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VOORWOORD 

 

 

Het meetbare effect in de goede doelen sector 

Onlangs werd in het tijdschrift Salt geschreven dat er is 

uitgerekend hoeveel mensen er nodig zijn om een concreet en 

meetbaar effect op hun omgeving te hebben. Het gaat hier over 

mensen die heldere intenties van vrede en rust uitstralen. Uit dit 

onderzoek kwam voort dat slechts een wortel van 1 procent van 

deze mensen nodig is om een samenleving effectief te beïnvloeden 

(Salt mei 2009).  

Een belangrijke voorwaarde om iets te kunnen meten is 

transparantie. Dit is tevens het voornaamste doel van de Stichting 

Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD): transparantie 

creëren in de goede doelen sector. Wat is er voor nodig om een 

meetbaar effect in de goede doelen sector te creëren? Eerst de 

transparantie. Wat wil het CIGD meten? In ieder geval een 

effectieve besteding van de middelen. En op de lange duur een 

evenwichtige verdeling van alle middelen.  

Dit jaarverslag meet waar het CIGD nu staat, hoe dat is bereikt en 

waar de focus voor dit jaar ligt. 

Op dit moment heeft het CIGD een goede doelendatabase opgezet 

met informatie van ongeveer 3.500 goede doelen organisaties. Die 

informatie is voor iedereen beschikbaar. Er worden workshops 

georganiseerd die mede als platform dienen voor goede 

doelenorganisaties. Ook is de stichting financieel gezond.  

Waar het CIGD naar toe wil is dat alle goede doelenorganisaties 

gemotiveerd zijn om hun informatie aan de stichting te leveren. En 

dat de database zodanig volledig en vergelijkbaar is dat iedereen 

die wil doneren hiervan gebruik kan maken zonder hiervoor te 

hoeven betalen. En dat de informatie in de goede doelensector 

zodanig transparant wordt, dat het CIGD bijdraagt aan de 

effectiviteit van goede doelenorganisaties.  

Hoe wil het CIGD dat bereiken? Dat kunt u lezen in ons jaarverslag. 

Dit jaar (2009) ligt onze focus op het vergroten van de 

naamsbekendheid van CIGD zodat meer donateurs gebruik zullen 

maken van de database. Verder wil het CIGD de toegevoegde 

waarde van de database vergroten door de kennis te richten op de 

cluster gezondheidszorg.  

De bouwstenen liggen er. Nu wil het CIGD concrete resultaten 

behalen om tot een meetbaar effect in de goede doelen sector te 

komen. En daar heeft de stichting CIGD u voor nodig. Bezoek onze 

website op www.cigd.nl. En wie weet kan de stichting bijdragen aan 

uw meetbaar effect op uw omgeving! 

 

 

Zita Jankovich 

Voorzitter CIGD 
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1. Doelstellingen, beleid en strategie 

 

Sinds de oprichting eind 2006 houdt de stichting Centraal 

Informatiepunt Goede doelen (CIGD) zich bezig met het 

verzamelen van informatie over goede doelen. Deze informatie 

wordt vrijwillig door de goede doelen organisaties geleverd door 

middel van het invullen van een vragenlijst op de website van het 

CIGD (www.cigd.nl). Wat het idee hierachter is, wat de stichting wil 

bereiken en wat zij hier in 2008 aan heeft gedaan, leest u 

onderstaand. 

 

1.1 CIGD uitgangspunten 

 

DOELSTELLING 

Het CIGD heeft als doel om door middel van grotere transparantie 

de effectiviteit van de goede doelensector te helpen verbeteren. 

 

VISIE 

Volledige en vergelijkbare informatie over goede doelenorganisaties 

leidt tot meer transparantie in de goede doelensector. Goede 

doelen worden gestimuleerd  om de kwaliteit van hun activiteiten 

kritischer te bekijken en waar nodig te verbeteren.  

