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VOORWOORD 

 
In het kalenderjaar 2007 was de Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) voor 
het eerst actief. Medio maart werd de database toegankelijk voor de vele goede doelen 
waardoor zij in staat waren hun gegevens in te vullen. Daarmee was ook de buitenwereld op 
de hoogte van het bestaan van het CIGD. 
 
Niet alleen de CIGD is actief als verzamelaar van informatie over goede doelen. Andere 
partijen doen dat ook. Toch denken wij dat er een goede taak is weggelegd voor de CIGD. 
Wij beogen immers het publiek een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van álle 
fondsenwervende goede doelen van Nederland. De door ons verzamelde informatie is 
overigens ook beschikbaar voor andere informatieverzamelaars, waardoor goede doelen niet 
telkens opnieuw overladen worden met gelijksoortige vragenlijsten. Het CIGD heeft dan ook 
als uiteindelijk doel om door middel van grotere transparantie de effectiviteit van de goede 
doelensector te helpen verbeteren. Het Centraal Informatiepunt Goede Doelen is onafhankelijk, 
heeft geen winstoogmerk en heeft geen enkel belang in goede doelen of in hun 
brancheverenigingen. 
 
Grotere transparantie leidt uiteindelijk niet altijd tot betere resultaten voor degene in wiens 
belang goede doelen zijn opgericht. Soms kan nadruk op transparantie immers leiden tot 
dingen die mooi staan op een vragenlijst maar uiteindelijk de wereld niet verbeteren. Toch 
denken wij dat grotere transparantie in de Nederlandse goede doelensector - waar het 
overzicht en inzicht voor de donateur nu nog ver te zoeken is - een stap in de goede richting 
is.  
 
In 2007 kwam onze eerste medewerker in dienst en werd de basis gelegd voor verzameling en 
verspreiding van informatie over goede doelen. We kozen ervoor zo snel mogelijk online te 
gaan. Daardoor leerden we gaandeweg hoe onze de database te vullen en onze informatie zo 
optimaal mogelijk aan het publiek te presenteren. Het eerste jaar van het bestaan van de 
Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen werd gefinancierd door bijdragen van 
Independer en de Donateursvereniging. Daarnaast mochten wij gebruik maken van de IT-
kennis van Independer. 
 
Ons belangrijkste doel voor 2008 is de vergroting van de toegankelijkheid en bekendheid van 
de database. Daartoe zal onze online module op veelbezochte websites worden geplaatst. 
Toezeggingen daarvoor werden intussen gedaan door een aantal grote partijen. Zij zullen onze 
online module als basis gebruiken van hun eigen informatie over goede doelen. Daarnaast 
moeten wij de resultaten van het CIGD meetbaar maken en aan onze eigen financiële 
duurzaamheid bouwen. Met twee recente toezeggingen voor leningen om onze eigen groei te 
financieren, hebben wij daarvoor een goede basis. 
 
Om ons werk te verbeteren en te zorgen dat onze eigen transparantie een voorbeeld is voor 
anderen, is uw mening belangrijk. Wij ontvangen graag uw reacties. 
 

      

      
Isabelle van Notten  Jon Schaefer   Erik Muller 
Bestuursvoorzitter  Penningmeester  Secretaris 
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1. Waarom een Centraal Informatiepunt Goede Doelen 

 
 
1.1. Hoe het begon 

De Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) is een initiatief van Independer, 
een onafhankelijke adviesorganisatie voor financiële diensten en gezondheidszorg. Independer 
streeft naar meer transparantie door relevante producten en diensten van alle financiële 
instellingen en zorgaanbieders te vergelijken. 
 
Voor de medewerkers van Independer was de Tsunamiramp van 2004 aanleiding te besluiten 
de maatschappelijke betrokkenheid van Independer te verbreden door op niet-commerciële 
basis de transparantie te verbeteren in de goede doelensector. Het resultaat daarvan was de 
oprichting van de Stichting CIGD in december 2006. Dankzij de Donateursvereniging - die haar 
database met bijna 2800 goede doelen organisaties overdroeg – kon snel van start worden 
gegaan.  
Na de formele oprichting van het CIGD veranderde de rol van Independer van oprichter in 
licentiehouder. Daardoor verkreeg Independer ook toegang tot de database van de CIGD. 
Verwacht wordt dat er vanaf 2008 meerdere licentiehouders zullen komen. 
 

