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Edito

Een toekomst op stevige fundamenten, zo luidde onze boodschap amper een jaar geleden toen BNP 
Paribas Fortis zijn engagement op het vlak van solidariteit vormgaf door de oprichting van zijn 
nieuwe stichting, BNP Paribas Fortis Foundation.

BNP Paribas Fortis Foundation heeft gekozen voor een beleid met een sterke sociale oriëntatie en 
betrokkenheid bij de Belgische samenleving. De stichting legt zich voornamelijk toe op het helpen 
van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden via educatieve projecten in ruime zin en door 
het aanmoedigen van solidariteitsprojecten van medewerkers van de groep in België.

Er werd een aantal nieuwe programma’s uitgewerkt om de verenigingen en de bankwereld dichter 
bij elkaar te brengen, mede door de medewerkers van BNP Paribas Fortis nauw te betrekken bij 
activiteiten van de Foundation.

Zo werden in het kader van het Award-programma negen regionale comités en één nationaal comité 
opgericht waar meer dan vijftig medewerkers van de bank actief aan meewerken. 

Omdat onze medewerkers de échte motor zijn achter de maatschappelijke waarden van het bedrijf, 
schakelden de programma’s Help2Help, Help2Help Plus, Solidarity Team Buildings en Solidarity 
Days op concrete wijze 549 medewerkers als vrijwilliger in het verenigingsleven in.

De Foundation laat zich in haar werkzaamheden leiden door een langetermijnvisie. De in 2010 
gelanceerde programma’s worden dan ook voortgezet in 2011, naast een aantal nieuwe initiatieven, 
vooral rond vrijwilligerswerk in het kader van het Europees Jaar Vrijwilligerswerk.

Het jaar 2010 was een bijzonder leerrijk jaar met heel wat ontmoetingen voor het hele team van de 
Foundation. Maar dit alles was slechts mogelijk dankzij de inzet van alle mensen die actief zijn binnen 
het verenigingsleven en die we in het bijzonder willen loven voor hun moed en engagement. 

We nodigen u uit om in dit document kennis te maken met de belangrijkste acties van BNP Paribas 
Fortis Foundation tijdens het voorbije jaar 2010.

Anne-France Simon
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Het engagement van BNP Paribas Fortis

Het begin van een nieuw verhaal ...

De ervaring van Fortis Foundation Belgium gekoppeld aan de waarden van de groep BNP Paribas, 
geeft aan het sociaal engagement van BNP Paribas Fortis een nieuw gezicht met de stichting 
BNP Paribas Fortis Foundation.

De oprichting van BNP Paribas Fortis Foundation is het begin van een nieuw verhaal waarmee de 
groep de positieve rol wil voortzetten die Fortis Foundation Belgium gespeeld heeft in het creëren 
van banden tussen het bedrijf en het verenigingsleven. De nieuwe stichting werkt echter op haar 
eigen manier en met haar eigen doelstellingen.

Dit engagement past binnen de fi losofi e van de groep BNP Paribas en komt ook tegemoet aan de 
vijfde belofte van de bank om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

BNP Paribas Fortis Foundation staat open voor dialoog en wil heel nauw samenwerken met alle 
medewerkers van de groep om ontmoetingen tussen de bank en het verenigingsleven te stimuleren. 
De Foundation wil op die manier netwerken tot stand brengen, ideeën uitwisselen en zo op haar 
niveau meewerken aan een betere wereld in verandering.

januari
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Tijd voor bezinning

Banden smeden tussen het verenigingsleven en de bank 

Belangrijke gebe
urtenis: : :

e sessie 2011  sessie 2011 

Help2Help.Help2Help.

van : 14/02/2011van : 14/02/2011

tot : 31/03/2011tot : 31/03/2011

Beslissing : 6/05/2011
Beslissing : 6/05/2011

http : //foundation 
.

http : //foundation 
.

bnpparibasfortis
 . be

bnpparibasfortis
 . be

februari

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden, is de missie van BNP Paribas Fortis Foundation.

De Foundation laten uitgroeien tot een belangrijke speler op het vlak van sociaal mecenaat, een 
orgaan dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en dat tegelijk ook ruimte biedt voor 
debat en contacten tussen de bank, haar klanten en het verenigingsleven; dat is onze doelstelling.