 

MISSIE 

Door het bevorderen van transparantie beoogt CIGD een 

maatschappelijke bijdrage te leveren. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING:  

 

- Het verzamelen van informatie van 9.000 Nederlandse 

goede doelen, op zodanige wijze dat de informatie 

vergelijkbaar is en inzicht geeft in de kwaliteit van 

organisaties. 

- Het binnen Nederland openbaar maken van de informatie. 

 

De concrete jaarlijkse en lange termijn doelstellingen staan 

beschreven in het beleidsplan van de stichting CIGD. 

 

DEFINITIE CHARITATIEVE INSTELLING 

 

Bij bepaling welke organisaties in de goede doelendatabase 

thuishoren, hanteert het CIGD de volgende definitie van 

“charitatieve instelling” : 

Een goed doel is een non-profitorganisatie die private middelen in 

Nederland werft en vervolgens beheert en besteedt om 

doelstellingen te verwezenlijken die ten goede komen aan het 

algemeen belang. 

Het CIGD hanteert de 

volgende kenmerken voor 

opname in haar database: 

 

Rechtsvorm: stichting, 

vereniging of particulier 

initiatief 

Non-profit: zonder 

winstoogmerk en géén 

politieke, religieuze of 

commerciële doelen 

Doelstelling: 

situatieverbetering van de 

doelgroep waar men zich 

op richt 

Doelgroep: een andere 

groep dan de oprichter(s) 

zelf, aanwezigheid van 

hulpbehoevendheid 

Activiteiten: van 

structureel 

maatschappelijke 

betekenis met veelal een 

sociaal, medisch of 

cultureel karakter 

Fondsenwerving: werving 

van private middelen in 

Nederland. Om de van 

tevoren bepaalde doel(en) 

te kunnen ondersteunen, 

genereert de organisatie 

financiële middelen uit 

activiteiten, zoals 

publieksacties, donaties, 

quizzen, prijsvragen, 

loterijen, collectes en 

dergelijke. 

Besteding giften: giften 

worden grotendeels 

aangewend ten behoeve 

van de verbetering van de 

samenleving en niet ten 

gunste van de instelling 

zelf of de leden ervan. 
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Specifieke criteria waarop wordt getoetst zijn weergegeven in de 

rechterkolom op deze pagina. 

 

1.2 CIGD strategie 

Om haar doel te bereiken hanteert het CIGD de volgende 

uitgangspunten: 

• Het CIGD is geheel onafhankelijk en heeft geen belangen in 

goede doelen of de goede doelen brancheorganisaties; 

• Het CIGD is zonder winstoogmerk: alle inkomsten worden 

besteed aan activiteiten ten behoeve van het behalen van de 

doelstelling. 

• Leidend bij bepaling van de te verzamelen data is de 

informatiebehoefte van het Nederlandse publiek; 

• Informatie wordt vrijwillig aangeboden door de 

fondsenwervende goede doelen in Nederland, zonder 

tegenprestatie; 

• Het CIGD is een schakel tussen goede doelen en gebruikers van 

goede doeleninformatie in de ruimste zin van het woord: 

overheid, commerciële partijen, brancheorganisaties, 

onderwijsinstellingen, etc; 

• De goede doelendatabase is door publicatie op veelbezochte 

websites van derden gratis toegankelijk voor het publiek; 

• Voor de financiering van de organisatie biedt het CIGD partijen 

licentieovereenkomsten aan voor het gebruik van de data uit de 

CIGD goede database. Indien vier á vijf grote betalende 

partijen, zogeheten ‘licentiehouders’, zijn aangesloten is het 

bestaansrecht van de stichting zeker gesteld. Totdat dit punt 

bereikt is, werft het CIGD gelden in de vorm van achtergestelde 

leningen. 

 

Voordelen werkwijze: 

- Complete onafhankelijkheid van goede doelen en andere 

belanghebbenden binnen de sector, zodat het CIGD geen 

verantwoordelijkheid hoeft af te leggen naar andere partijen 

binnen de sector over het gebruik van de data. 

