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Voorwoord 
 
 
 
Ruimte door Samenwerken 
Het speelveld van de filantropische sector is heel groot en soms zien gevers door de bomen 
het bos niet meer. Er is een groot aantal van individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven 
dat vrijwillig geld, goederen en inspanningen geeft primair ten behoeve van een groot scala 
aan goede doelen. 
 
Een van de kenmerken van de filantropische sector is in mijn ogen de behoefte aan ruimte. 
Ruimte om volgens eigen wijze, vanuit eigen visie, een eigen ding te doen. De voordelen 
hiervan zijn unieke initiatieven, gedreven mensen en verrassende resultaten. De nadelen 
zijn inefficiëntie en ondoorzichtigheid. Samenwerking op verschillende vlakken kan helpen 
om door de bomen het bos weer te zien. Bij voorkeur met behoud van voldoende ruimte 
tussen de bomen. 
 
Een voorbeeld van zo’n samenwerking was de ondertekening in juni 2011 van het 
convenant “Ruimte door Geven” door de overheid en de sector filantropie, 
vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Hierin 
zijn afspraken gemaakt over het proces van samenwerking en afstemming tussen beide 
partijen. Eén van de gebieden van samenwerking betreft het vergroten van transparantie.  
 
Op basis van dit convenant volgde een andere mooie samenwerking, namelijk de 
samenwerking tussen SBF, met steun van VFI en FIN, en stichting Centraal Informatiepunt 
Goede Doelen. De stichting kreeg een nieuwe naam: Kennisbank Filantropie. Het doel blijft 
hetzelfde, namelijk transparantie bevorderen in de sector filantropie. 
 
In dit voorwoord wil ik vooral de SBF, VFI en FIN bedanken voor de inspanningen en de 
bereidheid tot samenwerking. Voor de Kennisbank Filantropie betekent dit een belangrijke 
stap in de verdere ontwikkeling van de centrale databank.   
 
Met de centrale databank als routekaart in de hand wens ik iedereen een overzichtelijke 
wandeling door het bos van goede doelen toe, met ruimte voor vele keuzes langs diverse en 
gezonde bomen. 
  
 
Zita Jankovich - voorzitter 
Juni 2012 
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1. Inleiding 
 
Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten en resultaten van stichting Centraal Informatiepunt 
Goede Doelen (CIGD) in 2011. Aan het eind van 2011 is de statutaire naam van de stichting 
gewijzigd in Stichting Kennisbank Filantropie, waarmee tevens de doelstelling van de 
stichting is verbreed. Meer over deze ontwikkeling leest u in dit jaarverslag. 
 
Doelstelling CIGD: 
  

CIGD wil transparantie in de goede 
doelensector bevorderen. 

 
 
CIGD doet dit door gegevens van goede 
doelen te verzamelen, te structureren 
en de informatie te distribueren.  

 
 
Principes CIGD:  
 

 
Transparantie – onafhankelijk – zonder winstoogmerk 

 
 
 
Werkwijze CIGD: 
 

 

Zakelijke gebruikers* 

 Goede doelen organisaties 

Donateurs 

Databank 

* media, onderzoeksbureaus, fin. dienstverleners, 
  overheid….. 

Datastroom 
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2. De CIGD organisatie 
 
De werkzaamheden worden door een klein team uitgevoerd en er wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van diensten van externe partijen. Deze professionele partijen steunden CIGD 
door de diensten tegen speciale tarieven of geheel gratis te verlenen. Dit stelt CIGD in staat 
de kosten laag te houden. Met name Independer.nl had hier voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar een groot aandeel in. Zonder steun van Independer.nl had stichting 
CIGD nooit de vooruitgang kunnen boeken zoals deze nu is gerealiseerd. 
 
  

 
 
 
Bestuur 
Het CIGD-bestuur bestond uit drie onbezoldigde onafhankelijke bestuursleden en had in 
2011 dezelfde samenstelling als het jaar ervoor: 
 

• Zita Jankovich – voorzitter 
• Paul Klijsen – secretaris 
• Jon Schaefer - penningmeester 

 
Met de oprichting van Stichting Kennisbank Filantropie eind 2011 is Paul Klijsen afgetreden 
als bestuurslid en zijn Paul Beerkens en Reyer Hulstein toegetreden tot het bestuur. 
 

