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VOORWOORD

Goed doen goed zichtbaar

Het CIGD lanceerde vorig jaar de slogan “Goed doen goed zichtbaar”. Zolang de aarde wordt
geteisterd door natuur- en humanitaire rampen, blijft er grote behoefte aan mensen en
organisaties die ‘goed doen’. Onder goed doen wordt verstaan: door middel van financiële
middelen of fysieke aanwezigheid steun bieden aan mensen en landen in nood. Vanuit de
behoefte om de medemens te helpen en vanuit de verantwoordelijkheid voor deze aardbol en
het nageslacht. Voor — gelukkig - veel mensen is dit een vanzelfsprekendheid en levert ieder
op eigen wijze zijn of haar bijdrage. Vaak onzichtbaar.
Het CIGD streeft ernaar deze initiatieven meer zichtbaar maken. Hoeveel goede
doelenorganisaties zijn er, wat doen zij, wie zijn het en vooral, hoe doen zij het? Als wij meer
zichtbaar kunnen maken hoe goede doelenorganisaties functioneren, kan de volgende stap
worden gemaakt om deze onderling te vergelijken. Het voordeel van onderling vergelijken is
een benchmark creëren, elkaar aanmoedigen tot aanscherpen of samenwerken, elkaar
bevragen en verbeteren, elkaar inzicht geven om zo betere keuzes te kunnen maken. Het
gevaar van vergelijking is dat er appels met peren worden vergeleken of dat de uitkomst van
de vergelijking als fait a complit’ wordt aangenomen en een negatief oordeel wordt gegeven
zonder dat gekeken wordt naar de kansen op verbetering. Samen met het Erasmus Centre
for Strategic Philanthropy voerde het CIGD een dergelijk onderzoek en vergelijking uit. Aan
de hand van 27 criteria werden goede doelen in de gezondheidszorg ‘getoetst’ op de KANS
die zij maken op een grote maatschappelijke prestatie (om ‘goed te doen’ met een hoge
impact). Dagblad Trouw publiceerde de uitkomsten van dit onderzoek in de vorm van een
ranglijst en zo kwam de discussie op gang van het meer zichtbaar maken van goede
doelen organisaties.
Het CIGD wil zichzelf ook meer zichtbaar maken om zo haar doel — transparantie in de goede
doelensector — beter te bereiken. De nieuwe zoekmodule ( dedoel ) en
de hoopvolle start van een samenwerking met brancheorganisatie SBF om een centrale
databank voor goede doelenorganisaties en vermogensfondsen op te zetten, dragen hier
positief aan bij.
In 2011 gaan wij door met het goed zichtbaar maken van de goede doelenorganisaties. Zodat
zij ‘goed’ kunnen blijven doen met verantwoording naar de donateurs en overige direct
betrokkenen.

Zita Jankovich
Bestuursvoorzitter CIGD

Mei 2011
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1 Inleiding

De uitgangspunten, doelstelling en strategie van het CIGD zijn onaangetast gebleven. In dit
verslag wordt dan ook volstaan met een beknopte weergave van het CIGD activiteiten, de
resultaten en een toelichting op de cijfers.

Doelstelling CIGD:

Het CIGD verzamelt, structureert en distribueert informatie van Nederlandse goede
doelenorganisaties met het doel de transparantie in de goede doelensector te bevorderen.

Hiertoe steunt het CIGD op drie pijlers:
1. Transparantie: alle CIGD activiteiten worden getoetst op een bijdrage aan

verbetering van de transparantie van goede doelen.
2. Onafhankelijkheid: om transparantie te kunnen bewerkstelligen is onafhankelijkheid

van het CIGD ten opzichte van goede doelen en gebruikers van de goede
doeleninformatie essentieel.

3. Zonder winstoogmerk: transparantiebevordering binnen de goede doelensector is
een ideële doelstelling in het belang van de maatschappij waaraan niet verdiend hoeft
te worden.

Het lange termijnbeleid en de strategie zijn ongewijzigd: goede doelen betalen niet voor
opname in de database en de informatie is voor eindgebruikers (het Nederlandse publiek)
gratis toegankelijk. Inkomsten worden gezocht vanuit zakelijke gebruikers van de goede
doeleninformatie uit de CIGD database.

2 CIGD organisatie
Het CIGD is een kleine maatschappelijke Organisatie.

2.1 Bestuur
Het onbezoldigde CIGD bestuur bestaat uit drie personen die onafhankelijk van goede doelen
zijn. Ook hebben zij op geen enkele wijze een belang in gebruik van de goede
doeleninformatie. De functieverdeling binnen het bestuur was als volgt:

Voorzitter Zita Jankovich
Secretaris Paul Klijsen
Penningmeester Jon Schaefer
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2.2 CIGD kantoor
De personele bezetting op het CIGD kantoor zag er in 2010 als volgt uit:

Projectmanager Viola Lindeboom 24 uur per week

Database werkzaamheden/goede doelen
Parttimer Angelique Waarlé

Oproepkracht Marjet Luijpen

Werkstudent Ilse Hagen

Thuiswerker Rijnawies Visscher

contacten:

20 uur, vanaf september 24 uur week

tot eind november

vanaf 1 november

De oproepkracht, werkstudent en thuiswerker zijn gezamenlijk 950 uur ingezet.

