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1 Inleiding 

De Vereniging van Vrienden van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte is opgericht in 1916. 
Het is een vriendenvereniging zonder winstoogmerk, met als doel de belangstelling voor de filosofie in de 
samenleving te vergroten. 
 
De vriendenvereniging is een actieve vereniging van betrokken leden, die ideële activiteiten op het gebied 
van de publieksfilosofie ontplooit voor een breed publiek. Daartoe organiseert zij activiteiten op het 
gebied van de publieksfilosofie en ondersteunt zij initiatieven en activiteiten van organisaties met een 
ideële doelstelling die zonder externe sponsoring niet mogelijk zouden zijn. In het bijzonder, vanwege de 
historische verbondenheid, ondersteunen de vrienden de filosofisch-culturele en educatieve activiteiten 
van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) die zonder onze steun niet mogelijk zijn.  

 
Het onderhavige beleidsplan van de vereniging beschrijft de doelen en de strategie van het beleid voor de 
periode 2021-2023.  
 
De recente statutenwijziging, waarin is opgenomen dat de vriendenvereniging organisaties ondersteunen 
die in het algemeen belang filosofische en culturele activiteiten ontplooien op het gebied van de filosofie, 
heeft tot gevolg, dat de doelstellingen van de vriendenvereniging verbreed zijn. Dit betekent, dat er meer 
nadruk komt te liggen op een helder en transparant beleid op basis waarvan de bredere ondersteuning 
zal kunnen plaatsvinden. Van belang hierbij is dat, conform de vereisten voor de ANBI-status, minstens 
90% van de gelden van de vriendenvereniging besteed wordt aan ANBI-doelen. Onze werkwijze, 
organisatievorm en beleidskaders voor toewijzing van onze fondsen aan projecten moeten hierop 
ingericht zijn. Dit beleidsplan geeft hier duidelijkheid over. 
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2 Doelstelling van de Vereniging 

De vereniging is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel: 
a) het wekken en vergroten van de belangstelling in de samenleving voor filosofie als inspiratiebron en 

leidraad bij het reflecteren op thema's en vraagstukken van levens- en wereldbeschouwelijke aard; 
b) het ondersteunen in brede zin van organisaties die in het algemeen belang filosofische-culturele 

activiteiten organiseren voor een breed publiek; 
c) in het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de samenleving voor de 

filosofisch-culturele en educatieve doelstellingen en activiteiten van de ISVW;  
d) het organiseren van eigen activiteiten en het stimuleren van activiteiten van de leden in lijn met het 

bovenstaande; 
e) de ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van de vereniging en over hun 

oordeel over het cursusaanbod van de ISVW; 
f) al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.  
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3 Strategie 

3.1 Profilering Vereniging 

De verbreding van onze doelstelling vereist, dat de vriendenvereniging zich op een brede wijze zal 
profileren in de samenleving, ook buiten de ISVW-kring om. Deze brede profilering moet leiden tot: 
a) Het verwerven van additionele fondsen; 
b) Een grotere bekendheid van de vriendenvereniging; 
c) Een toename van het aantal leden. 
 
In 2021 zal een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze de 
vriendenvereniging zich naar de samenleving zal profileren. Onderdeel hiervan zal een nieuwe huisstijl zijn 
met een nieuwlogo. Deze zijn nu nog afgeleid van de huisstijl van de ISVW. Zo zal ook visueel duidelijk zijn, 
dat wij een onafhankelijke vereniging zijn. 

 

3.2 Herdefiniëring relatie met ISVW 

De wijziging van de statuten impliceert ook, dat er vanwege de verbreding van onze doelstelling een 
zekere afstand zal ontstaan tussen de vriendenvereniging en de ISVW. In goed overleg met het bestuur 
van de ISVW zal aan deze relatie een nieuwe vorm en inhoud worden gegeven. Voorop staat dat er een 
goede vriendschapsrelatie blijft bestaan. 