Behalve fi nancieel steunen, wil BNP Paribas Fortis Foundation verenigingen ook begeleiden op lange 
termijn. Afhankelijk van de individuele verwachtingen wil ze verenigingen ondersteuning bieden op 
maat, advies geven en programma’s ontwikkelen via het netwerk van de groep en het geheel van 
haar activiteiten.

Door de dialoog te stimuleren tussen de economische wereld en zijn maatschappelijke omgeving, 
wil BNP Paribas Fortis Foundation een beleid voeren dat voornamelijk steunt op twee soorten 
activiteiten: hulp aan kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden door educatieve projecten 
en het aanmoedigen van solidariteitsprojecten van medewerkers van de groep in België.

Deze missie krijgt voornamelijk vorm door programma’s als de Awards, Help2Help en Help2Help Plus, 
de Solidarity Days en Solidarity Team Buildings.
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Lancering van de 1e sessie van Help2Help en Help2Help Plus

Een stichting die zich inzet aan de zijde van de medewerkers in België

Iedereen die een degelijk project aanbrengt, moet gesteund worden. Een uitgangspunt dat geen enkele 
bankier zou verwerpen. Door deze uitspraak een klein beetje te wijzigen naar « iedere medewerker 
van BNP Paribas, die als vrijwilliger een degelijk project voordraagt, moet gesteund worden » krijgen 
we de kernboodschap van het programma Help2Help.

Dit programma werd bedacht door de Fondation BNP Paribas onder de naam ‘Coup de Pouce aux 
Projets du Personnel’ om de solidariteitsinitiatieven te stimuleren waarbij medewerkers van de groep 
als vrijwilliger betrokken zijn. Sinds de lancering in Frankrijk in 2003 werden via dit programma al 
meer dan 370 projecten gesteund in 10 landen verspreid over de hele wereld.

Deze fi nanciële steun wil vooral specifi eke projecten verwezenlijken, eerder dan verenigingen in het 
algemeen structureel helpen. Dit onderscheid is nagenoeg het handelsmerk van de Fondation BNP 
Paribas en van BNP Paribas Fortis Foundation.

In het verlengde van deze initiatieven lanceerde 
BNP Paribas Fortis Foundation in maart 2010 
voor het eerst het programma Help2Help. 
Twee keer per jaar doet de Foundation een 
oproep om projecten bij de medewerkers in 
België. Voor het jaar 2010 konden zo bijna 
honderd projecten van verenigingen rekenen 
op fi nanciële steun van de Foundation. Op 
grond van informatie door het team van de 
Foundation ter beschikking gesteld, worden 
de projecten en bedragen toegekend door een 
speciaal samengesteld selectiecomité.
 
Tegelijk heeft de Foundation ook het programma Help2Help Plus ontwikkeld en gelanceerd dat 
zich als variant op het programma Help2Help richt tot de (vroeg-)gepensioneerde werknemers van 
BNP Paribas Fortis in België.

Help2Help, steunt 
uw sociaal 
engagement

EEN TOEKOMST OP 
STEVIGE FUNDAMENTEN

Belangrijke gebeurtenis

Belangrijke gebeurtenis : :
Maart 2011

Oproep om projecten 

Oproep om projecten 
voor de Awards 2011

voor de Awards 2011http : //foundation .
http : //foundation .bnpparibasfortis . be

bnpparibasfortis . be

Maart 2011
Maart 2011
MM

maart
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Juridische oprichting

BNP Paribas Fortis Foundation, private stichting

Op 12 april 2010 ging de private stichting BNP Paribas Fortis Foundation offi cieel en juridisch van 
start. Deze belangrijke stap luidt het begin in van een nieuw verhaal, een nieuwe ontwikkeling in het 
mecenaatsbeleid dat de groep in België reeds voert sinds 1996.

BNP Paribas Fortis is stichtend lid van deze nieuwe entiteit waarvan de Raad van Bestuur is 
samengesteld uit de belangrijkste bestuurders van de bank en de directie van de Fondation BNP 
Paribas.