Kantoor 
Het CIGD-kantoor bestaat uit drie werkplekken in het kantoor van Independer.nl te 

Hilversum. De uitvoerende werkzaamheden werden verricht door: 

• projectmanager  0,6 fte 

• databank medewerker 0,6 fte 

• werkstudent    op afroep 

• oproepkracht   vanuit huis op afroep 

• vrijwilligers 

 

Één van de vrijwilligers is via een re-integratietraject ingestroomd en per 15 december 

2011 in dienst getreden voor 16 uur per week. 

Bestuur 

Kantoor: 

• Projectmanager 
• Databank medewerkers 

IT Loon-/fin. admin. Communicatie 
extern extern extern 
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Extern uitgevoerde werkzaamheden 
• De CIGD nieuwsbrieven werden in 2011 grotendeels geschreven door twee vrijwilligers. 

Beiden zijn gespecialiseerd in marketingcommunicatie en PR. 

• De financiële en salarisadministratie werd voor het vijfde jaar kosteloos verzorgd door 

Independer.nl. 

• Het onderhoud en de ontwikkeling van de databank, online goede doelenvragenlijst en 

de online zoek & vergelijk module (de Goede Doelen Monitor), werd door een externe 

IT-partij tegen ‘goede doelen tarief’ uitgevoerd. 

 

Aanvullend op wat hiervoor is genoemd verleende Independer.nl de volgende diensten: 

 

• Databank analyses 

• Uitsturen CIGD nieuwsbrief 

• Aanmaken verzendbestanden mailings 

• Verzending e-mailings 

• Hosting van de databank en overige applicaties op de server van Independer.nl 

• Ondersteuning van de webmaster 

• Gebruik hard- en software incl. ICT ondersteuning 

• Facilitatie kantooromgeving (werkplekken, kantine, vergaderzalen, receptie). 

 

De al vijf jaar durende uitgebreide ondersteuning vanuit Independer.nl van stichting CIGD 

vergroot de professionaliteit van de stichting en maakt het mogelijk de kosten nagenoeg te 

beperken tot personeels- en IT-kosten.
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3. Doelstellingen 2011 en resultaten 
 
In 2011 lag de focus op de volgende drie doelstellingen: 
 
 
1. Verbetering van de kwaliteit van de databank 
 
 
 
2. De bekendheid van het CIGD vergroten  
 
 
 
3. Verzekering van de financiële stabiliteit van het CIGD 
 
 
 
 
3.1 Kwaliteit van de databank 
Het succes van het CIGD valt of staat met de kwaliteit van de goede doeleninformatie. Om 
werkelijk een interessante databank te kunnen zijn en alle belangrijke partijen te kunnen 
bedienen, is goede en betrouwbare informatie essentieel. Dan kan het CIGD analyses 
maken, naar buiten treden en is het gemakkelijker licentiehouders aan zich te binden.  
 
We spreken over kwaliteit in termen van 

• de juiste informatie: worden aan goede doelen de juiste vragen gesteld op een heldere 
eenduidige wijze, 

• goede vulling van de databankvelden:vullen goede doelen de vragenlijst compleet en 
juist in, 

• en actualiteit: updaten de goede doelen de gegevens regelmatig, maar minimaal 
eenmaal per jaar. 

 
Op deze wijze geeft de databank inzicht in wie de goede doelen zijn, wat doen ze en  - last 
but not least – hoe goed doen ze het. 
 
Voor dit laatste deel is in 2010 de PPS-methodiek1 door het Erasmus Centre for Strategic 
Philanthropy (ECSP) in samenwerking met CIGD ontwikkeld.  
 

                                                 
1 PPS=Performance Prediction Scan en geeft inzicht in de kans op positieve 

maatschappelijke prestatie van een goed doel. 
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Gebruik PPS-methodiek 
In 2011 was de PPS methodiek voor alle goede doelen uit het CIGD-bestand toegankelijk, 
doordat de PPS-vragen waren geïntegreerd in de online vragenlijst. 
De terugkoppeling op de PPS-methodiek vanuit goede doelen was positief. De PPS helpt 
hen op strategisch niveau hun organisatie (opnieuw) te bekijken en zo nodig aanpassingen 
door te voeren. Een aanzienlijk aantal goede doelenorganisaties heeft aangegeven hier 
baat bij te hebben gehad. Een greep uit de reacties: 
 

 
 
De PPS-methodiek vormde de basis voor de ranglijst van Trouw, die op 19 november de 
Goede Doelen Top-50 publiceerde. Daarnaast leidde de PPS tot samenwerking met Stichting 
Nationale Goede Doelen Test (zie par. 3.3) en gesprekken met andere interessante 
potentiële zakelijke gebruikers, waarmee de samenwerking mogelijk in 2012 concreet 
wordt. 
 

