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Missie
FundAction is een participatief subsidiefonds (participatory grantmaking fonds), waarbij de
begunstigde gemeenschap zelf meebeslist over de verdeling en toekenning van bijdragen door
fondsen.
FundAction brengt een gemeenschap bij elkaar van activisten die actief zijn rond uiteenlopende
thema’s in 29 landen in Europa. De FundAction gemeenschap streeft in haar dagelijks werk
naar diepgaande verandering.
FundAction streeft ernaar om de beslissingsbevoegdheid over financiering te verschuiven van
donoren naar getroffen gemeenschappen en activisten die actief zijn op het terrein. De
FundAction gemeenschap beslist collectief welke projecten gefinancierd worden via Decidim,
een digitaal platform voor democratische participatie. FundAction kent fondsen toe aan
projecten op het gebied van democratische innovatie, burgereducatie, mensenrechten,
antidiscriminatie, openbare ruimte, huisvesting, burgerlijke, politieke en sociale rechten,
regeneratieve en alternatieve economieën, digitaal activisme, alternatieve media, kunst en
cultuur, klimaatrechtvaardigheid, milieu, recht op voedsel, volksgezondheid, zorg, welzijn,
migratie en intercommunale solidariteit, in de breedste zin van het woord.
FundAction streeft ernaar om participatory grantmaking te beoefenen en te promoten.
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Waarden
FundAction laat zich leiden door de volgende kernwaarden: democratie, inclusiviteit, openheid,
peer-to-peer werken, transparantie, vertrouwen, respect en autonomie. Onze waarden bepalen
hoe we onze processen leiden, hoe we beslissen en hoe we met elkaar omgaan in de
FundAction gemeenschap.

Visie
FundAction brengt donoren en activisten samen rond een gedeelde visie voor diepgaande
systemische verandering.
Onze visie is dat meer en meer donoren (stichtingen, individuele financiers) de missie van
FundAction onderschrijven en hun vertrouwen stellen in getroffen gemeenschappen en
activisten op het terrein.
Onze visie is dat FundAction zich verder ontwikkelt als een financieel stabiel en bloeiend
participatief subsidiefonds dat onbeperkte en langetermijn financiering verstrekt aan activisten
en bewegingen. Op die manier kunnen activisten en bewegingen hun energie en expertise
richten op het nastreven en verwezenlijken van diepgaande systemische verandering.
Onze visie is dat het FundAction platform samenwerkingen en uitwisselingen bevordert en
faciliteert tussen een groeiende gemeenschap van activisten en bewegingen in heel Europa.
We willen de kloof tussen donoren en activisten overbruggen, en noden verbinden met
middelen via ons evoluerend participatief model.
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Prioritaire werkdomeinen
1. Financiering voor projecten
Als participatief subsidiefonds dat streeft naar systemische verandering blijft onze belangrijkste
prioriteit het financieren van meerdere subsidierondes voor onze gemeenschap van activisten
die financiering zoeken om hun werk voort te zetten in uiteenlopende domeinen en in
verschillende landen doorheen Europa.
❖ Resist:
De bedoeling van Resist is om beperkte, snelle financiële ondersteuning (1000 EUR elk) toe te
kennen die onze gemeenschap in staat stelt om te beantwoorden aan dringende en
onverwachte noden op het terrein.
❖ Renew:
Deze subsidie is bedoeld om projecten te financieren die systemische verandering
teweegbrengen door de onderliggende oorzaken van onrecht aan te pakken en een alternatieve
visie voor de toekomst te promoten (20.000 EUR elk).
❖ Rethink:
Rethink wil de uitbouw van een pan-Europees netwerk en een pan-Europese gemeenschap
bevorderen door beurzen aan te bieden (5000 EUR elk) voor samenwerking, uitwisseling en
capacity building via studiebezoeken, ontmoetingen, opleidingen, vertalingswerk, onderzoek,
mentorschap,...
❖ Ideeën voor de toekomst:
In overeenstemming met onze missie, visie en waarden toetsen we voortdurend af of onze
aanpak nog steeds voldoet aan de behoeften van de FundAction gemeenschap. Momenteel
werken we aan een voorstel voor een nieuwe subsidie die algemene ondersteuning zal bieden
aan de begunstigden, met meer flexibiliteit en minder beperkingen.
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2. Faciliteren van uitwisseling en samenwerking
FundAction streeft ernaar het standaardmodel van concurrentie tussen activisten om
financiering te verwerven te vervangen door het FundActionmodel, dat een democratisch
platform biedt voor uitwisseling en samenwerking tussen activisten. Dit impliceert community
building activiteiten en netwerkmogelijkheden voor de FundAction gemeenschap, alsook
uitbreiding van de FundAction gemeenschap aan de hand van een proactieve en duidelijke
strategie om een meer diverse gemeenschap van activisten uit te bouwen, met inbegrip van
activisten die moeilijk toegang krijgen tot financiering in hun werkterrein.

