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Partners bijeenbrengen, gezamenlijke doelstellingen nastreven, processen op gang
brengen, financiële middelen verdelen of zoeken : dat is in een notendop de kern van de
werking van de Stichting voor de Toekomstige Generaties…
Om een harmonieuze ontwikkeling van het leven in al zijn vormen mogelijk te maken,
is het nodig dat wij -hier en nu- een aantal concrete initiatieven nemen, waarvan de
toekomstige generaties de vruchten kunnen plukken en die door die generaties ook
voortgezet kunnen worden. Omdat ze oog heeft voor alle actoren, heeft de Stichting een
reële impact op de hedendaagse maatschappij. Elke activiteitenpijler van de Stichting
heeft betrekking op één of meerdere van deze actoren, werkzaam op intergenerationeel
of maatschappelijk gebied, en bevordert hun activiteiten die er op gericht zijn de wereld
van morgen een stuk leefbaarder te maken.
2006 was een bijzonder vruchtbaar jaar. De Stichting concretiseerde nieuwe ideeën,
creëerde nieuwe instrumenten, deed vormingswerk, gaf financiële steun aan diverse
projecten, lanceerde initiatieven, werd aandeelhouder van duidelijk geëngageerde
bedrijven, enz. Bovendien vond de Stichting ook cofinanciering en nieuwe bronnen van
fondswerving op nationaal niveau om al deze initiatieven mogelijk te maken.
Door de talrijke verbintenissen die zij heeft aangegaan, haar gerichtheid op de
toekomst en het groter bewustzijn van wat er op het spel staat, is de Stichting vandaag,
samen met haar particuliere en openbare partners, schenkers en vrijwilligers, een echte
hefboom voor een duurzame ontwikkeling.

Benoît Derenne, directeur

François Ost, voorzitter
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De Stichting heeft sinds haar oprichting in 1998 al een lange weg afgelegd. In 2006 werd een reeks nieuwe ideeën gelanceerd en uitgevoerd.
Een van de redenen van dit succes ? De capaciteit van de Stichting om
de energie te bundelen van talloze mensen die zich inzetten om haar
toekomstdroom te realiseren.

De Stichting steunt lokale en regionale initiatieven die gericht
zijn op duurzame ontwikkeling. Verenigingen, burgers, scholen, bedrijven, lokale overheden, iedereen is betrokken.
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Talrijke lokale initiatieven bewijzen dat het mogelijk is om projecten te
sturen in de richting van een meer duurzame ontwikkeling. Dankzij deze
oproep ontving en analyseerde de Stichting in 2006 maar liefst 112
dossiers van kandidaten. Na een eerste selectie werden 45 kandidaten
uitgenodigd voor een driedaagse vormingscursus, om hen te helpen
hun project te verbeteren. Na de eindselectie kregen 20 kandidaten
begeleiding en een financiële ondersteuning. De selectiecriteria : duurzaamheid van de voorgestelde projecten, hun vernieuwende karakter
en de mogelijkheid om de initiatieven voor te zetten in de tijd.

De 20 laureaten van
de oproep « Stap voor
stap », lichting 2006 ,
op 20 juni in Brussel.

Naast de particuliere
partners lieten ook zes
ministers en staatssecretarissen zich overtuigen om hun krachten te
bundelen rond nieuwe
projecten. Onder hen
(van links naar rechts)
de ministers Françoise
Dupuis (Sociale Aangelegenheden - Brussels
Hoofdstedelijk Gewest),
Els Van Weert (Duurzame Ontwikkeling federale regering) en
Evelyne Huytebroeck
(Milieu - Brussels
Hoofdstedelijk Gewest).

De « toekomstige generatie » van
het project « Eco-Hom »
(en haar mama) wordt
gefeliciteerd door de
juryvoorzitter, Ariane
Molderez.

Zoom op drie winnende projecten
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Door de steun aan de jonge coöperatie AuPlusNet uit Namen
draagt de Stichting er niet alleen toe bij dat vaak laaggeschoolde vrouwen een arbeidscontract en een stem in het beheer
van het schoonmaakbedrijf krijgen, maar ook – en vooral – een
sociaal statuut, een inkomen en autonomie. De volgende stap
voor deze vrouwen is hun klantenbestand uitbreiden, concurreren met traditionele bedrijven en het gebruik van ecologische
schoonmaakproducten competitief maken.
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De studenten van Sainte Marie Hogeschool in Luik krijgen een
opleiding gericht op het bedrijfsleven : marketing, boekhouding,
fiscaliteit, enz. Een groep docenten vond dat het tijd was om
het studieprogramma van de opleiding aan te passen en een
sociale en ecologische dimensie aan de cursus toe te voegen.
Eind 2006 was hun actie al lang niet meer beperkt tot het studieprogramma, maar had die geleid tot een Richtlijn voor duurzame ontwikkeling, waardoor ze een integraal deel werd van
het intern beheer van het instituut.
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De vereniging Natagora zet zich in voor de bescherming, het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur in Brussel
en Wallonië. Met het project Nature pour tous wil de vereniging
de natuurlijke reserves en de natuurexploratie toegankelijk maken voor mensen met een lichamelijke of mentale handicap. Om
dit te realiseren is een netwerk van gespecialiseerde medewerkers nodig. De vereniging wil met de steun van de Stichting het
netwerk vergroten voor het in bruikleen geven van aangepast
materiaal.