- Goede doelen leveren zelf online de informatie aan. Als dit 

eenmaal is gebeurd, kost het de organisaties weinig tijd om 

de gegevens actueel te houden. 

- Uniforme informatie van goede doelen naar buiten toe. 

 

Nadelen werkwijze: 

- Succes is afhankelijk van het aantal partijen dat zich 

aansluit bij het CIGD. Dit bepaalt het bereik van de goede 

doeleninformatie onder (potentiële) donateurs. Pas als het 

belang voor goede doelen zichtbaar is om de informatie in 

de CIGD database actueel te houden, zal men actief 

meewerken. 

- De toegevoegde waarde van de goede doeleninformatie is 

‘Licentiehouder’: een partij 

die tegen betaling gebruik 

maakt van (een deel van) 

de informatie uit de CIGD 

goede doelendatabase. 
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voor toekomstige licentiehouders niet altijd even duidelijk. 

Het afsluiten van een overeenkomst met het CIGD heeft 

daardoor geen hoge prioriteit. 

 

Kansen:  

- Mogelijkheid tot samenwerking met andere partijen met 

dezelfde uitgangspunten als het CIGD waardoor de 

doelstelling sneller wordt bereikt. 

- Donateurs maken een steeds bewustere keuze en willen 

meer betrokken zijn. Hierbij is vergelijkbare goede 

doeleninformatie van steeds groter belang.  

- Commerciële partijen, potentiële licentiehouders, houden 

zich steeds meer bezig met maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en betrekken hun medewerkers meer bij 

activiteiten van maatschappelijk nut. 

 

Bedreigingen:  

- Relevante externe ontwikkeling is het ontstaan van 

meerdere gelijksoortige initiatieven waarvoor goede 

doeleninformatie wordt verzameld. Hierdoor ontstaat gevaar 

voor te weinig medewerking en interesse van goede doelen 

organisaties.  

- Er zijn teveel goede doelensites waardoor het publiek door 

de bomen het bos niet ziet en de websites waarop de CIGD 

informatie wordt getoond niet bereikt worden. 

- Door economische omstandigheden is er minder interesse in 

goede doelen zodat er geen nieuwe licentiehouders 

bijkomen  

 

De belangrijkste risico’s voor het CIGD zijn: 

- Geen licentiehouders waardoor bestaansrecht na de 

opstartfase van drie jaar niet meer is gegarandeerd; 

- Reputatieschade als blijkt dat de informatie die in de 

database staat niet juist is. 

 

De houding van 

donateurs is de laatste 

jaren verschoven van  

 

trust me> 

 

tell me> 

 

show me> 

 

involve me 

 

 

Voorbeelden van andere 

dataverzamelende 

initiatieven zijn:  

Keurmerk Goede Doelen 

(initiatief van SNGT en 

ISF), Stichting Geefgratis, 

Databankfilantropie.nl (nog 

niet actief), CBF 

(verzamelt ook gegevens 

van ca. 2.000 kleiner 

organisaties) en vele 

websites (waaronder de 

zogeheten ‘social media 

sites’) die organisatie-

/projectinformatie tonen. 

 

 

Invloed kredietcrisis 

De kredietcrisis biedt zowel 

een kans als een 

bedreiging voor het CIGD. 

Een kans omdat donateurs 

- die minder hebben te 

besteden -  bewuster en 

kritischer willen doneren 

en daarom meer gebruik 

zullen maken van 

vergelijkbare goede 

doeleninformatie. En een 

bedreiging omdat 

potentiële licentiehouders 

hun interesse in de CIGD 

data uitstellen naar betere 

tijden. 
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2. CIGD organisatie 

Het CIGD is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat 

alle inkomsten worden aangewend ter verbetering van de database 

en goede doelenmodule. Het CIGD staat ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer KvK 34262114 en is door de 

Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). 