Het dagelijks bestuur van de Foundation is in handen van de afgevaardigden en van het team van BNP 
Paribas Fortis Foundation. Zij staan in voor de uitvoering van de missie van de Foundation en steunen 
daarbij op de verschillende comités die specifi ek belast zijn met de belangrijkste programma’s van 
de stichting.

De Raad van Bestuur stelt een commissaris-revisor aan, die het fi nancieel beheer van de Foundation 
opvolgt en controleert en die de jaarrekening onderzoekt.

Raad van Bestuur (op 31.12.2010)

Filip Dierckx Voorzitter

Maxime Jadot Bestuurder
Eric Raynaud Bestuurder
Martine Tridde Bestuurder
Peter Vandekerckhove Bestuurder
Bert Van Rompaey Bestuurder

Anne-France Simon Bestuurder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur
Walter Torfs Bestuurder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur

Marc Félis Secretaris

Dagelijks bestuur

Anne-France Simon General Manager
Freddy Poelman Director
Saskiana Dotremont Communication Manager
Hafi da Ben Amar Project Manager
Marc Félis Project Manager
Ludo Janssens Project Manager

Adviseurs dagelijks bestuur

Elisabeth Budde Boekhouder
Roland Jeanquart Rekeningcommissaris (PwC)

april
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Lancering van het ‘Award’-programma

Een oproep om projecten, één keer per jaar

De « Awards » van BNP Paribas Fortis Foundation is het belangrijkste programma van de Foundation. 
Eén keer per jaar wordt een oproep gelanceerd om projecten in te dienen. 

Met dit initiatief wil de Foundation fi nanciële steun geven aan projecten van verenigingen die hulp 
bieden aan kansarme kinderen en aan jongeren in moeilijkheden door middel van educatieve projecten. 
Het Awardprogramma staat open voor Belgische verenigingen die voornamelijk actief zijn in België. 

In mei 2010 lanceerde de Foundation bij de verenigingen 
haar eerste oproep om projecten. Dat was meteen 
het startschot voor dit fi nanciële steunprogramma : 
27 Awards werden toegekend door 9 regionale comités 
en 3 Awards werden nationaal geselecteerd. 

De regionale Awards: ondersteuning van 3 plaatselijke 
projecten voor elk van de 9 zones van BNP Paribas 
Fortis. Op die manier worden 27 verenigingen in hun 
project begeleid door het netwerk van BNP Paribas 
Fortis in België.

De nationale Awards: 3 speciale prijzen die nationaal worden toegekend:

• De « Award van het Personeel » : de 18.000 medewerkers van BNP Paribas Fortis kiezen aan het 
einde van het jaar uit de 27 regionale projecten het project dat hen het nauwst aan het hart ligt

• De « Innovatie Award » wordt toegekend aan een project dat blijk geeft van creativiteit en vernieuwing
• De « Award van de Stichting » is de speciale prijs die direct door BNP Paribas Fortis Foundation wordt 

toegekend aan een project dat het best beantwoordt aan de fi losofi e en aan de beoordelingscriteria 
van BNP Paribas Fortis Foundation.

Niet minder dan 221 verenigingen dienden een project in naar aanleiding van deze oproep. 
31 ervan werden geselecteerd voor fi nanciële steun.

U BENT EEN BELGISCHE VZW? 
U IJVERT VOOR KANSARME KINDEREN OF JONGEREN 
IN MOEILIJKHEDEN?
U ORGANISEERT VOOR HEN INTEGRATIEPROJECTEN 
VAN OPVOEDENDE AARD IN DE BREDE ZIN VAN HET 
WOORD?

DAN IS DIT ‘AWARD’-PROGRAMMA 
DUIDELIJK VOOR U BESTEMD!

Het ‘Award’-programma van BNP Paribas Fortis Foundation steunt Belgische verenigingen in het ontwikkelen 
van initiatieven voor kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden.