IT-capaciteit werd ingehuurd en Independer.nl verleende de volgende diensten:

• Database analyses

• Uitsturen CIGD nieuwsbrief

• Aanmaken verzendbestanden mailings

• Verzending mailings

• Loonadministratie

• Financiële administratie

• Facilitatie werkomgeving.
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3 Speerpunten beleid 2010 en resultaten

In 2010 lag de focus op:

1. Kwaliteit CIGD database
2. Bekendheid van het CIGD

3.1 Kwaliteit CIGD database

De kwantitatieve verbetering van de database is een continu proces. Ook in 2010 meldden
goede doelen zichzelf aan voor opname in de database en voegden CIGD medewerkers
organisaties toe die werden gesignaleerd via bijvoorbeeld Google alerts. Ook hebben de
medewerkers gedurende een korte periode actief gezocht naar nieuw op te nemen goede
doelen, waardoor in 2010 het aantal van 5.000 in de database opgenomen goede
doelenorganisaties is overschreden. Het aantal goede doelen in de database steeg van 4.446
eind 2009 naar 5.096 eind 2010.
De focus lag in 2010 echter op verbetering van de kwaliteit van de informatie. Hierbij ging
het om de databasevelden: verzamelt het CIGD de juiste informatie om daadwerkelijk
transparantie te bevorderen? En daarnaast om de vulling van deze velden. De kwaliteit van
de informatie verbetert ook als niet alleen vanuit goede doelen, maar ook vanuit donateurs
informatie over goede doelen wordt toegevoegd. Belangrijke voorwaarde om goede doelen
informatie over hun Organisatie bij het CIGD aan te laten leveren, is dat het CIGD contact
met hen kan onderhouden via de email.

3.1.1 Vulling van de database
Vanwege de omvang van de goede doelendatabase is ervoor gekozen de nadruk op de vulling
van een specifiek deel van de database te leggen, namelijk het cluster van ca. 500 goede
doelen die activiteiten op het gebied van gezondheidszorg uitvoeren. Doel voor 2010 was een
goede vulling van de databasecluster ‘Gezondheidszorg’ dat circa 500 goede doelen
organisaties bevatte. De informatie moest zo verbeterd worden dat er analyses konden
worden uitgevoerd zodat meer bekend werd over hoe goed goede doelen het nu doen, er
relevante informatie beschikbaar kwam voor donateurs en waarmee publiciteit kon worden
gezocht. Kortom, er moest een belangrijke stap naar transparantie worden gezet. Dit is
gerealiseerd en hieronder verder beschreven.

3.1.1.1 Maatschappelijk prestatie indicatoren
In samenwerking met het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) is een pilot
uitgevoerd onder ruim 500 goede doelenorganisaties binnen het thema gezondheidszorg. Zij
kregen een vragenlijst toegestuurd die voortkwam uit de wetenschap en praktijk en die eerst
is voorgelegd aan een focusgroep. In eerste instantie vulden 86 organisaties de vragenlijst in.
Uit analyse hiervan bleek dat de methodiek goed werkbaar was, maar de vragenlijst te lang
en te ingewikkeld was. Nadat een aantal vragen was komen te vervallen en de vraagstelling
was aangepast, is een online versie van de vragenlijst gemaakt en opnieuw uitgestuurd naar
de pilotgroep. In totaal hebben 281 goede doelenorganisaties de vragenlijst ingevuld. De
data uit het onderzoek zijn ingelezen in de CIGD database en door het ECSP geanalyseerd.
Resultaat van deze pilot is een set criteria waarbij elk criterium verband houdt met de kans
op een grote maatschappelijke prestatie. De methodiek heeft de titel Performance Prediction
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Scan (PPS) gekregen. De PPS vragen zijn opgenomen in de online goede doelenvragenlijst
van het CIGD en de resultaten zijn op 2 november 2010 toegankelijk gemaakt voor het
Nederlandse publiek via de online Goede Doelen Monitor ( , zie
ook paragraaf 3.2.1). Vanaf de lanceringdatum van de Goede Doelen Monitor werd de
vernieuwde vragenlijst opengezet voor alle goede doelen zodat ook zij inzicht kunnen geven
in hun prestaties. Eind 2010 hadden bijna 500 goede doelen de PPS vragen, de vragen die
inzicht geven in de kans op een grote maatschappelijke prestatie, ingevuld.

