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FONDS JAN FILLIERS
beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Het FONDS JAN FILLIERS opgericht.
Deinze – Als eerbetoon aan Jan Filliers, meester distillateur en mede-eigenaar van de Graanstokerij Filliers, is het ‘Fonds Jan Filliers’ opgericht.
Op de fatale 31 oktober 2008, tijdens een rondreis door Egypte, geraakt het gezin Filliers betrokken bij een verschrikkelijk busongeval.
Samen met 5 andere Belgische toeristen, sterft Jan Filliers ter plaatse.
Jan Filliers was één brok sociaal engagement. Door zijn beroep en zeker ook door zijn persoon, bracht hij mensen samen.
Jan Filliers stond ook graag ten dienste van de gemeenschap. Hij was een gulle man, die altijd aandacht had voor mensen in nood.
Dit onmetelijk sociaal engagement en zijn inspanningen en verwezenlijkingen op sociaal vlak zullen dankzij het Fonds dat zijn naam draagt, worden verder
gezet. Als figuur en persoonlijkheid zal hij ook op die manier blijven bestaan. Uit dankbaarheid voor wie hij was en voor wat hij de mensen heeft gegeven.
Het ‘Fonds Jan Filliers’ zal beurzen uitreiken aan jongeren tussen 12 en 18 jaar die het slachtoffer werden van een ongeval, waarbij de betrokken jongere
blijvend verminkt of fysisch gehandicapt is als gevolg van het ongeval. De beurs zal de jongere ondersteunen in zijn/haar verdere persoonlijke ontwikkeling.
Het ‘Fonds Jan Filliers’ wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De giften worden beheerd en toegewezen door het Bestuurscomité van het
‘Fonds Jan Filliers’, dat volgende leden telt:
• mevrouw Dominique Filliers – Delbecque (stichter en voorzitter)
• de heer Christian Agneessens (stichter),
• de heer Bernard Filliers (lid)
• de heer Patrick Coucke (lid)
• en een vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting.
Naast het bestuurscomité is een werkgroep opgericht die de organisatie van evenementen ten gunste van het ‘Fonds Jan Filliers’ op zich neemt.
Een Fonds moet beschikken over financiële middelen om haar doel te kunnen realiseren.
U kunt het ‘Fonds Jan Filliers’ steunen door een storting te doen op het rekeningnummer 000-0000004-04 met vermelding ‘Fonds Jan Filliers’.
Giften vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar.

Op de website www.fondsjanfilliers.be vindt u verschillende mogelijkheden om het Fonds te steunen.
‘Fonds Jan Filliers’
Leernsesteenweg 3a – 9800 Deinze
info@fondsjanfilliers.be
www.fondsjanfilliers.be

