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Wat is het Vaillan4onds?  

Vaillant Fonds 
Aan het leven  
teruggeven 

Bij crema3es komen waardevolle metalen vrij, die opgeteld een flink bedrag vertegenwoordigen. 
Officieel is het eigendom van de crematoria, maar zij geven het terug aan de maatschappij. 
Daarvoor hebben zij vele jaren geleden het Vaillant Fonds opgericht, dat inmiddels een 
zelfstandig bestaan leidt. En dat de dankbare taak heeE om goede doelen te selecteren en 
steunen.  

Lang niet iedereen kan vanzelf meedoen in de maatschappij. Om uiteenlopende redenen raken 
zij achterop. Redenen die vaak samenhangen met fysieke en mentale gezondheid, met een 
zekere afstand tot de soms onverbiddelijke realiteit van de samenleving. Vaillant Fonds wil díe 
mensen ondersteunen op hun levenspad. Met een accent op het laatste deel, als de dood 
naderbij komt.  

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling 
van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende 
budget een duidelijke bestemming krijgt, waartoe personeelskosten niet worden gerekend. 
Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke 
Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.  

In al zijn denken en doen, koerst Vaillant Fonds op het gedachtegoed van teruggeven. De 
herkomst van de gelden vraagt als vanzelfsprekend om een ideële besteding, waarbij het leven 
centraal staat. Het inclusieve leven, betekenisvol tot aan een waardige dood. Dat noemen wij: 
Aan het leven teruggeven.  
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Onze Missie en Visie 

Wij zien een samenleving die het zelf moet redden. Er is steeds meer vraag naar (gespecialiseerde) 
zorg en welzijn. De burger wordt geacht zelfredzaam te zijn, terwijl de overheid zich in deze 
domeinen steeds meer terugtrekt. Het verenigings- en s3ch3ngsleven dat zich toewijdt aan het 
welzijn en de zorg van mensen moet het bovendien met steeds minder vrijwilligers doen. 

Visie 
Wij geloven dat we samen met maatschappelijke instan3es kunnen bijdragen aan een betere 
samenleving, dat we samen kunnen helpen de zorg en welzijn van onze inwoners van Nederland te 
verbeteren en zo bij kunnen dragen aan een betere kwaliteit van leven. 

Missie 
Het doel waar we ons dagelijks voor inzeXen bij het fonds is het bieden van financiële ondersteuning 
aan maatschappelijke organisa3es die bijdragen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van 
mensen in Nederland. Dit doen wij door vanuit het collec3ef van de crematoria de opbrengsten uit 
de edelmetalen terug te schenken aan deze instan3es. Wij geloven in de circulariteit van de 
edelmetalen: vanuit de dood geven we terug aan het leven. 

Wat zijn wij kortgezegd? 
Wij zijn hét goede doelen fonds van de Nederlandse crematoria dat dona3es geeE aan die 
maatschappelijke organisa3es die bijdragen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van mensen in 
Nederland. In 1997 besloten de crematoria in Nederland om de opbrengsten van verzamelde 
metalen onder te brengen in een gemeenschappelijk fonds ter ondersteuning van goede doelen. 
Vanaf 1 januari 2023 is het Vaillan`onds een zelfstandige s3ch3ng.  

Doelgroep 
Wij zijn er voor maatschappelijke instan3es met een ANBI status die zich op het terrein van zorg en 
welzijn begeven. 

Kernwaarden  
Om ons ideaal te realiseren werken wij vanuit de volgende kernwaarden:  
Betrokken 
Eerlijk 
Transparant 
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Onze doelstelling  
De doelstelling van het Vaillan`onds is het bieden van financiële ondersteuning aan 
maatschappelijke organisa3es die bijdragen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van mensen in 
Nederland. Eind 2027 heeE het Vaillan`onds effec3ef bijgedragen aan ini3a3even die mensen in 
Nederland ondersteunen op hun levenspad. Dit varieert van kleinschalig zoals het ondersteunen van 
het inrichten van een hospice tot universitair onderzoek om oplossingen te vinden voor nu nog 
ongeneeslijke ziektes.  