 

3.3 Continuïteit van de vereniging 

De afgelopen 20 jaar is het ledental structureel teruggelopen van circa 1500 tot 750. Dit heeft deels te 
maken met een algemene maatschappelijke trend, waardoor ook organisaties als politieke partijen, 
kerkgenootschappen en sportverenigingen hun ledental sterk hebben zien afnemen.  
 
De Vereniging stelt zich ten doel om een stabiel aantal betrokken leden te hebben. Hiertoe worden de 
bestaande vriendenactiviteiten gecontinueerd en uitgebouwd, waardoor de betrokkenheid van de leden 
gewaarborgd blijft. Daarnaast zal het bestuur de huidige wervingsinitiatieven (zoals uitdelen van een 
folder bij de ISVW-cursussen) verder ontwikkelen. Een en ander moet ertoe leiden dat het aantal leden 
uiteindelijk weer gaat groeien. 
 
Vanaf 1-1-2021 krijgen deelnemers aan een van de cursussen van de ISVW de mogelijkheid om gedurende 
één jaar gratis lid te worden van de vriendenvereniging. Hiermee wordt de kans op een stabiel 
respectievelijk hoger aantal leden vergroot. De voorwaarden voor deze regeling worden in het 
Huishoudelijk Reglement beschreven. 

 

3.4 Fondsenwerving 

Op 17 december 2020 zijn de statuten van de vereniging aangepast met een ruimere doelstelling. Op 
basis van deze gewijzigde statuten worden processen en procedures ingericht, die invulling gaan geven 
aan deze bredere doelstellingen. In 2021 stelt het bestuur wervingsdocumentatie voor potentiële 
begunstigers samen, waarin de schenkingsmogelijkheden worden beschreven. Deze documentatie zal 
beschikbaar komen voor de leden en potentiële begunstigers. 
 

3.5 ANBI-Status 

Doordat de vriendenvereniging een bredere doelstelling nastreeft gericht op het organiseren en 
ondersteunen van ideële activiteiten op het gebied van de publieksfilosofie, is het mogelijk om opnieuw 
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de ANBI-status te verwerven. Het doel is om, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2021 over deze 
status te beschikken. Deze ANBI-status maakt het mogelijk dat begunstigers belastingvrij schenkingen en 
legaten kunnen doneren aan de vriendenvereniging.  
 

3.6 Ondersteuning van initiatieven van ideële organisaties 

De vriendenvereniging ondersteunt in brede zin organisaties die in het algemeen belang filosofisch-
culturele activiteiten, projecten of evenementen organiseren voor een breed publiek. Wanneer het 
daarbij om financiële ondersteuning gaat hanteren we de volgende criteria: 
- van filosofisch-culturele aard; 
- het algemeen belang dienend; 
- gericht op een breed publiek; 
- laagdrempelig; 
- niet blijvend realiseerbaar zonder onze financiële steun. 

 
Om in aanmerking te komen voor een dergelijke ondersteuning kan het bestuur van deze organisaties een 
schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur van de vriendenvereniging. Daarin beschrijven zij helder de 
aard en opzet van de activiteit, het project of het evenement, met daarbij bijzondere aandacht voor het 
doel en de doelgroep. Tevens is een afdoende begroting van kosten en baten toegevoegd met een 
onderbouwing van het te subsidiëren bedrag.  

 
Het bestuur van de vriendenvereniging beslist onafhankelijk van de subsidie-aanvragende organisatie. 
Daarbij blijft het bestuur vanzelfsprekend binnen de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde 
begroting en het beleidsplan. Voor toezeggingen boven de € 25.000 die niet zijn opgenomen in de 
begroting en het beleidsplan wendt het bestuur zich tot de leden. 
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4 Activiteiten, die de ideële doelen ondersteunen 

Conform de ANBI-vereisten zal minimaal 90% van het te besteden geld van de vriendenvereniging voor 
ideële doelen worden aangewend. Het betreft de hieronder beschreven activiteiten. De activiteiten, die 
onder deze doelstelling georganiseerd worden, vallen alle onder de ANBI-doelstellingen. 
 