 

Reacties PPS en Trouw Top-50 

Wij zijn hier als kleine stichting apetrots op. Een deel van die trots straalt af op jullie: wij 
hebben van deze exercitie geleerd.  

Het invullen van jullie checklist heeft het denken aangescherpt.  

Het er bij stilstaan dwingt mij scherper na te denken over de activiteiten die wij uitvoeren.  

Dankzij uw vragenlijst zijn we steeds beter gaan nadenken over beleid, verantwoording, 
transparantie en openheid. Wij hebben hier veel van geleerd. Hartelijk dank hiervoor.  

Allereerst onze dank voor deze mogelijkheid voor deze "objectieve" erkenning. 
Los van het resultaat voor onze stichting zijn we grote voorstander van het streven van 
CIGD en Trouw naar transparantie en potentiële succesvolheid (zoals we het zelf intern 
noemen); onze grote waardering voor jullie inzet hiervoor. 

- PPS_vragen geïntegreerd in vragenlijst  
- Trouw top-50 obv PPS-methodiek 

Activiteiten kwaliteit databank 

- Het financiële deel van de goede doelen  
  vragenlijst uitgebreid voor toekomstig gebruik 
  door VFI 
- Ontwikkeling vragenlijst voor 
  vermogensfondsen 
 

Online vragenlijsten 

Inzetten PPS -
methodiek 

- Mailing naar directeuren  
- 4 x nieuwsbrief 
- Mailing aankondiging Trouw 
- Mailing aankondiging NGDT 
 

Updates goede doelen  
 

Donateuropinie -Verzamelen beoordelingen goe de doelen  
 door donateurs 
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Updates goede doelen 
Eind 2011 bevatte de databank gegevens van 5.542 goede doelenorganisaties (eind 2010 
5.096). Bijna 3.500 organisaties hebben ingelogd in de databank, waarvan ca. 1.000 
organisaties de PPS-vragen – grotendeels - hebben beantwoord. Hierdoor kon het Erasmus 
Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) diverse analyses doen.  
 
In het voorjaar is aangekondigd dat op basis van een eigen interpretatie van de PPS-
methodiek Trouw wederom een Goede Doelen Top-50 ging publiceren. Gevolg was dat een 
deel van de goede doelenorganisaties actief aan de slag ging met de vragenlijst. Op 19 
november 2011 publiceerde Trouw een goede doelen bijlage met drie ranglijsten ingedeeld 
naar thema’s: gezondheidszorg, welzijn & cultuur en internationale hulp. 
 
Omdat goede doelen de gegevens zelf aanleveren is het interessant om van donateurs een 
mening te vragen over het functioneren van deze organisaties. Helaas zijn er in 2011 via de 
Goede Doelen Monitor maar iets meer dan 300 meningen gegeven, waarvan er 261 zijn 
bevestigd en akkoord waren. In totaal stonden er eind 2011 874 donateurbeoordelingen in 
de Goede Doelen Monitor. Dit onderdeel vraagt om verbetering. 
 
3.2 Bekendheid van het CIGD 
Activiteiten gericht op de bekendheid van het CIGD zijn er op gericht om: 
• goede doelen toe te voegen aan het bestand 
• ervoor te zorgen dat de hierin opgenomen goede doelen de gegevens in de databank 

compleet maken en actueel houden 
• het Nederlandse publiek de informatie uit de databank weet te vinden en gebruikt 
• er aanvragen voor samenwerking komen vanuit potentiële betalende gebruikers (zie 

resultaat in par. 3.3). 
 