 

2.1 Bestuur 

Het CIGD heeft een driekoppig bestuur. Bij de selectie van het 

bestuur is rekening gehouden met eventuele 

belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid is gewaarborgd door het 

opstellen van een functieprofiel bestuurders. Het belangrijkste 

criterium bij de selectie is dat een bestuurslid geen belangen heeft 

in een goed doel, een goede doelenbrancheorganisatie of een 

licentienemer op de CIGD data. Dit is van toepassing op het huidige 

bestuur dat onbezoldigd is.  

 

2.2 CIGD kantoor 

Het CIGD heeft één projectmanager in dienst met een vast 

dienstverband van 24 uur per week. De projectmanager wordt 

terzijde gestaan door een oproepkracht die gemiddeld 20 uur actief 

is. Gedurende het eerste half jaar was voor 4 dagen per week een 

stagiair beschikbaar. 

Voor specifieke projecten kon beroep worden gedaan op een 

freelancer.  

 

2.3 Planning & controlesysteem CIGD 

Als planning en controlesysteem werden in 2008 de volgende 

middelen ingezet: 

• Maandelijkse bestuursvergadering in aanwezigheid van de 

projectmanager; 

• Evaluatie van het beleidsplan en operationele planning 

tussentijds en aan het eind van het jaar; 

• Sinds de zomer 2008 beschikt het CIGD over software met 

toegang tot de goede doelendatabase waarbij de 

ontwikkelingen (kwantitatief en kwalitatief) van de totale 

database, maar ook van verschillende clusters ervan 

gevolgd kan worden; 

• Wekelijks ontvangt het CIGD de bezoekersaantallen van de 

Goede Doelenvergelijker op Independer.nl en Overgeld.nl. 

In 2008 hebben er twee 

bestuurswijzigingen 

plaatsgevonden. Diederik 

de Groot van Embden is 

zoals bij oprichting van de 

stichting eind 2006 uit het 

bestuur getreden vanwege 

de onafhankelijkheid van 

Independer.nl die het 

CIGD wil waarborgen. De 

nieuwe voorzitter Isabelle 

van Notten verhuisde 

zomer 2008 naar 

Zwitserland. Nieuw 

toegetreden tot het 

bestuur zijn resp. Erik 

Muller en Zita Jankovich, 

zodat het huidige bestuur 

bestaat uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jon Schaefer 
Penningmeester 

Erik Muller 
Secretaris 

Zita Jankovich 
Voorzitter 
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3. Speerpunten beleid 2008 en resultaten 

In 2008 lag de nadruk op de vergroting van de toegankelijkheid 

van de database en de naamsbekendheid.  

 

3.1 Niet-financiële resultaten  

Alle bestedingen en activiteiten van het CIGD in worden verricht 

ten behoeve van de doelstelling. Dit gebeurt op directe wijze zoals 

databasewerkzaamheden ter verbetering van de goede 

doeleninformatie. Maar ook door het benaderen van partijen die de 

goede doeleninformatie gebruiken, workshopmiddag voor goede 

doelenorganisaties om meer over hen te weten te komen en hen te 

stimuleren transparant te zijn. 

 

Bekendheid van de database en financiële duurzaamheid 

De CIGD Goede Doelenvergelijker* werd aangepast:de zoekcriteria 

zijn gewijzigd en duidelijker geplaatst, de detailinformatie per 

goede doel werd beter gestructureerd en de module werd minder 

breed gemaakt. Dit laatste maakt het eenvoudiger de module door 

middel van Iframing** op websites van derden te plaatsen. Via 

plaatsing van de Goede Doelenvergelijker op de consumentensite 

van de Telegraaf (www.overgeld.nl), naast de bestaande plaatsing 

op Independer.nl, werd de CIGD informatie voor een groter publiek 

toegankelijk. Het bezoekersaantal op de beide sites steeg tot 

100.405 (90.000 op site van Independer, 10.000 op site van 

Telegraaf). Oftewel, 0,8% van de Nederlanders ouder dan 20 

jaar*** kwam in aanraking met de CIGD informatie. Dit bereik legt 

nog onvoldoende druk op goede doelen om actief gegevens bij het 

CIGD aan te vullen en actueel te houden, laat staan dat het 

bewerkstelligt dat zij naar hun eigen prestaties kijken. Ook is de 

discussie niet echt op gang gebracht. 

