Quick-guide

til Fondenes Videnscenter
Hvem er vi
Fondenes Videnscenter er en forening, der er sat i verden for at
styrke vidensdeling og samarbejde mellem almennyttigt uddelende
fonde og fondslignende foreninger, og for at bidrage med viden
om deres arbejde i Danmark.

Hvad laver vi?

Vores
principper
Vores viden og formidling
skal være af høj kvaliet.
Derfor arbejder vi ud fra
følgende vigtige principper:

Vi har en række hovedaktiviteter, der er omdrejningspunkt for
vores daglige arbejde.

Vores viden skal være
relevant, faktabaseret
& valideret
Vores viden skal være
nem at forstå,
nem at få fat i
& nem at videreformidle

Vi indsamler og
analyserer viden
om fondene og
deres arbejde

Vi formidler viden
til vores medlemmer
og det øvrige samfund.

Og vi er et ’mødested’,
der giver vores medlemmer
let adgang til ny viden og
videndeling samt netværk
med andre fonde.

Hvem er vores medlemmer?
Vores medlemmer er store og små almennyttigt uddelende fonde og
foreninger. De tæller både erhvervsdrivende fonde, almene fonde og
fondslignende foreninger.
I 2017 stod medlemmerne af Fondenes Videnscenter for ca. 75 % af de samlede
almennyttige uddelinger fra fonde og fondslignende foreninger.
De stod for 88 % af bevillingerne til videnskabelige formål, 80 % af
bevillingerne til kulturelle formål og 60 % af bevillingerne til sociale formål.
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Tre
strategiske
mål
I vores strategi
for perioden
2019-2020 har vi
defineret tre
strategiske mål,
der er styrende for
vores aktiviteter
i perioden.

1.

Vi vil øge kendskabet
til fonde og fondslignende foreningers
almennyttige arbejde.

mål

2.

Vi vil bidrage til et
højt vidensniveau om
fondsrelevante emner
blandt medlemmerne.

mål

3.

Vi vil styrke vidensdeling og samarbejder
blandt medlemmerne.

mål

Vores
mission
Vi vil være en uundværlig
kilde for alle med faglig
interesse i fonde
og fondssektoren.
Vi vil gøre det let for vores
medlemmer at orientere
sig i aktuelle emner, at
have internationalt udsyn
og implementere nye
tilgange og lovgivning.
Vi vil være fondenes
eget mødested, der giver
adgang til vidensdeling
og fondssamarbejde
igennem fondsnetværk,
seminarer og møder.

Fire tematiske
fokusområder
I strategien har vi også afgrænset fire vidensområder, vi har
særligt fokus på. Det er især inden for disse områder, vi vil
indsamle og formidle viden.

Kontakt os
Ring eller skriv, hvis du
har spørgsmål eller input til
vores arbejde.

Fondenes
metoder og
aktiviteter
inden for de
videnskabelige, sociale
og kulturelle
formål.

De almennyttigt uddelende
fonde og foreninger som
organisationer
(dvs. støtteområder, ledelse,
vedtægter
mv.).

De lovgivningsmæssige
rammevilkår
for fondenes
arbejde.

Den samfundsmæssige
værdi af
fondenes virke.

Vi ønsker at være en
’videnshub’ for alle med
faglig interesse i fondene,
og det kan vi kun være
gennem en tæt dialog med
omverdenen.
Skriv til:
Fondenes Videnscenter
c/o Spaces Copenhagen
Ny Carlsberg Vej 80
1799 København V
info@fondenesvidenscenter.dk
www.fondenesvidenscenter.dk