 
 
 
Onderstaand de resultaten: 

• via het contactformulier op de website kwamen er 206 aanmeldingen binnen voor 
opname in de databank 

• 3.453 organisaties bezochten de online vragenlijst en vulde de gegevens aan.  
• Het aantal unieke bezoekers aan de online zoek & vergelijkmodule 2011 steeg: 
 

exter
n 

exter
n 

Activiteiten bekendheid 

Voorzichtig begin gemaakt met Twitter, wat 
leidde tot zo’n 100 volgers. 

Niet opgepakt 

- Aandeel in het boek Goed Geven van  
  Diana van Maasdijk 
- Argos gebruikte informatie voor haar 
  uitzending over keurmerken en ANBI 
- Diverse publicaties in Trouw, waaronder de 
  Goede Doelen bijlage op 19 november 2011 

PR 

Inzet social media 

Transparantiesymbool 



 10 

 
 
* Trouw plaatste de Goede Doelen Monitor in week 44 2010 op haar website. 
 
Gedetailleerde informatie over hoe bezoekers de Goede Doelen Monitor gebruikten is in een 
aparte, opvraagbare, rapportage uitgewerkt. 
 

 
3.3 Financiële stabiliteit van het CIGD 
Het CIGD gaat er in haar businessmodel vanuit dat wanneer de kwaliteit goed en de 
bekendheid van de databank groot is, het eenvoudiger is om betalende gebruikers aan zich 
te binden. Behalve naar gebruikers van de realtime data, wordt actief gezocht naar partijen 
aan wie het CIGD eenmalige datalevering of specifieke analyses kan bieden, bijv. 
onderzoekbureau’s en media. Aan partijen voor wie een licentieovereenkomst niet passend 
is, biedt CIGD een sponsorsovereenkomst aan.  
 

 
 
Samenwerking SBF 
2011 was het jaar dat de SBF een convenant ‘Ruimte voor Geven’ met het kabinet sloot 
waarin aandacht is voor ‘transparantie en verantwoording’. Daarnaast staat het onderwerp 
‘databank filantropie’ al sinds 2010 op de Agenda Filantropie. Dit onderwerp heeft het SBF 
naar zich toe getrokken en heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de partijen in het woud 
van goede doelen. Uiteindelijk is het SBF bij CIGD uitgekomen waar al een basis was gelegd 
voor een centrale databank. Begin 2011 heeft SBF in samenwerking met CIGD een 
ondernemingsplan geschreven voor een centrale databank dat is goedgekeurd door het 
SBF-bestuur. VFI en FIN hebben samenwerking en financiële ondersteuning toegezegd.  
 
 

Activiteiten financiële stabiliteit 

-Afgesloten overeenkomsten met betalende  
 gebruikers van de databank 

- Ontwikkeling o ndernemingsplan  
- Afstemming met VFI en FIN 
- Opstellen statuten Kennisbank Filantropie 
- Voorbereiding lancering Kennisbank 
   Filantropie 
 

Samenwerking SBF 

Betalende gebruikers 

- Opzet accountmanagement plan  
- Ontwikkeling presentatie 
- Ontwikkeling sponsorpakket 
- Benadering potentiële gebruikers 
- Ontwikkeling nieuwe modules 
 

Accountmanagement  
 

Bezoek Goede Doelen Monitor 

  311.581 

    52.304    
  259.277 Independer.nl 

Totaal 

Trouw* 

125.000 

    7.500 
111.000 

- OverGeld (Telegraaf)     6.500 

2010 2011 
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In december zijn de CIGD-statuten gewijzigd en is Stichting Kennisbank Filantropie 
opgericht. Voor CIGD was hierin het belangrijkst dat de principes (transparantie, 
onafhankelijk, zonder winstoogmerk) overeind bleven. Vanuit zowel CIGD als SBF werden 
twee bestuurders voorgedragen, Paul Beerkens en Reyer Hulstein, zodat een vierkoppig 
bestuur ontstond waarbij de voorzitter altijd onafhankelijk is. Ook bij bestuurswisselingen 
dienen er minimaal twee leden zitting te hebben in het bestuur die geheel onafhankelijk zijn 
van filantropische instellingen. 
 