1.2 Wat wij geloven 

 
We kunnen helpen de kwaliteit van de goede doelensector te bevorderen…. 

 

• We willen dat goede doelen succesvol zijn 
• We willen dat zij effectief zijn 
• We willen dat zij hun middelen goed besteden 

 

… door zoveel mogelijk donateurs inzicht te geven in het totale aanbod van goede 
doelen en hun activiteiten 

 

• Door openbaarmaking van de informatie over goede doelen via goed 
bezochte websites, stimuleren wij de interesse van het publiek in goede  
doelen, en moedigen zo goede doelen aan tot meer transparantie en 
verantwoording 

• Donateurs worden bewuster van het enorme aanbod aan goede  
doelen en van het feit dat zij een keuze kunnen maken. 

 
Wij denken dat…. 
 
….volledige en vergelijkbare informatie over goede doelenorganisaties tot meer transparantie 
leidt in de goede doelensector; 
 
… transparantie tot bewuster doneren zal leiden; 
 
… goede doelen gestimuleerd zullen worden om de kwaliteit van hun activiteiten  
kritischer te bekijken en waar nodig te verbeteren omdat de donateur kritischer kiest en  
goede doelen beter kan vergelijken.  
 
Door het bevorderen van transparantie beoogt het CIGD een maatschappelijke bijdrage te 
leveren. 
 
Op het moment van oprichting van het CIGD waren In Nederland meerdere partijen die 
informatie aan potentiële donateurs verstrekken, actief. Er was echter nog geen volledige bron 
die onderling vergelijkbare informatie bood over alle fondsenwervende goede 
doelenorganisaties in Nederland. Daarvoor moeten goede doelenorganisaties aan verschillende 
instanties immers dezelfde informatie leveren. Het CIGD biedt die mogelijkheid. Het streven 
van het CIGD is een volledig overzicht van fondsenwervende doelen te bieden en deze 
informatie beschikbaar te stellen aan zowel de burger als aan andere organisaties die deze 
informatie verzamelen.  
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2. Wat wij doen 

Het CIGD verzamelt door middel van een online vragenlijst data over goede doelenorganisaties 
in Nederland. Deze informatie wordt per goed doel verrijkt met de mening en ervaring van 
individuele donateurs. De op die wijze vergaarde informatie wordt gratis beschikbaar gesteld 
aan het Nederlandse publiek via veel bezochte websites van andere bedrijven en organisaties.  
 

Om succesvol vergelijkbare informatie over fondsenwervende goede doelenorganisaties 
beschikbaar te stellen, zal het CIGD aan vier voorwaarden voldoen:  
1) onafhankelijk (levering van onafhankelijke informatie) 
2) transparant (transparante werkwijze) 
3) betrouwbaar (database is volledig, correct en kwalitatief goed) 
4) toegankelijk (de informatie bereikt zoveel mogelijk mensen) 
 

2.1. De activiteiten en resultaten in 2007 

 

In het eerste jaar van haar bestaan ging het CIGD van start met een aantal voorbereidende 
activiteiten, te weten: 

• Opzetten van organisatie – 1 medewerker; 
• Ontwikkeling huisstijl, incl. website; 
• Communicatie over oprichting van de stichting; 
• Onderhoud en verbreding contact met stakeholders ter verwezenlijking van een 

draagvlak voor het CIGD. 
 
De kerntaken waar het CIGD zich mee bezig hield waren het verzamelen van data en het 
toegankelijk maken van de informatie voor donateurs. 
 

2.1.1 Het verzamelen van data  

• Beheer van de database met ca. 2.800 goede doelen die de Donateursvereniging eind 
2006 aan het CIGD overdroeg; 

• Goede doelen op de hoogte stellen van de oprichting van CIGD  en haar doelstelling; 
• Analyse van de goede doelensector en daaropvolgend het bepalen van de te 

verzamelen informatie over goede doelenorganisaties; 
• Verbetering van de online vragenlijst voor goede doelen en daarmee verbetering van de 

database; 
• Vaststellen of vergelijking van specifieke data tot zinnige en heldere informatie leidt; 
• Nabellen en bijwerken van goede doelen in het cluster ‘kinderen’; 
• Verzamelen en toevoegen van ervaringsgegevens van donateurs met goede doelen; 
• Contact onderhouden met koepelorganisaties en andere partijen binnen de goede 

doelensector met als doel samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan over uitwisseling 
van informatie. 