3i1.2 Donateurmeningen
Ter verrijking van de goede doeleninformatie verzamelde het CIGD vanaf eind januari goede
doelenbeoordelingen van donateurs volgens een vernieuwde methode, waarbij het CIGD de
binnenkomende beoordelingen toetst aan de door haar opgestelde regels. Vanaf maart 2010
werden de beoordelingen ook getoond op de goede doelenpagina’s op Independer.nl en
Overgeld.nl. Zevenenveertig goede doelenorganisaties hebben een button op de website van
hun Organisatie geplaatst met een link om hun goede doel te laten beoordelen via de CIGD
methode.

Er zijn 800 beoordelingen
binnengekomen, waarvan er na
moderating 650 stuks akkoord zijn
bevonden. Deze beoordelingen staan
live in de Goede Doelen Monitor. De
overige 150 beoordelingen werden
niet geplaatst op de website omdat de
inzenders de beoordelingen niet
hebben bevestigd en deze dan niet
goedgekeurd kunnen worden door het
CIGD. Ook is een klein aantal
afgekeurd omdat er door dezelfde
personen meerdere beoordelingen van
hetzelfde goede doel waren
ingestuurd.

Begin 2010 werd uitgegaan van 10.000 beoordelingen per jaar. Dit aantal was gebaseerd op
een veel groter bezoekersaantal aan de website en een veel groter aantal goede doelen die
een link naar de beoordelingen op hun website plaatsen.

3.1.2 Bereikbaarheid goede doelen
Een ander belangrijk kwaliteitsaspect is de bereikbaarheid van de goede doelen in het CIGD
bestand. Alleen als organisaties bereikbaar zijn, kan het CIGD hen aanmoedigen transparant
te zijn en hen op de hoogte stellen van ontwikkelingen. Het streven was de bereikbaarheid
per email, naar emailadressen waarvoor het CIGD toestemming heeft verkregen te mailen, te
verbeteren van 85% naar 92%. De bereikbaarheid van deze emailadressen lag eind 2010 op
98%!

Doelstelling was dat 85% van de organisaties met toestemming gemaild konden worden,
maar dit is gedaald van 72% naar 69%. Deze doelstelling bleek niet reëel te zijn. Door de
snelle kwantitatieve groei van de database met zo’n 500 goede doelenorganisaties die de
vragenlijst nog niet hebben ingevuld, is er van deze organisaties nog geen toestemming dat
het CIGD hen mag mailen.
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3.2 Bekendheid van het CIGD

De bekendheid van het CIGD wordt opgesplitst naar:
1. bekendheid van het CIGD in de goede doelensector;
2. bekendheid van de online zoekmodule bij het Nederlandse publiek.

De belangrijkste activiteit om de algemene bekendheid te vergroten, was de ontwikkeling en
lancering van een vernieuwde publiekswebsite voor het zoeken en vergelijken van goede
doelen uit de CIGD database: de Goede Doelen Monitor.

3.2.1 Goede Doelen Monitor
Om de resultaten uit de Performance Prediction Scan toegankelijk te maken voor donateurs is
de CIGD webtool voor het zoeken en vergelijken van goede doelen vervangen door de Goede
Doelen Monitor. Via deze vernieuwde online monitor kunnen donateurs op basis van
informatie over de KANS op een grote maatschappelijke prestatie een gefundeerde keuze
maken voor een goed doel dat zij willen steunen.

Goede doelen > Zeekresialtaat

Zoekresultaat
Er zijn 5227 goede doelen gevonden

Zaekter,ii: 1 zoek Cateqorle: Geen filter
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De oude webtool was te vinden op de consumentensites van Independer.nl en Overgeld.nl
(Telegraaf), Het was de bedoeling de Goede Doelen Monitor op beide sites te plaatsen en
tevens op de website van Trouw. Omdat implementatie op de Overgeld website meer haken
en ogen had dan aanvankelijk werd gedacht, waardoor de IT kosten niet in verhouding
zouden staan tot de resultaten voor beide parijen, is de samenwerking tussen Telegraaf en
CIGD in goed overleg beëindigd.
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De Goede Doelen Monitor is zo gebouwd dat deze eenvoudig in een eigen look& feel van een
zakelijke gebruiker kan worden gemaakt en is geschikt voor plaatsing op een eigen
subdomein van de website van derden. De URL is dan http://goededoelen.[naam zakelijke
gebruiker].nl.

Op deze stro zie je koe rrrrrtpatarll een
goed doet is, of wol de hans is dat zij een
hoge rnaatchappelijko prestatie neerzet
titair ook eind o de opinie van ijonatnur
con goede doelen Dit alles helpt to tij
het sergelgken an goede doelen en hel
doden van een organir olie die le md
steunen

Hoe werkt het?