Accountmanagement 
Begin 2011 is een plan opgesteld op welke wijze en met welk aanbod CIGD potentiële 
gebruikers zou benaderen. Daarna is een presentatie gemaakt en een sponsorpakket 
ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit diverse bouwstenen waaruit sponsoren kunnen kiezen. 
Ten behoeve van de potentiële gebruikersgroep banken is een ruw concept uitgewerkt dat 
kan worden ingezet voor de advisering aan vermogende klanten. Dit concept dient als basis 
en kan worden aangepast aan de behoefte van een zakelijke gebruiker. 
Met deze instrumenten werden potentiële gebruikers gericht en persoonlijk benaderd. 
Uiteindelijk is aan het uitvoerende deel, dus actieve marktbenadering, te weinig tijd 
besteed. Oorzaak hiervan was dat er veel tijd ging zitten in de totstandkoming van 
samenwerking met het SBF en het maken van concrete voorstellen aan potentiële 
gebruikers. Daarnaast vroegen ook andere werkzaamheden binnen CIGD de aandacht van 
de uitvoerende projectmanager. 
 
Betalende gebruikers 
Naast behoud van Independer.nl als betalende gebruiker leidde de accountmanagement 
inspanningen tot een aantal nieuwe gebruikers van de databank: 
 
• Met Stichting Nationale Goede Doelen Test (SNGDT) werd een licentieovereenkomst 

gesloten. Voor een nieuw te ontwikkelen versie 2.0 van goededoelentest.nl wordt 
informatie uit de databank gebruikt en niet langer een eigen databank. SNGDT heeft 
door middel van onderzoek onder 80 directeuren van goede doelenorganisaties een 
weging bepaald voor de PPS-criteria. Dit leidt tot een score die een indicatie geeft van 
de verwachte impact en wordt toegevoegd aan de test. 

• Er vonden diverse gesprekken plaats over samenwerkingsmogelijkheden. Helaas had 
geen van de partijen de financiële middelen om licentiehouder te worden. Twee partijen 
werden wel sponsor, nl. Specsavers en JustGiving Nederland BV. 

• De belangrijkste ontwikkeling komt voort uit de samenwerking met de SBF. Twee 
brancheorganisaties gaan vanaf 2012 actief gebruik maken van de databank, nl. FIN 
(Vereniging van Fondsen in Nederland) en de VFI (Brancheorganisatie van goede 
doelen). Zij ondersteunen de databank ook financieel. 
 

Trouw bleef in 2011 een niet-betalende gebruiker. Met dit dagblad heeft CIGD een 
barterovereenkomst.  
NRC Media ging van start met de NRC Charity Awards, een initiatief om ‘charitatief 
Nederland’ te ondersteunen bij het bereiken van hun doelgroep. Goede doelen kunnen hun 
advertentie uploaden via de website nrccharityawards.nl en komen zo in aanmerking voor 
een vakjury- en publieksprijs. Vanwege een krappe planning en omdat het een test was, 
kwam NRC Media bij CIGD met het verzoek hen te helpen met de communicatie over deze 
actie naar goede doelen met een CBF-keurmerk. Bij succes, en dat is inmiddels gebleken, 
wordt deelname aan NRC Charity Awards jaarlijks mogelijk gemaakt voor alle goede doelen 
uit de CIGD databank. Insteek is dat NRC Media een betalende gebruiker wordt. 
 
Het aantal betalende gebruikers in 2011 is niet voldoende om de begrootte inkomsten te 
genereren. 
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4. CIGD wordt Kennisbank Filantropie 
 
4.1 De voorbereidingen 
In het laatste kwartaal van 2011 is gestart met de voorbereiding voor de publiekelijke 
lancering van Kennisbank Filantropie, een voortzetting van stichting CIGD in samenwerking 
met de SBF. De samenwerking moet voor meer draagvlak van de databank zorgen. 
Na veelvuldig overleg tussen het CIGD en de SBF zijn de statuten van het CIGD gewijzigd. 
Belangrijkste wijziging was de samenstelling van het nieuwe vierkoppige bestuur. De SBF 
zou twee bestuursleden voordragen vanuit haar achterban. Voor het behoud van de 
onafhankelijkheid hebben er daarnaast altijd twee onafhankelijke¹ leden zitting in het 
bestuur en zal de voorzitter onafhankelijk2 zijn. 
Ook werd de doelstelling hiermee breder omschreven, omdat niet langer alleen binnen de 
goede doelensector, maar binnen de filantropische sector transparantie en efficiëntie wordt 
bevorderd. Concreet betekent dit dat vanaf 2012 naast goede doelen ook 
vermogensfondsen opgenomen worden in de databank. 
Op 27 december 2011 zijn de statuten van Stichting Kennisbank Filantropie gedeponeerd. 
Ondertussen waren concrete activiteiten voor de omvorming al in gang gezet. 
 