 
Bereikte resultaten: 

• De gegevens van ca. 2800 goede doelen bijgehouden, geschoond en aangevuld, en 
nieuwe goede doelen toegevoegd aan de database. Eind 2007 waren in totaal 2950 
gecontroleerde en bijgewerkte goede doelen opgenomen in het bestand. 

• 25 Goede doelen namen deel aan een door het CIDG georganiseerde workshop. Mede 
als gevolg van hun deelname kon de verzamelde informatie verder worden 
aangescherpt. 

• Kwaliteitsverbetering van de database doordat meer dan 800 goede doelen hun 
gegevens hebben geactualiseerd en/of aangevuld.  

• Basisafspraken gemaakt met Stichting GeefGratis voor verrijking van elkaars database. 
De uitwerking van de gemaakte afspraken wordt voortgezet in 2008. 
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2.1.2 De data toegankelijk maken voor het publiek 

 

• Bouw, verbetering en onderhoud van de vergelijkingsmodule die de database 
toegankelijk maakt en houdt via veelbezochte websites; 

• Ontsluiting van data naar gebruikers; 
• Verzameling van ervaringen die donateurs hebben met goede doelen; 
• Aanbieding en afsluiting van licentieovereenkomsten met commerciële en niet-

commerciële partijen voor gebruik van de goede doelendatabase en 
vergelijkingsmodule; 

• Afsluiting licentieovereenkomst met Independer; 
• Overleg met diverse potentiële partners met veelbezochte websites; 
• Onderhoud van contact met vergelijkbare initiatieven voor mogelijke samenwerking. 
 
Bereikte resultaten: 

• Er is een speciale goede doelen vergelijkingsmodule gebouwd die voor het eerst werd 
geïmplementeerd bij Independer; 

• Via de website van Independer was de goede doelendatabase gedurende het hele 
kalenderjaar 2007 toegankelijk voor het publiek; 

• Meer dan 75.000 unieke bezoekers aan de CIGD module op Independer.nl; 
• Op basis van de feedback van deze bezoekers zijn verbeterpunten voor de online tool 

verzameld; 
• Met Stichting GeefGratis is een afspraak gemaakt voor het wederzijds uitwisselen van 

informatie van beide databases; 
• Implementatie doneermodule van GeefGratis; 
• Vergevorderde onderhandelingen met UItgeversmaatschappij De Telegraaf voor 

plaatsing van de goede doelenmodule op hun consumenten website www.Overgeld.nl. 
 
Cruciaal voor het verzamelen en toegankelijk maken van de gegevens zijn een goed werkende 
informatietechnologie en de ondersteuning daarbij. Daardoor kon een goed functionerende 
database worden opgebouwd waar goede doelen - via het internet - zelf hun data kunnen 
aanleveren en het publiek – via een online module - op eenvoudige wijze toegang heeft tot 
deze informatie.   
 
Op IT-gebied was in 2007 een aantal activiteiten vermeldenswaard: 

• Lancering CIGD website met inlogveld. Daardoor kregen de goede goelen toegang tot 
de goede doelenvragenlijst voor onderhoud van hun eigen gegevens; 

• Verbetering van de goede doelenvragenlijst; 
• Klein onderhoud aan de database en module. 
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2.2. Onze plannen voor 2008 

 

Voortgaand op de basis die in 2007 werd gelegd, wordt 2008 het jaar waarin grote stappen 
moeten worden gezet op het gebied van de inhoud van de goede doelendatabase en de 
toegankelijkheid van de informatie het publiek. Concreet stellen we ons hiertoe de volgende 
doelen: 
 

1. Uitbreiding van het aantal licentiehouders naar minimaal drie. Daarmee wordt de 
toegankelijkheid van onze database vergroot en de financiële duurzaamheid verbeterd; 

2. Verbetering van kwaliteit en kwantiteit de database. Alle goede doelen met een ANBI 
status van de Belastingdienst worden gefaseerd opgenomen in het bestand. 
Organisaties die niet meer actief zijn als goed doel worden uit het databestand 
verwijderd. Clustergewijs wordt gewerkt aan verbetering van het aantal velden met 
correcte informatie per goed doel. Daarnaast word de informatie aangevuld met 
donateurervaringen en meningen. Ook zal in 2008 een stap worden gezet in de richting 
van het meetbaar maken van de kwaliteit van organisaties. 