Mindervalide maar
daarom niet minder
geïnteresseerd in
de natuur, dankzij
Nature pour tous,
laureaat 2006.

Tal van particuliere en publieke partners hebben gevolg gegeven aan deze oproep : Triodos Bank en Triodos Fonds, de
Belgische federale staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, het Waalse Gewest,
Réseau Financement Alternatif en de Nationale Loterij.

Jongeren worden gestimuleerd om na te denken over hun
levenswijze en te streven naar een harmonieuze ontwikkeling
met respect voor de erfenis die wij aan de toekomstige generaties moeten doorgeven.
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Eind 2006 vond in de drie gewesten van het land de officiële lancering
plaats van de eerste editie van deze nieuwe projectoproep, gericht op
jongeren tussen 16 en 25 jaar oud. Consumptie, sport, cultuur, het verenigingsleven, feestelijkheden : al deze sectoren zijn mogelijk. Vanaf
2007 zullen jaarlijks tientallen jeugd groepen in België, gesteund door
de Stichting, hun eigen initiatieven kunnen uitvoeren met het oog op
een zonnige toekomst voor onze planeet en haar bewoners.
Deze projectoproep kwam tot stand dankzij
een nieuw partnerschip met het globale jongerenprogramma ontwikkeld door Nokia en de
International Youth Foundation (IYF).

Bijdragen tot de oprichting van nieuwe regionale en Europese
publieke fora waar plaats is voor debat en waar gewone burgers hun stem kunnen laten horen. De burgers er toe brengen
hun eigen visie te ontwikkelen op de toekomst van het platteland waar meer dan de helft van de Europeanen woont. Dit
zijn de twee voornaamste doelstellingen van het Europese Burgerpanel
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De Stichting begeleidde het Waalse luik van het Europese panel. De
37 burgers-panelleden, door loting aangewezen, kregen informatie van
experts in uiteenlopende disciplines. Na een reeks vruchtbare besprekingen hebben de Waalse panelleden vijf aandachtsgebieden voorgesteld. Ze hebben betrekking op de toekomst van de plattelandseconomie, de functies en het gebruik van het platteland morgen, de toekomst
van de landbouw, aangepaste diensten en de plaats van de jongeren.
De aanbevelingen van het panel werden op 9 december gepresenteerd aan de Waalse overheid, in het gewestelijk parlement. Bij deze
gelegenheid legde de Waalse minister voor Landbouw en Platteland
zelf een nieuwe ontmoeting met de panelleden vast in december 2007
om samen de afgelegde weg te evalueren.
Het panel kwam tot stand in samenwerking met Trame cvba,
expert op het gebied van plattelandsontwikkeling, en kon rekenen op de actieve steun van de minister van Landbouw, Platteland en Milieu en van de Algemene Directie voor Landbouw
van het Waalse Gewest.
Gewone mensen in een wel
buitengewoon gebeuren,
willekeurig gekozen in de
stad en op het platteland,
konden zich een duidelijke,
beargumenteerde mening
vormen over de toekomst
van het plattelandsleven in
Wallonië.
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Om dit buitengewone initiatief te kunnen verwezenlijken deed de Stichting beroep op meer dan veertig partners in heel Europa : regionale en
Europese overheden, onafhankelijke stichtingen, universiteiten en andere instellingen met ervaring in burgerparticipatie. Deze inspanningen
leidden in 2006 tot de uitvoering van de eerste fase van het project.
In tien Europese regio’s werden panels van willekeurig gekozen burgers gevormd, waaronder een panel voor het Waalse Gewest en twee
boeiende, grensoverschrijdende panels : de Ierse Republiek en NoordIerland, en de Karpaten, Slowakije-Hongarije. In 2007 wordt in een
tweede fase een gemeenschappelijk Europees panel samengesteld,
verankerd in de eigen realiteit van de betrokken burgers.
Tot de partners op Europees niveau behoren de Bernheim
Stichting, Carnegie UK Trust, de Charles L. Mayer Stichting, de
Evens Stichting, de Fondation de France, de Koning Boudewijnstichting, J. Rowntree Ch. Trust en NEF. Daarbij komen nog de
DG Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie en het
Comité van de Regio’s van de Europese Unie.
Officiële lancering van het
Europese Burgerpanel in de
vergaderzaal
van het Comité van de Regio’s
van de Europese Unie.