Vragenlijst vermogensfondsen 
Er is een werkgroep opgericht met het doel te komen tot een online vragenlijst voor 
vermogensfondsen. De werkgroep bestond uit: 

• Rick Wagenvoort (FIN) 
• Reyer Hulstein (Transparantiegroep FIN) 
• Charles Erkelens (ECSP) 
• Ronald Zoutendijk (Sint Laurensfonds) 
• Viola Lindeboom (CIGD) 

 
Zij waren betrokken bij de totstandkoming van een conceptversie van de vragenlijst. Na 
een pilot onder zestien vermogensfondsen, is het concept eind 2011 aangepast en is de 
vragenlijst voor vermogensfondsen in januari 2012 live gezet. 
 
Aanpassingen goede doelen vragenlijst 
Naar behoefte van de SBF, waaronder de VFI, is het cijfermatige deel van de goede doelen 
vragenlijst uitgebreid. Er worden meer financiële gegevens uitgevraagd, zodat betere 
analyses gemaakt kunnen worden en er beter inzicht komt in de financiële resultaten van 
goede doelen. 
 
Huisstijlontwikkeling 
PR- en marketingcommunicatiebureau DDK uit Utrecht heeft het logo en daarna de huisstijl, 
incl. de lay-out voor de website, voor Kennisbank Filantropie ontwikkeld. 
 
Het lettertype oogt transparant en het symbool in het logo kan eenvoudig losstaand worden 
ingezet bijv. voor social media. De pay-off ‘goed doen goed zichtbaar’ werd al gebruikt door 
het CIGD en is nu onderdeel van het logo omdat dit direct duidelijkheid geeft over wat 
Kennisbank Filantropie doet. 
Het opvallende kleurgebruik maakt het geheel fris (dit symboliseert een nieuw initiatief) en 
is hiermee afwijkend van wat doorgaans gebruikt wordt door brancheorganisaties in de 
sector. 
 

                                                 
2 Met onafhankelijk wordt bedoeld: geen verbanden met filantropische instellingen of 

(potentiële) gebruikers van de databank, zodat geen belangenverstrengeling kan ontstaan. 
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4.2 Vooruitblik 
Als Kennisbank Filantropie wordt in 2012 de basis gelegd voor een landelijk centrale 
databank voor de filantropische sector. Hiervoor wordt gezocht naar zoveel mogelijk 
samenwerking, zodat echt een centrale dataverzamelende rol kan worden ingenomen, 
waardoor de doelstellingen sneller worden gerealiseerd en de financiële duurzaamheid van 
de stichting is gegarandeerd. 
 
Hiervoor is de betrouwbaarheid van de data van groot belang, waarop de komende jaren de 
focus op komt te liggen. Er komt een uitgebreide validatieprocedure waarbij, naast het 
checken van algemene openbare gegevens, de kern ligt op de betrouwbaarheid van de PPS-
criteria die inzicht geven in de verwachte maatschappelijke prestatie van goede 
doelenorganisaties. Hier komen meer controlevragen. Ook worden er crosschecks en 
steekproeven uitgevoerd op de data van instellingen die de PPS-criteria hebben ingevuld.  
De PPS-methodiek zal in samenwerking met ECSP en andere partijen worden 
doorontwikkeld. 
 
Er wordt onderzocht of de betrouwbaarheid van de financiële gegevens in de databank kan 
worden vergroot door een samenwerking aan te gaan met een accountantskantoor die deze 
gegevens valideert. 
 
Vanaf 2012 worden gegevens van vermogensfondsen opgenomen in de databank. In eerste 
instantie wordt dit gedaan voor ca. 700 vermogensfondsen ten behoeve van het 
FondsenBoek/de FondsenDisk 2013, waarvoor Kennisbank Filantropie in opdracht van de 
FIN de gegevens aan Walburg Pers levert. Daarna worden andere vermogensfondsen 
toegevoegd. 
 