3.2.2 Resultaten bekendheid bij het Nederlandse publiek
Voor meting van de bekendheid van CIGD bij donateurs kijkt het CIGD naar het aantal
unieke bezoekers aan de online CIGD zoek en vergelijkmodule. Streefaantal voor 2010 was
250.000 unieke bezoekers op Independer.nl, Overgeld.nl en Trouw.nl samen. Sinds de
lancering van de Goede Doelen Monitor, de nieuwe versie van de zoek en vergelijkmodule,
nam het aantal bezoekers per week aanzienlijk toe. Het aantal unieke bezoekers aan de CIGD
zoekmodule was als volgt:

1 Independer.nl G LD TÉ’GÜI/If Totaal

Bezoek week 1 t/m 43 58.500 6.500 nvt 65.000
Bezoek week 44 t/m 52 52.500 nvt 7.500 60.000
Totaal 111.000 6.500 7.500 125.000

Vergelijk 5157 goede doelen

Zoek op trnhnoond

lbiw ijnueren tin Zanibia)

8ekrk goede doelen

Wetkom Ii esluees goeds doelen

Llrtgebrerd zoeken

Zoeken via de baart

Doe eb u rap iii le

Vieta lindohoeni Pnnoçtrnan.igor LIED

iridopeoder it qonrde doelen

Wat deze viie biedt
— Compleel overzicht
— Detail intormalie
• Geel je mening
• Eenvoudig doceren

Cootacitnlo
Een goed doel maar niet vindbaar op
deze site

Meid je nu non)

E :s Erasmus onderzoek
Het ECSP oopvi i rIde inn Pedenmonce
Predrctroe Scan die netd egvncht goed
doen timuloed

Vergelijken heeft zin
Urt zoveel goade doelen bosje op leze 51e
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Dat het aantal bezoekers lager was dan het doel voor 2010 had meerdere oorzaken:
1. Het Erasmus project was omvangrijker dan gedacht en liep enkele maanden vertraging op
waardoor de nieuwe module, de Goede Doelen Monitor, pas op 2 november werd gelanceerd.

Met de Goede Doelen Monitor is ook de vindbaarheid van de goede doeleninformatie uit de
CIGD database via de online zoekmachines verbeterd.
2. In oktober werd de samenwerking met de Telegraaf beëindigd toen bleek dat de
samenwerking beide partijen weinig bracht ten opzichte van de inspanningen die moesten
worden verricht om de Goede Doelen Monitor in de juiste look & feel op Overgeld.nl te
plaatsen. Hierdoor is de vernieuwde module op het laatste moment niet op de Overgeld.nl
site geplaatst.

Het CIGD is echter een zeer positieve samenwerking met Trouw aangegaan. Dit betreft een
barter overeenkomst waarbij de Goede Doelen Monitor op de Idealen pagina van de Trouw
site stond en Trouw veel publiciteit genereerde rondom het thema ‘transparantie van goede
doelen’. Meer hierover volgt in paragraaf 3.2.3.

3.2.3 Overige activiteiten bekendheid

Het CIGD kan niet precies meten hoe de algemene bekendheid van het CIGD binnen de
sector is. Wel zijn er signalen dat deze is verbeterd. Zo was het CIGD nauw betrokken bij
besprekingen over de oprichting van een centrale databank filantropie. Iets beter te meten is
de bekendheid onder de goede doelen zelf. Onder deze groep vallen in de eerste plaats de
instellingen die in het CIGD bestand zijn opgenomen. Een grotere bekendheid, in combinatie
tot het beiden van toegevoegde waarde, zal leiden tot het beter invullen van cie vragenlijst.
Inderdaad is de vulling van de database aanzienlijk verbeterd.
Daarnaast is er nog een grote groep organisaties die nog aan de CIGD database moeten
worden toegevoegd. Naar schatting van het CIGD zijn dit er nog ongeveer 4.000. Het CIGD
drukt de bekendheid onder deze ‘nieuwe goede doelen’ uit in het aantal spontane
aanmeldingen bij het CIGD. Via het contactformulier op de CIGD website kwamen 110
aanmeldingen van goede doelenorganisaties voor opname in de database binnen. Dit was
minder dan de gewenste 200 spontane aanmeldingen, wat te verklaren is in de latere
lancering van de nieuwe module.

Om de bekendheid bij goede doelen, potentiële gebruikers van de databank, de overheid en
andere belanghebbenden binnen de sector te vergroten, zijn de volgende geplande
activiteiten ondernomen:

• Er was nauwe samenwerking met Trouw als mediapartner om het PPS project te
promoten. Op 2 november, de dag van de lancering van de Goede Doelen Monitor,
publiceerde Trouw een Top-50 van goede doelen gebaseerd op de data uit de pilot onder
gezondheids goede doelen. Ook de dagen erna was er in Trouw ruimschoots aandacht
voor het onderwerp.

• Er zijn in 2010 zes persberichten verstuurd. Deze zijn te vinden op de CIGD website

( ). Deze zijn slechts beperkt opgepikt door de Nederlandse media.
Verondersteld wordt dat er te weinig nieuwswaarde was vanwege de positieve inhoud van
de persberichten.
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• Het CIGD nam actief deel aan of bezocht diverse evenementen binnen de sector:

- De CIGD projectmanager heeft Civil Society op 20 mei 2010 bezocht en dit ervaren als

een goede netwerkbijeenkomst.