DE ´OPROEP OM PROJECTEN´ LOOPT TOT 31.07.2010
Contact: BNP Paribas Fortis Foundation – Warandeberg, 3 – 1PA6C – 1000 Brussel – Tel: 02/565.03.00

Meer inlichtingen over de voorwaarden om deel te nemen: http://foundation.bnpparibasfortis.be – Email:  awards.foundation@bnpparibasfortis.com 

In 2010 

27 regionale Awards verspreid over 9 zones
3 nationale Awards verdeeld over 5 verenigingen
9 regionale selectiecomités
1 nationaal selectiecomité
50 medewerkers actief in de comités
31 projecten van verenigingen geselecteerd
468.835 € directe fi nanciële steun

mei
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Grootscheepse Solidarity Team Building-activiteit 

Meer dan fi nanciële steun, versterkt dit de betrokkenheid van het personeel

In juni 2010 werd één van de grootste solidariteitsactiviteiten van het 
jaar gelanceerd. 97 medewerkers van het Customer Data Management 
team van BNP Paribas Fortis staken de handen uit de mouwen om de 
leef- en woonomgeving te verbeteren van de jonge leerlingen van het 
Don Bosco internaat in Ganshoren. 

Dit is een mooi voorbeeld van de vele Solidarity Team Building-
activiteiten die georganiseerd worden door de Foundation.

Gedurende een hele dag steekt een team van BNP Paribas Fortis een 
handje toe binnen een vereniging. Deze hulp kan bestaan uit schilderwerk, 
tuinwerk, hulp bij het bereiden en serveren van maaltijden in sociale restaurants, 
hulp bij het opruimen van sociale winkels ... Alles uiteraard in een ontspannen en positieve sfeer!

In dezelfde lijn als de Solidarity Team Building-activiteiten, worden ook 
Solidarity Days georganiseerd maar dan buiten de werkuren van de 
medewerkers. In 2010 wijdden 106 medewerkers een stukje van hun vrije 
tijd aan een tiental verenigingen

In 2010 

18 Solidarity Team Buildings
202 deelnemers
1.414 werkuren
504 werkkits uitgedeeld

10 Solidarity Days
106 deelnemers

… en oneindig veel gelach en emotionele 
momenten samen.

Belangrijke gebeurtenis : :

Solidarity DaysSolidarity Days
Oproep om vrijwilligers voor 
Oproep om vrijwilligers voor de Belgische Special Olympics 
de Belgische Special Olympics (Hasselt en Genk) 

(Hasselt en Genk) 

juni
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De Foundation als mede-initiatiefnemer van projecten

Synergie tussen departementen: eendracht maakt macht!

Heel wat verenigingen kunnen regelmatig rekenen op de steun van de Foundation dankzij de 
samenwerking tussen de verschillende departementen van de groep.

Het departement sponsoring kon door zijn partnerovereenkomst met RSCA afgelopen juli jonge 
verenigingen een bevoorrecht onthaal aanbieden in het stadion ter gelegenheid van de Fan Day. 
Daarnaast werden kinderen uitgenodigd als Player Escort op het terrein. Ook op cultureel vlak 
kon de Foundation dankzij haar sponsoringovereenkomsten verenigingen uitnodigen op o.m. de 
tentoonstelling « Gilbert & George, Jack Freak Picture’s » in Bozar en het muziekfestival « Couleur 
Café ».

Naast de fi nanciële steun die verleend werd in de vorm van sponsoring voor de editie 2010 van 
de Special Olympics werd binnen het bedrijf ook een oproep gedaan om vrijwilligers. Hierop 
reageerden 33 vrijwilligers. Voor het 8e jaar kon de vzw « Spullenhulp » dan weer rekenen op 
de energie van 98 medewerkers om tot het succes van het defi lé van 2010 bij te dragen. Deze 
beide partnerovereenkomsten kaderen in het programma Solidarity Days dat een initiatief is van de 
Foundation.

Een nabijheidsproject met het departement CSR : de Win-Win markt. BNP Paribas Fortis Foundation 
geeft regelmatig steun en bijdragen aan deze uitwisselingsmarkten. Zo schonk de Foundation in 
2010 40 kits met informaticamateriaal en kantoormeubelen.
www.winwin.be

In samenwerking met de IT-afdeling leverde de Foundation sinds 2000 aan verschillende verenigingen 
1.636 voor nieuw gebruik klaargemaakte computers.

