningsbeleid 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. De Stichting heeft geen mensen in dienst. 