- Seminar ECSP op 21 september 2010: ECSP onderzoekster Kellie Liket en de CIGD

projectmanager Viola Lindeboom gaven twee maal een workshop over ‘Maatschappelijk

Presentatie’. Aan de workshop namen directeuren van brancheorganisaties en

keurmerkverstrekkers deel, evenals grotere goede doelen en vermogenfondsen.

- Het CIGD was aanwezig met een stand op de infomarkt van de Vakdag Fondsenwerving

op 18 november 2010. Er was contact met 55 goede doelen, waarvan er 12 nog niet in de

database stonden. Conclusie: de reactie op het CIGD is zeer positief, maar men kende het

CIGD veelal niet omdat bezoekers aan de vakdag veelal andere personen waren dan de

contactpersonen in de CIGD database. Dit was een bevestiging dat het CIGD niet

algemeen bekend is, maar slechts herkend wordt door direct betrokkenen.

• Binnen de charitatieve sector was het CIGD nauw betrokken bij de discussie met het SBF

betreffende de centrale databank filantropie en in gesprek met andere initiatieven binnen

de sector: VFI, stichting GeefGratis, het Centraal Bureau Fondsenwerving, Stichting

Nationale Goede Doelen Test (SNGDT), GreenWish, PricewaterhouseCoopers en het

Ministerie van Justitie. Hieruit is voortgekomen dat het in 2011 tot een samenwerking

met SNGDT komt en het CIGD naar alle waarschijnlijkheid de basis gaat vormen voor de

nationale databank filantropie.

• Verder was een verbetering gepland van de vindbaarheid van de zoekmodule door middel

van zoekmachine optimalisatie (SLO) van de module op Independer.nl. Dit is grotendeels

meegenomen bij de bouw van de Goede Doelen Monitor. Alle URL’s van de pagina’s zijn

(her)benoemd en ook de metadata (teksten in de code van de website) zijn zo

geschreven met sleutelwoorden dat de module goed vindbaar is voor de diverse

zoekmachines.

• De CIGD nieuwsbrief die normaliter vier

maal per jaar verschijnt, is slechts twee

maal verstuurd. Wegens gebrek aan

nieuws en capaciteit en omdat dit

samenviel met diverse mailings, is de

zomereditie (nr. 3) komen te vervallen.

De decembereditie is uitgesteld naar

januari 2011. Wel is er begin juli een

nieuwsflits in dezelfde opmaak als de

nieuwsbrief verstuurd over de plaatsing

van de Goede Doelen Monitor op de

website van Trouw. De nieuwsbrieven

worden gepubliceerd op de CIGD site:

OOolat goede doelen een
5Gt) iaIab,,c 503 10

4.061

Oa.rnal gehnoss ee’ geel.

doe t. r le ee nr,otne 5 6.1 5

opeudsting 01 CI ‘2001
203 Olt

é4 F

resteder Colelete,

in danabank

Zeetelarde e.d.

dee)enb.omd.lh,e

l1eee le&e6oo. vie de

‘. .eioevi
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3.2.4 Extra afgeronde activiteiten

Naast de in de voorgaande paragraaf beschreven geplande activiteiten, zijn de volgende
zaken opgepakt:

• In het project Maatschappelijke Prestatie Indicatoren is verbetering van de goede
doelenvragenlijst meegenomen. De bestaande goede doelenvragenlijst en de vragenlijst
die uit de pilot met ECSP is voortgekomen, zijn samengevoegd en voorzien van een
logische hoofdstukindeling.

• Om resultaatbeïnvloeding van de PPS gegevens tegen te gaan, was het nodig extra
controle instrumenten in te zetten:

- Goede doelen hebben alleen toegang tot de vragenlijst als zij aanvinken in te stemmen
met het op verzoek aanleveren van bewijsstukken.
- Aan de achterkant van het systeem controleren CIGD medewerkers een groot aantal
antwoorden. Pas na goedkeuring gaan de antwoorden door naar de database.
- Bij overschrijving van PPS vragen wordt een wijzigingsverklaring toegestuurd. Pas na
retourontvangst en goedkeuring van de antwoorden, worden de nieuwe antwoorden door
het CIGD geaccordeerd zodat zij door gaan naar de database.

• Een extra project dat onderdeel uitmaakt van het Goede Doelen Monitor project, was de
introductie van het CIGD Donatieprogramma. Via MiniTix, een product van de Rabobank,
kan sinds 2 november via de Goede Doelen Monitor online worden gedoneerd via Hyves
Betalen en SMS Afrekenen.