De kwaliteit van de database werd verbeterd door de goede doelen 

organisaties actief te benaderen om de vragenlijsten in te vullen. In 

totaal gaven ruim 2500 goede doelen gehoor aan onze diverse 

oproepen en actualiseerden hun gegevens. Het feit dat maar weinig 

charitatieve instellingen zich spontaan aanmeldden bij het CIGD 

geeft aan dat de algemene bekendheid niet erg groot is. 

 

Het doel was om in 2008 de financiering van het CIGD door 

meerdere licentiehouders te laten plaatsvinden. De 

onderhandelingen met twee potentiële licentiehouders brachten, 

mede veroorzaakt door de kredietcrisis, echter niet het gewenste 

resultaat. Gebruikmaken van goede doeleninformatie heeft voor 

partijen te weinig toegevoegde waarde en geen direct commercieel 

belang, dus zodra de economie tegenzit wordt hierop bespaard. 

Men kijkt niet naar lange termijn effecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

De Goede 

Doelenvergelijker is een 

online module die de 

informatie uit de CIGD 

database ontsluit voor het 

publiek.  

 

** 

IFrame (from Inline Frame) 

is an HTML element which 

makes it possible to embed 

an HTML document inside 

another HTML document 

 

*** 

CBS cijfers: in 2008 waren 

er 12.550.000 

Nederlanders 20 jaar of 

ouder. 
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De overeenkomst met de Telegraaf was een zgn. 

barterovereenkomst waardoor geen additionele financiële middelen 

konden worden gegenereerd. Zodoende waren de enige bronnen 

van inkomsten de licentiebetaling van Independer.nl en een gift 

van de Donateursvereniging Nederland. Wel werden er door twee 

particulieren toezeggingen gedaan voor een achtergestelde lening, 

om zo de financiële duurzaamheid van het CIGD mede te 

garanderen.  

 

Kwantiteit en kwaliteit van de informatie in de database  

Eind december 2008 waren er 3.466 goede doelenorganisaties 

opgenomen in de database (begin 2008 waren dit er 2.900). De 

bruto toename was 667 organisaties, maar er werden ook 101 

instellingen uit de database op non-actief gezet omdat zij waren 

opgeheven of bij controle geen goed doel bleken te zijn. 

 

Zoals eerder beschreven was er een kwalitatieve verbetering van 

de informatie. 74% van de goede doelen in de database (2.567 

instellingen) heeft in 2008 haar organisatiegegevens in de CIGD 

database geactualiseerd. De algemene informatie van de in de 

database opgenomen organisaties steeg daardoor van 61% naar 

72% en ook de kwaliteit van de overige informatieclusters nam toe. 

Dit is nog niet voldoende, er zijn nog teveel lege database velden, 

zodat er geen inzicht wordt verkregen in de goede doelen sector.  

 

Ook viel het aantal verzamelde meningen van donateurs tegen. Dit 

waren en slechts 800. Oorzaak hiervan is het beoordelingsverzoek 

onvoldoende opvalt. Daarnaast wordt een gesloten systeem 

gebruikt, waarbij men niet ziet wat er met de beoordeling gebeurt. 

Dit nodigt het publiek niet uit een oordeel te geven en de 

beoordelingen kunnen pas worden gepubliceerd indien er per goede 

doel min 40 à 50 waarnemingen zijn. 

 

Communicatie & externe relaties 

De focus lag op het bevorderen van de bekendheid van de CIGD 

database en het leggen en onderhouden van contacten in de sector 

om het delen van informatie te bevorderen. 