3. Promoten van participatory grantmaking
Als participatief subsidiefonds (participatory grantmaking fonds) streven wij ernaar onze
ervaring met participatory grantmaking te delen en donoren aan te sporen om ons voorbeeld te
volgen en hun vertrouwen hun vertrouwen stellen in getroffen gemeenschappen en activisten op
het terrein, om zo een hoognodige kentering in de wereld van de filantropie teweeg te brengen.
In de praktijk zien we dat veel donoren er nog niet klaar voor om hun macht los te laten en hun
vertrouwen te stellen in de gemeenschappen en activisten op het terrein. Wij zien een
belangrijke rol voor FundAction als pleitbezorger, opiniemaker en referentiepunt voor
participatory grantmaking, gebaseerd op onze ervaring en waarden.

Organisatiestructuur
Fundaction is geregistreerd in Nederland als een stichting. De akte van oprichting is
gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.
Het bestuur van FundAction bestaat uit:
De heer Stefanos Galountzis (voorzitter)
De heer Marko Aksentijevic (secretaris-penningmeester)
Mevrouw Ruby van der Wekken
Mevrouw Carmen Lozano Bright
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De bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden om niet. Zij ontvangen een
vergoeding voor de kosten die zij in het kader van de uitoefening van hun functie maken,
waaronder deelname aan bestuursvergaderingen en reiskosten.
FundAction is van plan een coördinator en een administrateur in dienst te nemen voor de
dagelijkse activiteiten van het fonds. Voor specifieke taken kunnen in de toekomst extra
personeelsleden worden aangeworven. Het personeel van FundAction zal worden betaald
overeenkomstig de in de non-profitsector gangbare salarissen en vergoedingen.

Financiën en fondsenwerving
FundAction is een organisatie zonder winstoogmerk. FundAction streeft ernaar haar middelen te
besteden aan het vervullen van haar missie en visie en aan het uitvoeren van de activiteiten
zoals omschreven in dit beleidsplan. FundAction streeft ernaar de operationele kosten tot een
minimum te beperken en binnen een beperkt deel van het totale budget te houden.
De begroting van FundAction voor 2022 bedraagt 624.000 EUR (voor meer informatie, zie ons
jaarverslag). Van zodra de stichting een bankrekening heeft zullen deze fondsen worden
overgemaakt van de bankrekening van EDGE Funders Alliance, die gehandeld heeft als de
fiscale sponsor van FundAction tot de formele oprichting. De donaties van vermogende
particulieren vormen het grootste deel van de ontvangen middelen. FundAction streeft ernaar
om de fondsenwerving in toenemende mate te richten op progressieve stichtingen en
vermogende particulieren die de waarden van FundAction delen, om zo de financiële toekomst
en stabiliteit van FundAction te laten groeien en veilig te stellen. FundAction zal blijven
investeren in fondsenwerving om lange termijn en onbeperkte financiering van haar financiers te
verkrijgen om haar missie te kunnen uitvoeren.
FundAction is momenteel niet betrokken in investeringen of beleggingen.
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