Met de hulp van de Sportkring van BNP Paribas Fortis namen 38 jongeren uit diverse verenigingen 
deel aan een zomersportstage, samen met de kinderen van personeelsleden.an een zomersportstage, samen met de k

In 2010 

60 kinderen van verenigingen werden verwelkomd tijdens de 
Fan Day van RSCA
220 computers toegekend in 2010
40 zomersportstages
200 gratis tickets voor concerten of tentoonstellingen

juli
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De Foundation werkt samen met Make-A-Wish tijdens de 
« Sundays off »

De personeelsleden bewust maken van kinderen in nood

BNP Paribas Fortis heeft voor haar personeelsleden 4 dagen georganiseerd waarop alle medewerkers 
van de bank de gelegenheid kregen om met het gezin een dag door te brengen in de pretparken 
Plopsaland en Plopsa Coo. 
Bij deze gelegenheid lanceerde BNP Paribas Fortis Foundation een bewustmakingsactie door de 
kinderen van de personeelsleden te laten deelnemen aan kleine ludieke activiteiten en zo te helpen 
om de droom van een ziek kind waar te maken.

De Foundation heeft de organisatie ‘Make-a-Wish’ uitgenodigd om deze dagen mee te animeren. 
Met de steun van de medewerkers van de bank is BNP Paribas Fortis Foundation erin geslaagd om 
aan Make-A-Wish 3.000 € te schenken per Sunday off, wat overeenstemt met een totaalbedrag van 
12.000 €, dat zal gebruikt worden om de dromen te realiseren van ernstig zieke kinderen.

augustus
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Lancering van de 2de sessie van Help2Help en Help2Help Plus 

Over beide sessies, 
steun aan 92 sociale projecten van de medewerkers in België

Of het nu gaat om het verbeteren van de situatie van mindervalide personen, het helpen van 
vreemde volkeren in nood, of minderbedeelden te hulp schieten, ieder humanitair project moet 
gesteund worden. Achter deze projecten schuilt de sterke betrokkenheid van een medewerker. Een 
betrokkenheid die ons hoopvol stemt en waar we trots op mogen zijn.

Tijdens de tweede sessie van de programma’s Help2Help en Help2Help Plus werden 42 dossiers 
geselecteerd. Allemaal unieke en ontroerende projecten die kunnen rekenen op de steun van BNP 
Paribas Fortis Foundation.

Voor beide sessies van Help2Help en Help2Help Plus, werden in 2010 uiteindelijk 92 dossiers geselecteerd 
door BNP Paribas Fortis Foundation, voor een totaalbedrag van 256.600 €. 

Belangrijke gebeurtenis : :

2011 Help2Help
2011 Help2Help

van : 01/09/2011tot : 14/10/2011Beslissing : 30/11/2011
http : //foundation .
http : //foundation .bnpparibasfortis . be

bnpparibasfortis . be

Gezondheid - 1 vereniging
1.000 €

Humanitaire hulp - 25 verenigingen
72.500 €

Opvoeding - 14 verenigingen 
33.600 €

Handicap - 31 verenigingen 
92.000 €

Solidariteit - 21 verenigingen 
57.500 €

< 1 %
Humanitaire hulp

28 %

Solidariteit
22%

Handicap
36 %

Opvoeding
13 %

Help2Help en Help2Help Plus : 2010

langrijke gebeurten

angrijke gebeurt

september

In 2010 

2 oproepen om projecten  
116 dossiers ingediend
92 projecten geselecteerd, waarvan
 64 Help2Help dossiers
 28 Help2Help Plus dossiers
Totale fi nanciële steun voor 256.600 €, waarvan
 198.100 € Help2Help
 58.500 € Help2Help Plus

2 de  oproep  

van 01.09.2010 tot 15.10.2010
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De Foundation nodigt 5000 kinderen van verenigingen uit 
in Kimsland

Een exclusieve dag in Plopsaland in het gezelschap van Kim Clijsters

Op zondag 17 oktober nodigde Kim 
Clijsters 10.000 kinderen samen met 
hun ouders of begeleiders uit voor een 
schitterende dag in Plopsaland De Panne. 
Dit was geen ‘Fan Day’, maar een unieke 
kans voor kinderen van verenigingen voor 
wie Kim Clijsters de deuren opende van 
Plopsaland De Panne. 