Het betreft de in de volgende paragrafen nader gespecificeerde activiteiten. 

 

4.1 Ondersteuning initiatieven ideële organisaties 

Organisaties kunnen vanaf 1 januari 2021 bij het bestuur van de vriendenvereniging een aanvraag 
indienen voor ondersteuning van filosofische, ideële activiteiten. De aanvragen dienen te voldoen aan de 
vijf criteria zoals in paragraaf 3.6 is beschreven. 
 
De vriendenvereniging zal niet meer uitsluitend de ISVW ondersteunen. Ook andere organisaties kunnen 
zich voor sponsoring wenden tot de vriendenvereniging.. Voorbeelden van andere organisaties zijn: 

• Stichting Maand van de Filosofie (www.maandvandefilosofie.nl/over-de-stichting) 

• Stichting Filosofie Oost West (www.filosofie-oostwest.nl/) 

• Stichting Nederlands Gesprekcentrum (www.nederlandsgesprekcentrum.nl/) 

• Centrum Kinderfilosofie Nederland (www.kinderfilosofie.nl/) 
 
In 2021 start de Vereniging met een pilot om ervaring op te doen om bovengenoemde 
beleidsuitgangspunten en criteria voor toekenning te toetsen. Het project ‘Jong, eigen wijs’, gericht op de 
ontwikkeling van filosofische vaardigheden bij jongeren, zou een goede pilot kunnen zijn. 
 
In 2020 was het door de vriendenvereniging, in samenwerking met de ISVW, georganiseerde ‘Kitty van 
der Vliet event’ gepland. Dit event, gericht op thema’s als diversiteit en inclusie, is bekostigd vanuit de 
gelden van de vriendenvereniging. Door de corona-perikelen is dit event helaas geannuleerd. Wel is de 
essaywedstrijd doorgegaan. Er is een groot aantal inzendingen van jonge filosofen ontvangen. De 
winnares van deze wedstrijd heeft een door de vriendenvereniging beschikbaar gesteld geldbedrag 
ontvangen. 

 

4.2 Publieksfilosofische bijeenkomsten 

Bij deze bijeenkomsten organiseren de Vrienden een programma met een filosofisch of maatschappelijk 
thema, waarbij een of meer sprekers zijn uitgenodigd. Deze sprekers verzorgen een masterclass voor 
belangstellenden. De bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. 

 

4.3 Filosofische Cafés 

De Vrienden van de ISVW organiseren achtmaal per jaar een Filosofisch Café.  Bij deze bijeenkomsten 
staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding 
waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog of debat kunnen 
aangaan, afhankelijk van het onderwerp. Het gaat op deze zondagmiddagen om het stimuleren van 
ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen 
toegankelijk. Deze bijeenkomsten worden ook virtueel gehouden, zodat belangstellenden online kunnen 
deelnemen. Tijdens de coronacrisis is al drie keer een online Filosofisch Café gehouden, waarop zeer 
positief gereageerd is door de deelnemers. 

http://www.maandvandefilosofie.nl/over-de-stichting
http://www.filosofie-oostwest.nl/
http://www.nederlandsgesprekcentrum.nl/
http://www.kinderfilosofie.nl/
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Vanuit de leden van de Vrienden wordt een ‘Cafécommissie’ gevormd, die de organisatie van de 
Filosofische Cafés op zich zal nemen. 
 

4.4 Kids-Café 

Tijdens het Filosofisch Café1 is er tegelijkertijd een activiteit voor kinderen, die in samenwerking met de 
ISVW wordt georganiseerd. Onder deskundige leiding maken jonge kinderen hier op actieve wijze kennis 
met filosofie.  

 

4.5 Filosofische wandelingen 

Op basis van een thema organiseren de Vrienden een stadswandeling. De deskundige wandel-begeleiding 
verstrekt informatie over de relatie tussen het filosofische thema en de stad. 
 