Kenmerken Steunen en contact
Kontdcalergona M aalschappij en Welzgn Dit dooi dit goede doet met oo-o qrft

Hontddoelgrvrvp knderee
verzorging van een kind per maand

Srraregrr sYrn streafi samen met raar partner voor
een optimale ontwrkkierng vvv 0e raar
toevertrouwde kinderen tijetarrrrrrk da.arbr
S Cfl goedc toeg: ce af en nla Afrekenen Rabo SMS Betalen
kunnen overbrengen op de kinderen, de
goed • Doneer eenvoudig via Dunner eenvoudig ma SMS betalen

Werkgebied ldepa, Azie kvn-

Organrsatregruelle Klein Ca rijk vr inkomsten € 523 3)21 Mobiel doneren niet een SMS
Rabo SMS Betalen rede mobiele tretaaldienst waa’mue ie vet ddrr

Meer details
smse direct geld kunt overmaken Hel in gemskn dijk, 1 vrdrr1 uur
veilig ‘vrir.reerr van 12 jaar en ouder in het heOt van een mobiele
telefoon lvi gebmrk makun van SMS Betalen

Hoe werkt het?Maatschappelijke prestatie
Onderstaande scores geven n:.c[l in de kans dat een goed doel een hoge por

lrk op de brullen SMS Betalen en door-nop de vr ger-re stappen

T up r es o e t t 9 Bekijk r t ‘pe eenvoud g uerr Vr al vr
-- 2 Laad ie MrniTra poitervorurree op --v rUL ufma

Orgarrcatroscoro 10 uit ii . Bekijk t nternelbanki,-rerr

Arfr’-:ererrnre -_--_-_- - 6urt7 ‘Bekijk r 3 Dneer:,ri cv. ‘veer ere eoee doet rel èen sme.
Meer intermalie?
Kijk op w. cv- ;rr:vivtaien vr

Kerncijfers
% hereer aan iie div ‘ehrng 681% 9)

Trvlvme in.crkOrr n €21 027

Al 300 goede doelen hebben zich hiervoor aangemeld. In november en december zijn er
slechts 4 donaties gedaan. Deze zijn overgemaakt aan de betreffende goede doelen. De
accountant controleert bij het opstellen van de CIGD jaarrekening de binnengekomen en
uitbetaalde donaties, zodat zeker is dat alle donaties goed verwerkt zijn.

• De CIGD site is op meerdere punten aangepast. Er waren veel tekstuele wijzigingen en de
project- en nieuwspagina zijn geheel vernieuwd.

11



• Er is een eerste aanzet gegeven voor de uitvoer van een specifieke analyse op de CIGD
database. Er kwam een verzoek vanuit een omroeporganisatie hen te adviseren welk
goed doel bij de omroep past. Uiteindelijk werd het verzoek door de omroeporganisatie
ingetrokken, maar voor het CIGD betekent dit dat de kaders voor dergelijke analyses zijn
uitgezet. Eventuele nieuwe concrete adviesaanvragen kunnen adequaat worden opgepakt.

• Op 19 december werd het CIGD kort genoemd in de uitzending van KRO’s Brandpunt. Dit
heeft geleid tot direct emailcontact met een aantal leden van de Tweede Kamer, een
ingang bij de overheid om het CIGD onder de aandacht te brengen.

3.2.5 Niet gerealiseerd

Het aantal —betalende- zakelijke gebruikers van de CIGD database en daarmee het aantal
websites dat CIGD informatie toont, is niet uitgebreid. Enerzijds was er de plaatsing van de
goede doeleninformatie op de website van Trouw. Anderzijds was er de beëindiging van de
samenwerking met de Telegraaf. De beschikbare capaciteit werd ingezet voor het project
Maatschappelijke Prestatie en de lancering van de Goede Doelen Monitor, waardoor niet veel
tijd werd besteed aan de actieve benadering van potentiële zakelijke gebruikers. Dit is een
bewuste investering in de toekomst geweest. De methodiek en techniek staan goed op de rit
om de concrete stappen te kunnen zetten in het benaderen van betalende
samenwerkingspartners.
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4 Financiële resultaten

Alle bestedingen en activiteiten van het CIGD worden verricht met het doel de transparantie
in de goede doelensector te bevorderen.
Omdat het CIGD valt onder de categorie ‘kleine organisaties zonder winststreven’ is richtlijn
640 gehanteerd bij het opstellen van dit jaarverslag.

4.1 Inkomsten
Aan de inkomstenkant zijn geen wijzigingen ten opzicht van het voorgaande jaar. Nog steeds
is er één betalende de licentiehouder: Independer.nl.

4.2 Uitgaven
In 2010 waren personeelskosten en inhuur ICT de belangrijkste uitgaven.

De personeelskosten bedroegen in 2010 € 61.963. Begroot was € 60.000.

Het grootste deel van de IT kosten, zijnde €27.300, betroffen de ontwikkeling van de Goede
Doelen Monitor inclusief de implementatie van MiniTix ten behoeve van de donaties. Dit
bedrag is opgevoerd als investering en op de balans terug te vinden als materiele activa.
Afschrijving geschiedt per 2011 over drie jaar.
De overige IT kosten â € 10.515 hadden met name betrekking op de IT werkzaamheden
voortvloeiend uit de pilot met het ECSP.