Er zal ook worden gezocht naar samenwerking met andere universiteiten/onderzoekers 
zoals bijvoorbeeld de VU (Werkgroep Filantropische Studies) en de Radboud Universiteit 
Nijmegen (CIDIN). Maar om te komen tot een centrale databank zal Kennisbank Filantropie 
zich richten op samenwerking met – naast onderzoekcentra - zoveel mogelijk andere 
partijen: brancheorganisaties, media, uitgevers, zakelijke dienstverleners, etc. Want door 
dergelijke samenwerkingen wordt de sector efficiënter en transparanter. 

Het symbool in het logo staat voor: 
 
- transparantie 
  (de waterdruppel) 
 
- onafhankelijkheid 
  (losse elementen) 
 
- samenwerking 
  (de elementen vormen samen één geheel) 
 
- werken aan een leefbare wereld 
  (groen=natuur, blauw=water, oranje=zonlicht) 
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5. Toelichting financiële resultaten 
 
5.1 Inkomsten 
Het verschil in de begroting 2011 en de werkelijk behaalde omzet is ontstaan doordat er 
geen grote betalende gebruiker van de databank is bijgekomen. Wel zijn er iets meer 
inkomsten vanuit rente en sponsoring (Specsavers en JustGiving Nederland) dan in de 
begroting opgenomen. Maar uiteindelijk bleef de omzet 13.160 euro achter op de begrootte 
omzet van 38.200 euro. 
 
5.2 Uitgaven 
De grootste uitgaven van de stichting zijn de personeelskosten. Om de achterblijvende 
omzet te compenseren is minder uitgegeven aan marketing. Daarnaast bleven de IT-kosten 
beperkt vanwege het uitblijven van grote IT-projecten en omdat er gering onderhoud nodig 
bleek aan de bestaande software. Met de afschrijving op de software was in de begroting 
2011 nog geen rekening gehouden. De rente op de achtergestelde leningen van 300.000 
euro drukt het resultaat, maar al met al waren de totale lasten voor de stichting met 97.500 
euro aanzienlijk lager dan begrootte 120.200 euro. 
 
5.3 Realisatie versus begroting 
Over 2011 was een negatief resultaat begroot van 82.000 euro. In werkelijkheid bleef het 
resultaat over 2011 ondanks de tegenvallende omzet, door het in de gaten houden van de 
kosten, beperkt tot 69.250 euro. 
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6. Jaarrekening 2011 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 
(na resultaatbestemming) 
      

ACTIEF  2011  2010  
 €  €  €  €  
 
VASTE ACTIVA 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1   18.291    27.300  

 
         

SOM DER VASTE ACTIVA   18.291    27.300  
 
VLOTTENDE ACTIVA 

VORDERINGEN  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 2  464    2.663    1  
Overige vorderingen en 
overlopende activa 3  2.521    1.808    1  
    2.985    4.471  
 
LIQUIDE MIDDELEN 4   150.424    192.447  

         

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA   153.409    196.918  
 
         

TOTAAL   171.700    224.218   
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PASSIEF  2011  2010  
 €  €  €  €  
 

VERMOGEN  

Stichtingskapitaal 5  399.651    385.014    1  
Algemene reserve   -235.556    -166.306    1  
    164.095    218.708  
 

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Crediteuren   2.380    162    1  
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 6  240    1.776    1  
Overige schulden en overlopende 
passiva 7  4.985    3.572    1  
    7.605    5.510  
 
         

TOTAAL   171.700    224.218   
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
      

  2011   2010  
 €  €  €  €  
 
BATEN 8   25.040    20.000  
 
Lonen en salarissen 9  62.795    60.837  
Afschrijvingen 10  9.009    -  
Kosten Stichting 11  11.034    17.848  

TOTALE LASTEN   82.838    78.685  

BEDRIJFSRESULTAAT1   -57.798    -58.685  
 
Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 12  3.246    4.401  
Rentelasten en soortgelijke kosten 13  -14.698    -14.006  

FINANCIEEL RESULTAAT   -11.452    -9.605  

RESULTAAT   -69.250    -68.290   
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TOELICHTING 

ALGEMEEN 

NAAMWIJZIGING 

Op 27 december 2011 is de naam van de stichting aangepast van 'Stichting Centraal 
Informatiepunt Goede Doelen' naar 'Stichting Kennisbank Filantropie'. 
 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

ALGEMEEN  

Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. 
nominale waarden. Baten worden genomen op het moment dat deze zijn gerealiseerd; 
verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. 
 