4.6 Vriendenmagazine 

Tweemaal per jaar brengt de Vrienden het Vriendenmagazine uit.  
De afgelopen jaren is het Vriendenmagazine uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardig blad, waarin 
leden van de Vrienden geïnformeerd worden over activiteiten van de Vrienden. In toenemende mate 
bevat het Vrienden Magazine inhoudelijke artikelen, essays en columns die door de leden zijn geschreven. 
Het Vrienden Magazine werkt vanaf 2020 met een redactieraad van 5 Vrienden. Deze raad zal zorgen voor 
de verdere ontwikkeling van het Vrienden Magazine. 

 
1 Dit is afgelopen jaar, toen de meeste Filosofische Cafés slechts virtueel hebben plaatsgevonden, helaas niet 
doorgegaan. 
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5 Verenigingsactiviteiten 

Het beleid van het bestuur van de vriendenvereniging is erop gericht om de huidige, door deelnemers 
en leden gewaardeerde, activiteiten voort te zetten en waar mogelijk zinvol uit te bouwen. De 
Vrienden organiseren bijeenkomsten, waarbij deelnemers en leden in een inspirerende omgeving op 
passieve en actieve wijze filosofie kunnen bedrijven.  
 
Hierbij gaat het met name om: 
 

- Organisatie Filosofische Cafés 
Vanuit de leden van de vriendenvereniging wordt een ‘Cafécommissie’ gevormd, die de 
organisatie van de Filosofische Cafés op zich zal nemen.  
 

- Vriendendag  
Een maal per jaar wordt een ‘Vriendendag’ georganiseerd. 
Tijdens deze dag kunnen Vrienden elkaar ontmoeten waarbij opvattingen en meningen over 
actuele thema’s kunnen worden uitgewisseld. De hiervoor genoemde ‘Cafécommissie’ is 
verantwoordelijk voor de organisatie van deze dag.  
 

- Vrienden-community, Website & Facebook 
De vriendenvereniging beschikt over een drietal platformen voor social-media:  

o de Vrienden website, waarin publieke informatie over de Vrienden en 
vriendenactiviteiten gepubliceerd wordt 

o de Vrienden-community. Dit social-mediaplatform van de vrienden dat op de website 
gehost is, biedt een omgeving waarin leden van de Vrienden zich kunnen profileren en 
met elkaar in contact kunnen komen. Deze community is in 2019 gelanceerd, maar wordt 
tot nu toe zeer beperkt gebruikt. 

o Facebook: dit is een openbare groep binnen Facebook, waarbij actuele informatie over 
de Vrienden en de ISVW gepubliceerd wordt door de redactieraad. 

 
In 2021 kijkt het bestuur naar de doelmatigheid van alle communicatiemiddelen en naa de 
manier waarop we, gezien de verbreding van onze doelstellingen, onze activiteiten beter onder 
de aandacht van onze leden en potentiële nieuwe leden en donateurs kunnen brengen en ze er 
beter bij kunnen betrekken. Het streven is om juist niet- bestuursleden bij  de uitvoering van deze 
activiteiten te enthousiasmeren. 
 

- Filosofische Leesclubs. 
Momenteel zijn er leesclubs in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Heiloo, Hilversum, 
Middelburg, Oss, Rosmalen, Rotterdam, Utrecht, Vlaardingen en Wageningen. De 
vriendenvereniging ondersteunt initiatieven om deze leesclubs in stand te houden en om nieuwe 
leesclubs in het leven te roepen. 
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6 Bestuur en Organisatie 

De Vereniging heeft momenteel zo’n 750 leden en wordt geleid door een bestuur van vijf personen. 
 
Het Bestuur bestaat uit de volgende personen: 

- Fred Ahsmann  voorzitter 
- Leon van der Meij secretaris 
- Gerard Geerlings penningmeester  
- Rity van der Avoort bestuurslid 
- Marielle van Aggelen bestuurslid 

 
Het Bestuur vergadert 8 keer per jaar. Een van die vergaderingen is tevens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Het Bestuur maakt, tegen betaling, gebruik van de vergaderfaciliteiten van 
de ISVW. 
 