 

Bekendheid database 

Om de algemene bekendheid te vergroten bij diverse doelgroepen 

zijn de volgende middelen ingezet: 

- E-mails naar het totale CIGD goede doelenbestand of delen 

ervan; 

- persoonlijk contact met goede doelen per telefoon en e-

mail; 

- persberichten naar landelijke en/of vakpers; 

- een workshopmiddag. 

 

 

* 

‘barterovereenkomst’: een 

overeenkomst waarbij 

twee partijen goederen 

en/of diensten ruilen die 

een gelijke geldelijke 

waarde hebben. 
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Deze laatste wordt hier nader toegelicht: 

 

Op 13 november 2008 organiseerde het CIGD een succesvolle 

themamiddag ‘Maak onderscheid door kwaliteit” in Baarn. Een deel 

van het CIGD bestand, nl. het cluster maatschappij & welzijn, was 

uitgenodigd voor deze gratis informatieve middag. 31 Personen van 

22 goede doelenorganisaties namen deel aan de gratis 

themamiddagen en beoordeelden deze bijeenkomst met een 

totaalscore van 7.8. 

 

Door de contacten met goede doelen op dergelijke bijeenkomsten 

beoogt het CIGD inzicht te krijgen in de sector, ter verbetering van 

de kwaliteit van haar eigen organisatie, en de deelnemende 

organisaties te stimuleren hun gegevens in de CIGD database 

volledig te maken en actueel te houden. 

Contacten binnen de sector 

Om efficiënt data te verzamelen en te voorkomen dat goede doelen 

aan te veel verschillende instanties hun gegevens moeten 

aanleveren, is het delen van informatie binnen de goede 

doelensector van belang. Derhalve was er al een samenwerking 

met stichting Geefgratis die in april 2008 officieel is gemaakt, maar 

nog niet operationeel. Gedurende het jaar was het CIGD in gesprek 

met andere initiatieven zoals o.a. Databankfilantropie.nl en 

Stichting Nationale Goededoelen Test om de raakvlakken te 

bepalen en eventuele samenwerkingsmogelijkheden aan te gaan. 

Concrete afspraken zijn hier niet uit voortgekomen. De gesprekken 

worden in 2009 voortgezet. 

 

3.2 Financiële resultaten  

Omdat het CIGD niet fondsenwervend is en valt onder de categorie 

‘kleine organisaties zonder winstoogmerk’ is richtlijn 640 

gehanteerd bij het opstellen van dit jaarverslag.  

 

Inkomsten 

Vanwege haar opheffing is door de Donateursvereniging Nederland 

besloten haar batig liquidatiesaldo te schenken aan het CIGD die de 

activiteiten van de vereniging (het beheer en de uitbouw van de 

goede doelendatabase) en de doelstelling (transparantie 

bevorderen in de goede doelensector) voortzette. In 2007 ontving 

het CIGD in totaal 50.000 euro van de Donateursvereniging 

Nederland (zie jaarverslag 2007, post Stichtingskapitaal). In juni 

2008 volgde een bedrag van 9.000 euro, waardoor het 

stichtingskapitaal op de balans op 59.000 euro komt. Na de 

definitieve afwikkeling van de Donateursvereniging Nederland 

ontvangt het CIGD in 2009 een klein restbedrag. 

 

Overige inkomsten kwamen vanuit de licentie van Independer.nl, 

Tijdens de CIGD workshops 

kwamen de volgende 

onderwerpen aan bod: 

1. Transparante 

verslaggeving 

2. Fiscale regelgeving 

3. Goed vindbaar op internet 

4. Nieuws maken 

 

De workshops werden 

gegeven door mensen van 

resp. 

PricewaterhouseCoopers 

Accountants NV, 

PricewaterhouseCoopers 

Belastingadviseurs NV, 

Bloosem Media en het CIGD 

bestuurslid Erik Muller. Hier 

stond geen vergoeding 

tegenover en ook de locatie 

in Baarn werd gratis ter 

beschikking gesteld. 