3. ICT aspecten worden geanalyseerd. Afhankelijk van de uitkomst worden de CIGD 
systemen losgekoppeld van Independer en verbeterd. 

4. Als uitgangspunt voor resultaatmetingen van de CIGD-organisatie zal een aantal zo 
genoemde nulmetingen worden uitgevoerd. 

5. Interne processen worden expliciet gemaakt. 
6. Uitbreiding externe controle door de benoeming van een Raad van Advies. 
7. Regelmatiger dan voorheen zal worden gecommuniceerd met de verschillende 

doelgroepen. 
 
Onze plannen voor 2008 vereisen een professionele organisatie met voldoende capaciteit, 
zowel qua medewerkers als financiële middelen. Ook daaraan zal dus aandacht worden 
besteed in 2008. 
 

2.3  Onze ‘accountability’ 

 

Niet alleen van de goede doelen wordt transparantie gevraagd, wij willen daar zelf ook aan 
voldoen. Mede daarom is accountability voor het CIGD een belangrijk onderwerp en mag in dat 
kader van ons een aantal belangrijke zaken worden verwacht: 
 
Op de allereerste plaats zijn wij transparant over: 

o Wie wij zijn; wie zijn de onze bestuursleden, onze medewerkers en andere 
functionarissen die betrokken zijn bij het CIGD; 

o Wat onze doelstelling is en waarom; 
o Hoe wij werken (hoe verzamelen wij onze data, hoe stellen wij vast wat wel en 

niet op te nemen in onze database en hoe zorgen wij dat de database goed 
functioneert); 

o Wat onze beperkingen zijn. 
 

In ons beleidsplan voor 2008 zullen wij daar gedetailleerd op in gaan. 
 
Wij geven ook rekenschap door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag. Zowel het 
jaarverslag als het beleidsplan zijn voor iedereen toegankelijk als gevolg van publicatie op 
onze eigen website www.cigd.nl. 
 
Daarbij vinden wij het van belang om ook in de toekomst jaarlijks rekenschap af te leggen 
over onze resultaten: 

• Is het ons gelukt een totaal overzicht van de fondsenwervende goede doelensector te 
bieden?  

• Is dit overzicht toegankelijk voor het grote publiek? 
• Worden goede doelen minder overspoeld met vragenlijsten? 
• Is er grotere transparantie en leidt deze tot betere kwaliteit? 

 
Wij zijn van plan om eind 2008 een nulmeting te doen met betrekking tot de drie 
eerstgenoemde punten deskundigen opdracht te geven voor ons te onderzoeken of en hoe een 
nulpuntmeeting gedaan kan worden vergroting van transparantie en kwaliteitsverbetering.  
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2.4 Governance 

Het CIGD is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat alle inkomsten worden 
aangewend ter verbetering van de database en goede doelenmodule. We staan ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer Kvk 34262114 en zijn door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 

2.4.1 Het bestuur 

Bij de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met de volgende elementen: 
- Vertegenwoordiging vanuit een aantal kennisgebieden 
- Onafhankelijkheid ten opzichte van goede doelen. 
 
Aan het einde van het kalenderjaar 2007 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Bestuursvoorzitter 
 

  
 
 
Penningmeester 
 

  
 
 
Secretaris 
 

  
 
 
 
 
 
2.4.2 Het uitvoerende team in Nederland 

 

 

Diederik de Groot van Embden, medeoprichter van Independer, een 
onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van financiële diensten en 
gezondheidszorg. Hij bekleedde tot eind 2007 de voorzittersfunctie. Hij deed dit 
vanuit het streven naar meer transparantie van producten en diensten die voor 
consumenten relevant zijn. Doneert aan diverse organisaties die zich richten op 
het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties. 

 

Jon Schaefer, directeur MediQuest BV, werkt door zijn activiteiten gericht op het 
inzichtelijk maken van de zorgsector samen met patiëntenorganisaties en 
hieraan gelieerde fondsenwervende organisaties in de gezondheidszorg. Zijn 
ervaring van dataverzameling en interpretatie brengt hij als graag bestuurslid 
in. Hij doneert naast incidentele donaties en de ‘deur’-collectes aan 
Natuurmonumenten en Plan Nederland. 