BNP Paribas Fortis Foundation nam 
actief deel aan dit evenement door meer 
dan 1.000 verenigingen uit te nodigen 
waarmee de stichting contacten heeft. 
De Foundation schreef 5.000 kinderen 
en begeleiders in. Ook SOS Kinderdorpen 
was bij dit project betrokken.

oktober
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Start van de toekenning van de Awards 

27 regionale en 3 nationale prijzen

Tijdens de maanden november en december werden maar liefst 27 Awards toegekend voor een 
totaalbedrag van 418.835 €.

De 9 regionale comités kenden aan de 3 verenigingen binnen hun regio elk een Award toe die 
gesymboliseerd werd door een klein boompje.

Verenigingen die een Award ontvingen, per zone :

• Antwerpen : vzw Beyond the Moon - vzw Centrum Kauwenberg - vzw De Kanteling 

• Waals-Brabant/Namen/Luxemburg : asbl SAAE L’Étape  - asbl Foyer pour Jeunes et Adultes - 
asbl La Chaloupe 

• Vlaams-Brabant : vzw Oostrem - vzw De Wissel - vzw Fonds Dieter

• Brussel : asbl Formosa - asbl Fonds Georges Kamp Sun Child - 
Universitair Ziekenhuis Brussel 

• Henegouwen : asbl Les Bras ouverts - asbl Génération Nouvelle  -asbl La Maison Ouverte 

• Luik : asbl Le Foyer des Orphelins  - asbl C-paje - asbl Les Moufl ets 

• Limburg : vzw De Wiekslag - vzw STIJN, dienstencentrum ‘t Weyerke - vzw De Stap, 
Centrum voor Kinderopvang en Gezinsondersteuning 

• Oost-Vlaanderen : Vzw De Werf (afdeling Oudenaarde) - vzw Dienstencentrum Hof ter Welle - 
vzw Ter Muren 

• West-Vlaanderen : vzw De Walhoeve - vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen - 
vzw Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen

De 27 regionale Awards worden aangevuld door 3 speciale, nationale prijzen, uitgereikt op 
2 februari 2011.

Verenigingen die een nationale Award ontvingen :

• Award van de Stichting : CAW regio Vilvoorde vzw - Collectif Recherche Et Expression (CREE) asbl

• Innovatie Award : Child Focus - vzw Oranjehuis

• Award van het Personeel : vzw Beyond the Moon

november
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De steun van de Foundation in cijfers - 2010*

Totale steun in 2010 In euro

Programma’s van de Foundation

Awards 468.835 €

Help2Help 198.100 €

Help2Help Plus 58.500 €

Occasionele steun van de Foundation 23.897 €

Totaal 749.332 €

Gezondheid - 1.000 €

Humanitaire hulp - 72.500 €

Opvoeding - 502.435 € 

Handicap - 92.000 €

Solidariteit - 81.397 €

< 1 %

Handicap
12 %

Solidariteit
11 %

Opvoeding
67 %

Humani-
taire hulp

10 %

< 1 %

Sectoriële 
spreiding van 
de bedragen 

Financiële steun aan verenigingen

december

Geografi sche 
spreiding 

van de bedragen

Antwerpen
13 %

96.500 €

Vlaams-Brabant
  12 %

  86 500 €

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
18 %

137 997 €

West-
Vlaanderen

9 %
69 368 €

Oost-
Vlaanderen

10 %
73 443 €

Henegouwen
10 %

72.000 €

Limburg
7 %

56.024 €

Luik
9 %

67.500 €Namen
4 % 

28.000 €

Waals-Brabant
4 % - 32.000 €

Luxemburg 
4 % 

30.000 €

* sinds oprichting (april 2010)
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De steun van de Foundation in cijfers - 2010* (vervolg)