Dank
aan onze schenkers. Elke gift aan de Stichting heeft een dubbel leven :75% van het bedrag wordt besteed aan concrete projecten, de overige 25% wordt in het kapitaal ingebracht,
zodat we nog jarenlang « kleine » bijdragen kunnen overhevelen naar de diverse projecten !
aan onze vrijwilligers, aan de instellingen die ons financieel ondersteunen,
aan onze partners.
Hun vertrouwen in de keuzes van de Stichting verstevigt nog meer onze slagkracht in ons streven naar een diepgaande verandering van onze maatschappij.

De Stichting creëerde een permanent platform, waar verenigingen uit verschillende sectoren elkaar kunnen ontmoeten om
op gestructureerde manier te werken rond duurzame ontwikkeling
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Onze oproep aan de verenigingen in 2004 en onze niet aflatende
inspanningen om verenigingen te helpen bij de oprichting van een
groot, gemeenschappelijk Franstalig platform rond duurzame ontwikkeling, kwamen dit jaar in een beslissende fase. In augustus 2006
kreeg het platform Associations 21 het statuut van vzw. Deze nieuwe
juridische vorm betekende voor het platform - dat 28 verenigingen telt
- niet alleen de officiële erkenning door de overheid maar het kreeg
daardoor ook de mogelijkheid om op eigen benen te staan.
Dit project werd gelanceerd met de steun van de federale
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling.

dat La Ligue des Familles, Vredeseilanden, Réseau Financement Alternatif en Netwerk Vlaanderen). Deze laatste kunnen op die manier hun
ethische en solidaire projecten beter financieren.
Deze ontwikkeling heeft trouwens een interessant neveneffect: een
nieuwe synergie tussen de wereld van de investeerders en die van de
solidariteit.
Dit project berust op een samenwerkingsovereenkomst die in
2006 werd afgesloten met tal van Belgische financiële instellingen, waaronder Dexia, ING, Delta Lloyd Securities en Delta
Lloyd Bank, Van Moer & Santerre, Keytrade bank, Dierickx,
Leys & Cie, en ook met de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. Andere partners dragen bij tot de bekendheid
van de activiteiten van de Stichting, zoals Euronext, La Libre
Belgique, de vzw INVESTA (vereniging van actieve investeerders) en de Nationale Loterij. In 2007 zullen nieuwe partners
zich aansluiten bij deze campagne.

Banken werden benaderd en hun klanten werden warm
gemaakt voor een nobel doel : een wereld doorgeven die voor
iedereen leefbaar is.
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Op 28 maart 2006 werd in het gebouw van de Brusselse Beurs een
originele, nationale fondsenwervingcampagne gelanceerd door een
samenwerkingsverband, opgezet door en rond de Stichting. Aandeelhouders hebben in hun portefeuille vaak effecten die een geringe
waarde hebben gekregen, waardoor de verkoopkosten onevenredig
groot zijn geworden. Niemand heeft er baat bij dat ze ongebruikt blijven liggen. Volgens het principe « veel kleintjes maken één groot »,
nodigt de operatie Een gouden daad bezitters van dergelijke effecten
van geringe waarde uit om ze te schenken. Het is een daad die de
schenker niets kost, maar die door het sneeuwbaleffect wel veel kan
betekenen voor de begunstigde organisaties (naast de Stichting zijn

Maart 2006. In naam
van het samenwerkingsverband lanceren
Mark Lambrechts
(Voorzitter van Belgian
Investment Office en
bestuurslid van de
Stichting) en Benoît
Derenne officieel de
nationale fondsenwervingscampagne « Een
Gouden Daad » in het
gebouw van de Beurs
van Brussel.

In zijn antwoord aan de burgers
stelde de Waalse minister voor Landbouw
en Platteland zelf een nieuwe ontmoeting
met de panelleden voor in december 2007
om samen de afgelegde weg te evalueren.

MEER INFORMATIE
Het logboek van de Stichting voor de Toekomstige
Generaties wordt dagelijks bijgehouden op de site
www.stg.be. Bijkomende informatie op papier is
gratis en op eenvoudig verzoek beschikbaar.