 

Enkele reacties van 

enthousiaste 

workshopdeelnemers: 

 

“Een dag van goede 

organisatie en voorlichting.” 

“Ik heb weer nieuwe 

contacten opgedaan.” 

“Het welkom was 

enthousiast en de verzorging 

perfect.” 
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die volgens de overeenkomst jaarlijks 20.000 euro licentiekosten 

betaalt (en eenmalig 5.000 in het eerste jaar van de 

overeenkomst) voor gebruik van de goede doelendata. Het in 2008 

van Independer.nl ontvangen bedrag is als volgt opgebouwd: 

Restbedrag licentie over 2007: 23.500 

Licentie 2008: 20.000 

 

De totale inkomsten kwamen hiermee, met wat renteopbrengsten, 

op 43.589 euro terwijl voor 2008 60.000 euro was begroot. 

 

Uitgaven 

De belangrijkste uitgaven van het CIGD in 2008 waren 

personeelskosten, inhuur ICT en marketingkosten. 

 

• Personeelskosten 2008: 34.989, begroting 60.000 

• Inhuur ICT: Het onderhoud aan de CIGD site geschiedt op 

vrijwilligers basis. In 2008 is capaciteit ingehuurd voor de 

bouw van een nieuwe versie van de Goede 

Doelenvergelijker. Dit kostte 10.500 euro. Daarnaast heeft 

er database opschoning plaatsgevonden à 2.500 euro. 

Uiteindelijk is er voor 23.000 euro minder besteed aan ICT 

inhuur. 

• Marketingkosten: Alhoewel er 10.000 euro was begroot voor 

2008, bestonden deze kosten enkel uit de organisatie en 

uitvoer van de CIGD workshop op 13 november 2008 en 

bedroegen 670 euro. 

 

Totale uitgaven 2008: EUR 48.864 

 

Toelichting verschil begroting en realisatie 

De inkomsten waren aanzienlijk lager dan begroot (16.410 euro) 

door een tegenvallend aantal betalende gebruikers van de data. De 

totale uitgaven waren daarentegen bijna 81.000 lager dan de 

begrootte kosten 2008 à 129.724 euro. 

 

Een aantal posten beïnvloeden het resultaat positief: 

• Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en als 

initiatiefnemer faciliteert Independer.nl het CIGD wat betreft 

kantoorhuisvesting en –benodigdheden. Geschatte waarde 

van deze dienst is 10.000 euro per jaar.  

• Deze jaarrekening is kosteloos opgesteld door 

PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Samen met 

enkele adviesuren en de bijdrage aan de workshop op 13 

november 2008, komt de waarde van de diensten in 2008 

op zo’n 4.500 euro. 
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4. Toekomst 

De komende jaren zal de focus van het CIGD liggen op de doelen 

zoals deze in het beleidsplan voor 2009 zijn vastgelegd: 

 

1. Bekendheid van de database (communicatie en PR)  

2. Informatie aan donateurs verbeteren 

3. Financiële duurzaamheid CIGD 

4. Verbeteren van de goede doelenvragenlijst (inhoudelijk en qua 

 gebruiksvriendelijkheid) 

5. Database vullen (focus op kwalitatieve vulling) 

 

Belangrijk voornemen in 2009 is de focus op een gedeelte van de 

database, namelijk de goede doelen die vallen binnen de categorie 

‘gezondheidszorg’. Binnen dit cluster wil het CIGD komen tot een 

set indicatoren die meer zeggen over de kwaliteit van goede doelen 

binnen dit segment. Aangezien de specialisatie in dit cluster van 

goede doelenorganisaties minimaal een jaar in beslag neemt, duurt 

het langer voordat de CIGD database kwalitatief goed genoeg is om 

haar licentiehouders er toe te bewegen actief met de CIGD goede 

doeleninformatie naar buiten te treden. Ook is het, zolang de goede 

doelendatabase onvoldoende gevuld is met kwalitatief goede 

informatie, moeilijk om nieuwe licentiehouders aan te trekken, met 

gevolg dat het CIGD in ieder geval de komende één à twee jaar 

nog financieel afhankelijk is van de aangegane achtergestelde 

leningen. 
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5. Jaarrekening 

5.1 Balans per 31 december 2008 

(na resultaatbestemming) 
 