4.3 Toelichting verschil begroting en realisatie
De inkomsten 2010 waren begroot op € 39.800, gebaseerd op twee betalende
licentiehouders, maar dit bleef er uiteindelijk maar één, waardoor de inkomsten gelijk bleven
ten opzicht van 2009 zijnde € 20.000. De totale uitgaven 2010 van € 78.685 waren mede
vanwege de uitgestelde IT kosten, lager dan de begrootte kosten van € 106.200, zodat het
verlies beperkter is gebleven dan gebudgetteerd.
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5. 2Ollen verder

In haar beleidsplan voor 2010 stelde het CIGD:

Voert het CIGD de activiteiten goed uit, dan moet hier uit voortvloeien dat het
gemakkelijker is licentiehouders aan het CIGD te binden, zodat de duurzaamheid
van de CIGD activiteiten gegarandeerd is.

Conclusie is dat de positie van het CIGD zeer verstevigd is, maar dit heeft nog niet
geresulteerd in het binden van licentiehouders aan het CIGD. Voor de duurzaamheid van het
CIGD is het cruciaal op korte termijn betalende licentiehouders aan de stichting te binden.
Met de investering in de Performance Prediction Scan (PPS) en de Goede Doelen Monitor is
echter een grote stap gezet in het “goed doen goed zichtbaar” maken en is qua techniek en
zichtbaarheid alles aanwezig om in 2011 te focussen op het —tegen betaling- distribueren van
de goede doelendata. De concrete doelstellingen 2011 staan beschreven op blz. 10 van het
CIGD Beleidsplan 2011 — 2013.

Het ECSP heeft in 2010 een eerste data-analyse gemaakt en gaat dit in 2011 uitgebreider
doen om zo meer inzicht te krijgen in de prestaties van goede doelenorganisaties. Oftewel,
de positieve samenwerking met het ECSP wordt voortgezet.

Ook wordt het Trouw Top-50 concept in 2011 herhaald, waarbij dit dagblad een overzicht
publiceert van de volgens haar best presterende goede doelenorganisaties.

Het CIGD is in gesprek met diverse potentiële zakelijke gebruikers voor de CIGD database en
zal het aantal contacten fors moeten uitbreiden om binnen 3 jaar financiële stabiliteit te
bereiken.

Dat de kans groot is dat het CIGD vanaf 2011 een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling
van de Nederlandse centrale databank filantropie, is een bevestiging dat het CIGD op de
goede weg is!
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Jaarrekening 2010
Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
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Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

Balans per 31 december 2010
(vÔÔr resultaatbestemming)

ACTIVA 31 december 2010 31 december 2009

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 27.300

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.663 1.537
Overige vorderingen en overlopende
activa 1.808 856

4.471 2.393

Liquide middelen 192.447 282.579

Totaal 224.218 284.972

BeoordeIngsverkIaring afgegeven d.d. 6juni 2011 16



Stichting Centraal 1 nformatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

PASSIVA 31 december 2010 31 december 2009

€ € € €

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 385.014 371.008
Algemene reserve -98.016 -98.016
Resultaat over het boekjaar -68.290

218.708 272.992

Kortiopende schulden
Crediteuren 162 6.690
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.776 892
Overige schulden en overlopende
passiva 3.572 4.398

5.510 11.980

Totaal 224.218 284.972

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2011 17



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2010

2010 2009
€ € € €

Baten 20.000 20.000

Lonen en salarissen 50.036 41.697
Sociale lasten 8.327 5.920
Pensioenlasten 2.512 1.608
Overige personeelskosten 1.088 1.830
Marketing 3.155 2.971
Kantoorkosten 3.052 2.263
Automatiseringskosten 10.515 9.525

Besteed aan doelstelling 78.685 65.814

Bedrijfsresultaat -58.685 -45.814

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 4.401 5.347
Rentelasten en soortgelijke kosten -14.006 -11.250

Som der financiële baten en lasten -9.605 -5.903

Resultaat -68.290 -51.717

BeoordelingsverMaring afgegeven d.d. 6 juni 2011 18



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Centraal lnformatiepunt Goede Doelen bestaan uit 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.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten.

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde indien
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden
gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaa rd igingsprijs). De afschrijvingen zijn
berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

Vorderingen

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

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2011 19



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat

Het exploitatieresultaat 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.