De Stichting steunt ook economische initiatieven die duurzame ontwikkeling vooropstellen. Door verantwoord aandeelhouderschap
investeert ze een deel van haar kapitaal in
bedrijven die zich duidelijk profileren op dit
gebied. In 2006 werden de coöperatieve keurmerkorganisatie voor eerlijke handel Max
Havelaar en de immobiliëncoöperatie Espace
Kegeljan in de participatieportefeuille van de
Stichting opgenomen.
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De Stichting verzamelt en beheert fondsen ter ondersteuning van
initiatieven die gericht zijn op een houdbare ontwikkeling van de
maatschappij.

D Steun aan
fondsenwerving 9%

A Steun aan initiatieven
op het terrein 33%

A Door oproepen voor projecten biedt de Stichting financiële steun
aan initiatieven waar sociale gerechtigheid, solidariteit en gelijkheid van kansen centraal staan, zonder het ecologische evenwicht
uit het oog te verliezen.

Administratie
& ontwikkeling 4%

B Door steun aan nieuwe vormen van burgerparticipatie wil de
Stichting bereiken dat de huidige en toekomstige generaties hun
ontwikkeling op democratische wijze kunnen beheersen.
C Door discussiefora te organiseren en bezinning te stimuleren
ondersteunt de Stichting een nieuwe manier van denken, gericht op
duurzame ontwikkeling.
D Door het zoeken naar fondsen voor duurzame ontwikkeling speelt de
Stichting een katalyserende rol ten dienste van alle betrokken actoren. De activiteiten van de Stichting zijn vaak gespreid over meerdere jaren waardoor de verdeling van het budget over de verschillende
polen van jaar tot jaar varieert. Bovendien beperkt de Stichting zo
veel mogelijk het budget voor algemene kosten en ontwikkeling.

C Steun aan en

B Steun aan

organisatie van

burgerinnovatie 46%

debatten 8%

Aangezien de activiteiten van de Stichting vaak over meerdere jaren gespreid zijn,
varieert de verdeling tussen de diverse polen van jaar tot jaar. Verder beperkt de
Stichting zoveel mogelijk het budget voor algemene kosten en ontwikkeling.
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Vernieuwing, onafhankelijkheid, vasthoudendheid… Het heeft allemaal een prijs en vereist een stevige financiële fundering. De Stichting
voor de Toekomstige Generaties heeft nood aan verschillende hulpmiddelen. Concreet zoekt ze de steun, inclusief financiële steun, van al wie
begaan is met duurzame ontwikkeling.
Blijf niet bij de pakken zitten, doe iets !
• Door een gift te storten op rekeningnummer 523-0403053-93
(IBAN: BE98 5330 4030 5393 - BIC : TRIOBE91) van de Stichting
voor de Toekomstige Generaties
• Door een maandelijkse of jaarlijkse doorlopende opdracht aan uw
bank

STICHTING

Sinds 2006 is elke schenking van 30 of meer fiscaal aftrekbaar.

Fiennesstraat, 77 - 1070 BRUSSEL - BELGIE
Tel. : +32 (0)2 520 12 61
Hoofdzetel : Rue des brasseurs, 182 - 5000 NAMEN - BELGIE
Tel. : +32 (0)81 22 60 62 - Fax : +32 (0)81 22 44 46
stg@stg.be - www.stg.be

• De Stichting kan legaten ontvangen
• U kunt ook een specifiek fonds oprichten binnen de Stichting
De verantwoordelijken van de Stichting geven u graag meer uitleg
over deze aspecten.

TOEKOMSTIGE GENERATIES

Stichting van openbaar nut

45 projecthouders volgen een vorming dank zij « Stap voor stap
naar een houdbare ontwikkeling » en Alter R&I

Proclamatie van de 20 laureaten van de projectoproep, juni 2006.

Armagh, Noord
Ierland, september
2006. De leden van de
grensoverschrijdende
panels overhandigen hun
aanbevelingen aan de
gezagsdragers.

Een burgerpannel in de vier uithoeken van Europa…

Parlement van het Waalse Gewest december 2006 :
De panelleden bieden hun conclusies
aan over de toekomst van de landelijke gebieden
aan de betrokken overheden en instellingen.

Werkvergadering geanimeerd door de grensoverschrijdende
panelleden in de Karpaten. November 2006.

Lyon, Frankrijk, juni 2006.
Het Steering Committee van het
Europese burgerpanel wordt
verwelkomd door de regio Rhône-Alpes.

Het team van de Stichting volop aan het brainstormen.

Bedankt, Thérèse Mangot, bestuurder en oprichter van de Stichting
(centraal op de foto, in het geel). Ze speelde een centrale rol in onze
programma’s : hier tijdens een voorbereidende sessie voor de lancering
van Associations 21. Ze heeft ons vroegtijdig verlaten op 14 juni 2006.
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De Stichting komt het publiek tegemoet tijdens publieke manifestaties.