Initiatieven Aantal 
deelnemers

Help2Help 92

Spullenhulp 98

Special Olympics 33

Kerstconcert in Luik 18

Solidarity Days 106

Solidarity Team Building 202

Totaal 549

Awards 31

Help2Help et Help2Help Plus 92

Solidarity Days 10

Solidarity Team Building 9

IT Benodigheden en meubilair 92

Andere (occasionele steun) 45

Totaal 279

Via de Foundation betrokken medewerkers in 2010

Aantal verenigingen die steun kregen in 2010

december

* sinds oprichting (april 2010)
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HARTELIJK DANK VANUIT HET DIEPST VAN ONS HART … 

Aan alle vrijwillige medewerkers zonder wie de programma’s Help2Help, Help2Help Plus, Solidarity 
Days en Solidarity Team Buildings niet zouden bestaan; 
aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun raad en deskundige ondersteuning,
aan alle leden van de selectiecomités van de Foundation voor hun tijd en onafgebroken 
enthousiasme;
en tenslotte aan alle mensen die heel professioneel hun energie en tijd hebben gestoken in alle 
initiatieven van BNP Paribas Fortis Foundation.

Uw aanwezigheid en onafgebroken energie en enthousiasme zijn voor ons een drijvende kracht en 
stimuleren ons om ons werk voort te zetten om zo meer mogelijkheden te bieden aan kansarmen.

Leden van de comités (alfabetische gerangschikt) :

Help2Help - Help2Help Plus 

Hafi da Ben Amar, Claire Godding, Jean-Jacques Goron, Martine Hendrickx, Christiane Marier-Orlowski, 
Freddy Poelman, Anne-France Simon

Nationaal comité Awards

Xavier Declève, Franciska Decuypere, Marc Félis, Laurent Ledoux, Ruben Mertens, Ann Plaetinck, 
Freddy Poelman, Anne-France Simon, Erwin Van Overloop, Bert Van Rompaey

Regionale comités Awards

Antwerpen : Marnix Gallens, Joke Hayen, Bruno Van de Poel

Waals-Brabant-Namen-Luxemburg : Philippe de Bonhome, Bernard Clacens, Anne-Françoise Leyn, 
Vincent Louis

Brussel: Laurence Courtois, Luc Dasseleer, Vincent Pétré, Hellen Stockmans, André Van Aken

Henegouwen : Marc Deltour, François Lambert, François Verbeke

Luik : Maggy Chabot, Jean-Paul Collin, Bernard Jouan, Laurence Majchrowicz, Alexandra Van Michel

Limburg : Eric Cuyvers, Geert Stulens, Ingeborg Van Bakel, Marc Van Giel

Oost-Vlaanderen : Ann Carbonnelle, Hilde De Troyer, Luc Keppens, Philippe Temmerman, 
José Van Innis, Luc Van Laere, Anja Veldeman

Vlaams-Brabant : Geert Arron, Annelies De Vos, Luc Moons, Freddy Snoeck

West-Vlaanderen : Eddy Arnoe, Véronique Hoedt, Ann Stellamans, Filip Vanderschaeghe, 
Kris Vanhoutte

Deze regionale comités worden omkaderd door de Foundation.
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Verenigingen die gesteund werden in 2010* 

* met uitzondering van de verenigingen die PCs, meubilair, tickets of deelname Kimsland, … ontvingen