 

Isabelle van Notten, sinds 2001 zelfstandig adviseur 
ontwikkelingssamenwerking. Isabelle van Notten heeft de afgelopen 20 jaar 
zowel voor bedrijven als non-profit organisaties gewerkt. Eén van de 
belangrijkste thema’s in haar werk is hoe en of de effectiviteit van 
ontwikkelingssamenwerking verbeterd kan worden. Zij heeft onlangs opdrachten 
uitgevoerd voor o.a. de ontwikkelingsorganisaties ICCO, NIZA, en SNV. Zij 
doneert aan Amnesty International en Greenpeace. 
Voor Isabelle is de vraag “wanneer helpt helpen en wanneer niet” een essentiële 
in de goede doelen sector. Het is helaas een vraag waar we nog te weinig 
antwoorden op hebben. Meewerken aan CIGD is een geweldige manier om daar 
meer zicht op te krijgen. 

De dagelijkse activiteiten worden aangestuurd en uitgevoerd door een 
projectmanager, Viola Lindeboom. Zij zorgde voor een praktische uitvoering van 
het gekozen beleid en onderhield de contacten met alle betrokken partijen. 
Sinds zij voor het CIGD werkt, vraagt zij zich meer dan ooit af welke doelen 
structureel te willen steunen. Door dagelijks te worden geconfronteerd met het 
enorme aanbod in goede doelen en de diversiteit daarin, stelt zij dat “je 
bewuster wordt in je keuze voor een goed doel. Ik let er nu op dat mijn 
structurele donaties efficiënt worden ingezet en doeltreffend zijn, liefst ook op 
de lange termijn.”. 
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3. Jaarrekening 

 

3.1  Balans per 21 december 2007 

 

(na resultaatbestemming) 

 

Activa 31 december 2007 

 
 

 € 
Vlottende activa  
Vorderingen  
Debiteuren  1.785 
Omzetbelasting 6.759 
  
Liquide middelen 49.073 
  
  
  
 

 

 57.617 
 

 

 
 
Passiva 31 december 2007 
 

 

 € 
Kapitaal  
Stichtingskapitaal 50.000 
Algemene reserve (41.024) 
  
Kortlopende schulden  
Crediteuren 43.641 
Overige schulden 5.000 
  
  
 

 

 57.617 
 

 



3.2 Staat van Baten en Lasten over 2007 

 

 Exploitatie 

 2007 

 
 

 € 

  

Baten   
Bijdrage voor licentie 1.500 
  
Financiële baten en lasten 32 
 

 

Totale baten 1.532 
  
Besteed aan doelstelling  
- eigen activiteiten 42.850 
 

 

Totaal besteed aan doelstelling 42.556 
 

 

Tekort/overschot (41.024) 
Tekort onttrokken  
- algemene reserve (41.024) 
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3.3. Algemeen toelichting  

 

3.3.1 Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen betreffen het vanuit een 
onafhankelijke positie verzamelen van objectieve gegevens over goede doelenorganisaties. Het 
doel hiervan is het in kaart brengen van de sector en de transparantie te bevorderen. 
 
De Stichting is op 19 december 2006 opgericht. 
 

3.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 
 

3.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij 
voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige 
baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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3.4 Toelichting op de Balans 

 

3.4.1 Kapitaal 

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden 
gespecificeerd: 
 

 Dotatie Onttrekking 31 december 

 2007 2007 2007 

 
   

 € € € 

    

Stichtingskapitaal 50.000 0 50.000 

Algemene reserve 0 (41.024) (41.024) 

    

    

    

3.4.2 Kortlopende schulden 

 

Overige schulden 

 31 

december 

 2007 

 
 

 € 
  
Nog te ontvangen facturen 5.000 
 

 

 0 
 

 

 
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 
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3.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

 

 

3.5.1 Baten in de vorm van zaken of diensten 

In het boekjaar zijn baten ontvangen in de vorm van zaken en diensten, de reële waarde hiervan is 
niet bepaalbaar. 
 

3.5.2 Bestuurders en toezichthouders 

Er zijn geen bestuurders in dienst van de Stichting. De bestuurders en toezichthouders zijn 
onbezoldigd. 
 

3.5.3 Lasten voor activiteiten 

 

 2007 

 
 

 € 
  
Inhuur personeel 20.740 
Kosten database 21.295 
Algemene kosten 521 
 

 

 42.556 
 

 

 

 

3.6 Overige gegevens 

 

Verwerking saldo 

Het negatieve exploitatiesaldo over 2007 zal worden opgenomen onder de algemene reserve. 
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3.7 Beoordelingsverklaring 

 