Beoordelingsverklaring afgegeven dd. 6 juni 2011 20



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Inventarissen

€

Boekwaarden per 1januari2010
-

Investering in Webtool 27.300
Afschrijvingen materiële vaste activa

-

Boekwaarden per 31 december 2010 27.300

Afschrijvingspercentages 33%

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2010 31-12-2009
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.557 1.221
Pensioenen 106 316

2.663 1.537

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen rente 1.804 856
Vooruitbetaalde kosten 4 -

1.808 856

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 6 juni 2011 21



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

31-12-2010 31-12-2009
€ €

Licuide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 83.895 155.320
Moneyou 8.464 127.259
Rabobank 88 -

ASN Bank ioo.ooo -

192.447 282.579

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 6 juni 2011 22



Eigen vermogen

Stichting Centraal 1 nformatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

Stichtings- Algemene Totaal
kapitaal reserve

f: € €

371.008 -98.016 272.992

-

- -68.290
14.006 - 14.006

385.014 -98.016 218.708

De dotatie aan het stichtingskapitaal in het boekjaar betreft de rente op achtergestelde leningen aan
Stichting Phantasia en Twenthe Beheer B.V., ieder groot € 150.000. De leningen zijn uitsluitend te
gebruiken ter financiering van de activiteiten van de Stichting CIGD voor het behalen van de doelstelling
“Het bevorderen van transparantie van de goede doelen sector”.

In de leningsovereenkomsten is het volgende overeengekomen:
- De leningen zijn aangegaan voor onbepaale tijd;
- De rente bedraagt 4,5% over het bedrag dat op 31 december van elk jaar nog open staat;
- Het CIGD is verplicht de leningen geheel of gedeeltelijk af te lossen op het moment dat het boekjaar
positief wordt afgesloten met een continuïteitsreserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse kosten,
maar niet eerder dan na sluiting van het boekjaar 2011. De hoogte van de aflossing wordt door de
partijen nader overeengekomen en bedraagt nooit meer dan het meerdere boven de
continuïteitsreserve. Het overeengekomen aflossingsbedrag zal voor 50% gebruikt worden voor
aflossing van de lening van Stichting Phantasia en voor 50% voor aflossing van de lening van Twenthe
Beheer B.V.
De gedeeltelijke aflossing vindt plaats voor 31 maart van het daaropvolgende boekjaar.
- De leningen zijn te allen tijde zowel geheel als gedeeltelijk vervroegd boetevrij aflosbaar.

Kortlopende schulden

3 1-12-2010
€

31-12-2009
€

Crediteuren

Crediteuren 162 6.690

Stand per 1januari 2010

Resultaat boekjaar
Dotatie boekjaar

Stand per 31 december 2010

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d, 6juni 2011 23



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

31-12-2010 31-12-2009
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.776 892

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld reserve 2.143 1.598
Accountantskosten 1.428 1.428
Overige schulden 1 1.372

3.572 4.398

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2011 24



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten

2010 2009
€ €

Baten

Bijdrage voor licentie 20.000 20.000

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 46.294 37.136
Mutatie reservering vakantiegeidverplichting 3.704 2.971
Inhuur personeel 38 1.590

50.036 41.697

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2010 waren gemiddeld 2 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband. Hierbij zijn parttimers teruggerekend naar volle arbeidsplaatsen, evenals werknemers
die een deel van het jaar in dienst waren. Ultimo boekjaar waren 5 werknemers in dienst, waarvan een
manager en 4 projectmedewerkers.

2010 2009
€ €

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstantie 8.327 5.920

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 2.512 1.608

Beoordeingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2011 25



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

2010 2009
€ €

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 192 673
Telefoonkosten 60 50
Autokosten 23
Overige personeelskosten 836 1.084

1.088 1.830

2010 2009
€ €

Marketing

Marketingkosten 2.992 2.759
Merkdeponering 163 212

3.155 2.971

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
- 51

Portienverzendkosten 68 88
Telefoonkosten 63 -

Contributies en abonnementen 560 480
Verzekeringen 243 166
Drukwerk 918 50
Accountantskosten 1.200 1.428

3.052 2.263

Automatiseringskosten

InhuuriT 10.515 9.525

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2011 26



Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen
Amsterdam

2010 2009
€ €

Som der financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente en -kosten 4.401 5.347

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente achtergestelde leningen 14.006 11.250

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2011 27



Zwart lvi u i Stichting Centraal lnformatiepunt Goede Doelen

AcCountants en adviseurs

Beoordelingsverklaring

Aan: Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport op pagina 15 tot en met 27 opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting
Centraal Informatiepunt Goede Doelen te Amsterdam beoordeeld. De jaarrekening is opgemaakt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 2400, “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een
beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is
lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Centraal lnformatiepunt Goede Doelen per 31 december 2010 en van het resultaat over
2010 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder
winststreven”.

Baarn, 6juni 2011

Zwart Mul Groep Accountants en Adviseurs B.V.

drs. J.A. Rijken RA
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BI)LAGE 1 BEGROTING

INKOMSTEN 2011.

Zakelijke gebruikers 32.500

Eenmalige levering 2.500

Sponsoring 1.200

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.000

Totaal inkomsten 38.200

UITGAVEN

Personeelskosten 63.700

IT kosten 17.000

Marketing kosten 17.500

Algemene kosten 3.500

Onvoorzien 5.000

Rentelasten en soortgelijke kosten 13.500

Totaal uitgaven 120.200