A.S.J. Namur • Accueillez-Nous asbl • Afractie vzw • AFRI-KALI • Alzeihmer Belgique asbl • Arc-en-
Ciel Saint-Josse-ten-Noode • Association Belgo-Bielorusse pour les enfants de Tchernobyl asbl • 
Association des patients Sclérodermiques • Ateliers et Compagnie de la Traverse asbl • Aynimundo 
België vzw • Balbalclub vzw • Begeleidingscentrum Stappen vzw • Besace stl asbl • Beyond the 
Moon vzw • Camp de Partage • CAW Regio Vilvoorde vzw • CentreTEFO asbl • Centrum Kauwenberg • 
Chapelle de Bourgogne asbl • Cheratte quartier de vie asbl • Child Focus • Children of the World 
International asbl • CKG De Stap • Club Bevrijding • Collectif Recherche et Expression • C-paje • Croix-
Rouge de Belgique • Cyclone A asbl • Dagcentrum de Schuit • Dagcentrum het Vlot • Dagcentrum 
Topaz • De Bekwame Boon vzw • De Gambiavrienden vzw • De Kanteling • De Kromme Boom vzw • De 
Okkernoot vzw • De propere fanfare van de vieze gasten • De Stortkinderen vzw • De Veerman vzw • 
De Vlinder vzw • De Vreugdezaaiers • De Walhoeve vzw • De Werf afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen 
vzw • De Wervel vzw • De Wiekslag vzw • De Wissel vzw • Dinamo asbl • Diwali asbl • Education et 
Santé pour Tous (EST) • Embarquement Immédiat asbl • ‘Les Enfants graines d’avenir du Congo’ asbl • 
Entraide Française asbl • Escalpade asbl • F.S.C.C. Colfontaine asbl • Face for childeren in Need vzw • 
Fedasil • FGK Sunchild • Fonds Dieter vzw • Formosa • Formosa asbl • Foyer l’Espérance asbl • Foyers 
pour jeunes et adultes • FWOR - Gunter Verbraekel Foundation • Génération Nouvelle asbl • Hachiko 
vzw • Handi Rando asbl • Het Vlaamse Kruis vzw (afd. Tessenderlo) • Hof ter Leeuwe vzw • Hof ter 
Welle • Home Delano asbl • Hoppa asbl • Internat Don Bosco Ganshoren • JCI Lier vzw • Jeugdzorg 
(afdeling De Liaan) vzw • Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw • Kambamb asbl • Katrinahof vzw • 
Kattendans vzw • Kinderdienst vwz • Kloen vzw • Kom op tegen Kanker • Kruikenburg vzw • La 
Chaloupe AMO • La Châtaigneraie asbl • La Flûte Enchantée • La Goudinière asbl • La Maison Familiale 
asbl • La Maison Ouverte • La Tramontane • L’Adoption asbl • L’Ange Gardien • Le Foyer des orphelins • 
Le Havre asbl • Le Sarment asbl • Le Tandem & • Les 2 Côtés de BE-ML asbl • Les Amis de l’Envol 
asbl • Les amis de Patrice asbl • Les Bras Ouverts • Les Jardins d’Airemont asbl • Les Moufl ets • Les 
Petits Riens asbl / Spullenhulp vzw • Les Sauverdias • L’Estacade SAAE asbl • Limburgia vzw • Lion’s 
Tessenderlo vzw • Make A Wish • Mama Alice België vzw • Matthijs vzw • Mensen helpen Mensen 
vzw • MS Liga Vlaanderen (Limburg) • MS-Liga Vlaanderen • Natagora asbl • Népal-Secours asbl • 
O.C.I.R.I.Z. national • Oikonde Mechelen vzw • Onder de Kerstboom vzw • OOOC ‘t Pasrel • Oostrem • 
Opkomende Zon vzw • Oudercomité Sint-Albertschool • Parrain-Ami asbl • Plan België vzw • Psoriasis 
Liga Vlaanderen vzw • Recht-Op vzw • Royal Cercle Sportif Ohain • SAAE L’Etape asbl • SAFA asbl • 
Scale Dogs vzw/asbl • Scouting Roeselare vzw • Sémaphore asbl • Shoot for Good asbl • Solidarité 
Abu Zaabal • Somival vzw • Special Olympics • St.-Vincentiusvereniging • Stijn, dienstencentrum ‘t 
Weyerke vzw • t Spinneke vzw • T.A.P.A.T. (Tsunami Aide aux Personnes Agées de Thaïlande) asbl • 
Tagast in Imawalane - Sauvegarde des Eleveurs Nomades asbl • T’ANtWOORD vzw • Telecontact asbl • 
Ter Muren vzw • UZ Brussel • Vereniging Ons Tehuis • Volens vzw • Volwassenenwerking Lokeren - 
werken • Vormingscentrum Handicum vzw • Vredeseilanden vzw • vzw Oranjehuis • Wel Jong Niet 
Hetero vzw • Yambi Africa Belgique
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BNP Paribas Fortis Foundation, private stichting 

Warandeberg 3 - 1PA6A
1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2 565 03 00
E-mail : foundation@bnpparibasfortis.com
Website : http://foundation.bnpparibasfortis.be

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier met het 
Europees Ecolabel (registratienummer Dk/11/1).V.
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