Activa 31 december 2008 31 december 2007 

 
  

 € € 

Vlottende activa   

Vorderingen   

Debiteuren  14.865 1.785 

Overige vorderingen en overlopende activa 2.825 0 

Omzetbelasting 0 6.759 

   

Liquide middelen 4.918 49.073 

 
  

 22.608 57.617 

 
  

 

 

Passiva 31 december 2008 31 december 2007 

 
  

 € € 

Kapitaal   

Stichtingskapitaal 59.000 50.000 

Algemene reserve            (46.299)            (41.024) 

   

Kortlopende schulden   

Crediteuren 287 43.641 

Te betalen omzetbelasting 6.095 0 

Te betalen loonbelasting 803 0 

Te betalen pensioenpremie 1.367 0 

Overige schulden en overlopende passiva 1.355 5.000 

 
  

 22.608 57.617 
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5.2 Staat van baten en lasten over 2008 

 Exploitatie 2008 Exploitatie 2007  

 
  

 € € 

   

Baten     

Bijdrage voor licentie 43.500 1.500 

   

Financiële baten en lasten 89 32 

 
  

Totale baten 43.589 1.532 

   

Besteed aan doelstelling   

- eigen activiteiten 48.864 42.850 

 
  

Totaal besteed aan doelstelling 48.864 42.556 

 
  

Tekort/overschot        (5.275)      (41.024) 

Tekort onttrokken 
  

- algemene reserve        (5.275)      (41.024) 
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5.3 Algemene toelichting 

5.3.1 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. 

5.3.2 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. 

5.3.3 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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5.4 Toelichting op de balans 

5.4.1 Vorderingen 
 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 31 december 2008 

2008008 

31 december 2007 

 
  

 € € 

   

Vooruitbetaalde kosten  64 0 

Vordering MediQuest 1.094 0 

Vordering Belastingdienst 1.668 0 

 
  

 2.825 0 

 
  

5.4.2 Kapitaal 

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen 

als volgt worden gespecificeerd: 

 

 31 december Dotatie Onttrekking 31 december  

 2007 2008 2008 2008 

 
    

  € € € 

     

Stichtingskapitaal 50.000 9.000 0 59.000 

Algemene reserve (41.024) 0 (5.275) (46.299) 

 
    

Totaal 8.976 9.000 (5.275) 12.701 

 
    

5.4.3 Kortlopende schulden 

Overige schulden 

 31 december 2008 

20082008 

31 december 2007 

 
  

 € € 

   

Reservering vakantiegeld 1.275 0 

Nog te betalen facturen 80 5.000 

 
  

 1.355 5.000 

 
  

 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter 

dan een jaar. 
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5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

5.5.1. 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. 

 

5.5.2 Bestuurders en toezichthouders 

In 2008 zijn de volgende bestuursleden aangesteld.  

Mevr. Z.M.J. Jankovich  (voorzitter) 

Dhr. J.R. Schaefer  (penningmeester) 

Dhr. H.G.M. Muller  (secretaris) 

 

De bestuurders en toezichthouders zijn onbezoldigd. 

 

5.5.3 Lasten voor activiteiten 

 2008 2007 

 
  

 € € 

   

Lonen en salarissen 32.775 0 

Inhuur personeel 2.214 20.740 

Kosten database 13.033 21.295 

Algemene kosten 842 521 

 
  

 48.864 42.556 

 
  

 

5.6 Verwerking saldo 

Het negatieve exploitatiesaldo over 2008 zal worden opgenomen 

onder de algemene reserve. 
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5.6 Beoordelingsverklaring 

 

 