Een van de Vrienden, Stef Rietbergen, heeft zitting in het Bestuur van de Stichting ISVW. 
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7 Financiën 

Conform de statutaire doelstellingen heeft de vereniging geen winstoogmerk en worden de inkomsten en 
donaties uitsluitend aangewend voor de ideële doelstellingen van de vriendenvereniging. 
Het beheer van de financiën van de vereniging vindt plaats conform de richtlijnen die in het Huishoudelijk 
Reglement van de vereniging zijn vastgelegd.  
Jaarlijks vindt verslaglegging plaats door middel van het door de externe accountant goedgekeurd 
jaarverslag. Tevens wordt voor elk verenigingsjaar een bij het activiteitenplan behorende begroting 
opgesteld. 
 

7.1 Balans 31 december 2019 

 
Activa 
 

 Passiva  

Vaste activa 111.648 Eigen vermogen 548.784 
Vlottende activa 481.447 Voorzieningen 10.065 

  Kortlopende schulden 34.247 
    

Totaal 593.095 
 

Totaal 593.095 

 

7.2 Begroting 2020 – 2022 

Onderstaand overzicht laat zien dat de vriendenvereniging de komende jaren de uitgaven ten behoeve 
van de ideële doelen versneld opbouwen in lijn met de doelstellingen van de vereniging. De inhoudelijke 
invulling van de ideële bestedingen wordt jaarlijks vastgelegd in het activiteitenplan. 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

  Gerealiseerd Prognose Begroot Begroot Begroot 

            

Inkomsten           

Vrienden 42.013 42.120 37.501 39.376 41.345 

Fondswerving 6.177 5.000 120.000 50.000 50.000 

Totaal 48.190 47.120 157.501 89.376 91.345 

            

Uitgaven           

Verenigingskosten 23.723 25.210 17.810 15.000 15.000 

Netto inkomsten 24.467 21.910 139.691 74.376 76.345 

Ideële activiteiten 6.697 23.294 75.000 100.000 100.000 

            

Saldo           

  17.770 -1.384  64.691  -25.624  -23.655  

Voorzieningen 10.617 -2.000  -2.000  -2.000  -2.000  

Jaarresultaat 28.387 -3.384  62.691  -27.624  -25.655  
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7.3 Beheer en besteding van ANBI-vermogen 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het verenigingsvermogen en ziet erop toe dat dit 
vermogen volledig ten gunste van het verenigingsdoel komt. Het Huishoudelijk Reglement van de 
vereniging bevat de richtlijnen waaraan het bestuur zich bij het beheer van het vermogen moet houden. 
 
De vriendenvereniging ondersteunt de transparantie in de filantropische sector voor ANBI-instellingen en 
beschikt, vanwege een aantal nalatenschappen vanuit de tijd voor het intrekken van de ANBI-status in 
januari 2018, over een ANBI-vermogen. Het is altijd de doelstelling van de vriendenvereniging geweest, 
conform de ANBI-wetgeving, dit vermogen aan te wenden voor bestedingen die in lijn zijn met de 
doelstellingen van de schenkers en deze gelden in te zetten voor onze ANBI-gerelateerde doelstellingen. 
Bij het beheer van dit vermogen is het uitgangspunt dat dit vermogen tegen een zo beperkt mogelijk 
risico bij verschillende banken zorgvuldig wordt beheerd. Dit heeft tot nu toe steeds tot een groei van het 
vermogen geleid waardoor de vriendenvereniging een stevige reserve heeft.  

 
De vriendenvereniging hanteert als uitgangpunt dat  niet meer vermogen aangehouden wordt dan nodig 
is voor de continuïteit van de vereniging. Door eenmalige grote legaten, beschikt de vereniging over een 
relatief groot eigen vermogen. Het is niet zinvol om dat vermogen in één jaar uit te geven aan de ideële 
doelen. Het beleid is erop gericht om dit vermogen op een verstandige wijze te verminderen, door 
jaarlijks een substantieel bedrag ter beschikking te stellen aan ideële activiteiten voor organisaties die 
actief zijn op het gebied van de publieksfilosofie. 
 