Fondsbeheer  
Bij crema3es komen waardevolle metalen vrij, die opgeteld een flink bedrag vertegenwoordigen. 
Officieel is het eigendom van de crematoria. De nabestaande die opdrachtgever geeE tot het 
cremeren van een overledenen doet hiervan officieel afstand. De Nederlands crematoria die 
aangesloten zijn de Landelijke Vereniging Crematoria (LVC) zijn verplicht deze waardevolle 
metalen af te staan. De opbrengst van deze metalen komt in het Vaillan`onds. Deze opbrengst 
wordt aangewend voor goede doelen instellingen die voldoen aan de vastgestelde criteria. De 
s3ch3ng is een vermogensfonds en onderneemt geen fondsenwervende ac3viteiten. De s3ch3ng 
heeE ook geen winstoogmerk en heeE ten doel het gehele saldo van de opbrengsten minus de 
kosten voor het beheer van het fonds. 

Werkwijze van het Vaillan4onds  
Het bestuur van het Vaillan`onds is belast met het besturen van de S3ch3ng. Dit houdt onder meer 
in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisa3e van de doelstellingen van de S3ch3ng, de 
strategie en het beleid. 

Een instelling die een schenking van de S3ch3ng wenst te ontvangen, kan schriEelijk een aanvraag 
indienen. Aanvragen worden door het bestuur maandelijks gezamenlijk besproken en beoordeeld, 
waarbij het bestuur ernaar streeE uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag de 
betreffende instelling een reac3e te geven op hun aanvraag. De voorwaarden waaraan instellingen 
moeten voldoen om voor een schenking van de S3ch3ng in aanmerking te komen staan op de 
website van het Vaillan`onds. 

Een lijst met namen van de instellingen die een schenking van de s3ch3ng ontvangen, word op de 
website van de S3ch3ng (www.vaillan`onds.nl) gepubliceerd. De S3ch3ng zal voorafgaand aan 
publica3e aan de betreffende instelling in dit kader schriEelijk toestemming vragen voor deze 
openbaarmaking. 
Als de aanvraag wordt gehonoreerd of gedeeltelijk gehonoreerd, verlangt het bestuur van de een 
evalua3e en financiële afrekening na afloop of na afloop van het boekjaar waarin het project is 
uitgevoerd en bij meerjarige projecten soms een tussen3jdse evalua3e. 

Het bestuur van de sDchDng 
De s3ch3ng Vaillan`onds kent twee organen.  

1. Raad van Commissarissen die tot taak heeE toezicht te houden op het beleid van het bestuur 
en de algemene gang van zaken in de s3ch3ng. De raad van commissarissen bestaat statutair 
uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. De toezichthouders hebben zifng voor vijf jaar, 
met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vijf jaar. 

2. Het bestuur van de s3ch3ng bestaat statutair uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. 
De leden hebben zifng voor vijf jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens 
vijf jaar. De leden van het bestuur kunnen alleen worden benoemd als ze ook bestuurder zijn 
van de Landelijke Vereniging van Crematoria.  
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Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris en een administrateur. Jaarlijks laat de 
s3ch3ng de financiële stukken controleren door een accountant. Het bestuur streeE ernaar de 
bestuurs- en beheerskosten te minimaliseren. Conform de vereisten voor een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) besteedt de s3ch3ng ten minste 90% van haar uitgaven ten behoeve van 
het statutaire doel. 

Het bestuur van de S3ch3ng is onbezoldigd voor hun werk voor de S3ch3ng evenals de Raad van 
Commissarissen. 
Het vermogen van de S3ch3ng is ondergebracht in twee bankrekeningen: 

1. Rekening courant voor het doen van betalingen voor dona3es en facturen. Op deze rekening 
worden ook de opbrengsten uit de metalen gestort. 

2. Bedrijfsspaarrekening waarop de afgesproken reserve staat 

Om te kunnen voldoen aan toekoms3ge betalingen is een reserve vastgelegd; toekoms3ge 
betalingen zijn met name reeds toegewezen en akkoord bevonden maar nog niet uitbetaalde 
dona3es/uitkeringen. De hoogte hiervan komt jaarlijks terug in het accountantsverslag. 

De financiële stukken worden jaarlijks door een accountant gecontroleerd en afgesloten met een 
controleverklaring.

 5