VERGELIJKENDE CIJFERS  

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA  

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en 
verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte gebruiksduur. De 
afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  
 

VORDERINGEN  

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. 
 

VERMOGEN 

Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de 
stichting.  
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en  
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds 
zodra zij voorzienbaar zijn.  
 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. 

FINANCIEEL RESULTAAT  

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  



 

 20 

 

BALANS 
 
VASTE ACTIVA  

 
 

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA        

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven: 
  
 Inventaris 
 
 
Stand per 1 januari 2011 
 

€  

Aanschafwaarde  27.300  
Cumulatieve afschrijvingen  -  

Boekwaarde  27.300  
 
Mutaties   
  
Afschrijvingen materiële vaste activa  -9.009  

Saldo  -9.009  
 
Stand per 31 december 2011 
  
Aanschafwaarde  27.300  
Cumulatieve afschrijvingen  -9.009  

Boekwaarde   18.291  
  
 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur van de 
materiële vaste activa (3 jaar). 
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VLOTTENDE ACTIVA 

 
 

VORDERINGEN        

 
  2011  2010  
  €  €  

2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN        
 
Omzetbelasting  1   421   2.557  
Loonheffing  1   43   -  
Pensioenen  1   -   106  

   3   464   2.663   
 
 

3 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA        
 
Nog te ontvangen rente  1   2.438   1.804  
Overige  1   83   4  

   2   2.521   1.808   
 
 

4 LIQUIDE MIDDELEN        
 
ASN Bank  1   97.496   100.000  
Moneyou  1   45.110   8.464  
Rabobank  1   7.818   88  
ABN AMRO Bank N.V.  1   -   83.895  

   4   150.424   192.447   
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VERMOGEN   

 

5 STICHTINGSKAPITAAL        

In het verslagjaar heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 14.637 (2010: € 14.006). De 
dotatie aan het stichtingskapitaal 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 Stichting Kennisbank Filantropie 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 onbepaalde tijd; 
• De rente bedraagt 4,5% over het bedrag dat op 31 december van elk jaar nog open 

staat; 
• Stichting Kennisbank Filantropie 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 de 
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       

 
  2011  2010  
  €  €  

6 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN        
 
Loonbelasting  1   -   1.776  
Pensioen  1   240   -  

   2   240   1.776   
 
 

7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 
       

 
Reservering vakantiegeld en -dagen  1   4.985   2.143  
Accountantskosten  1   -   1.429  

   2   4.985   3.572   
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 
  2011  2010  
  €  €  

8 BATEN         
 
Bijdrage voor licentie  1   20.000   20.000  
Overige  1   5.040   -  

  2   25.040   20.000   
 
 
 

9 LONEN EN SALARISSEN         
 
Brutosalarissen en sociale lasten  1   56.313   54.621  
Mutatie reservering vakantiegeldverplichting  1   3.647   3.704  

  2   59.960   58.325  
Pensioenpremie  1   2.835   2.512  

  3   62.795   60.837   
 
 

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS  

Gedurende het jaar 2011 bedroeg het aantal werknemers 2 op basis van een volledig 
dienstverband (2010: 2). Het bestuur is onbezoldigd. 
 
 

10 AFSCHRIJVINGEN         

 
  2011  2010  
  €  €  

AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA        
 
Inventaris  1   9.009   -   
 

11 KOSTEN STICHTING         
 
Overige personeelskosten  1   1.614   1.088  
Verkoopkosten  1   2.953   3.155  
Algemene kosten  1   6.467   13.605  

  3   11.034   17.848   
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  2011  2010  
  €  €  

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN        
 
Reis- en verblijfkosten  1   943   192  
Telefoonkosten  1   70   60  
Overige  1   601   836  

  2   1.614   1.088   
 

VERKOOPKOSTEN        
 
Marketingkosten  1   2.777   2.992  
Merkdeponering  1   176   163  

  2   2.953   3.155   
 

ALGEMENE KOSTEN        
 
Automatiseringskosten  1   5.540   10.553  
Accountantskosten  1   -100   1.200  
Contributies en abonnementen  1   631   560  
Assurantiën  1   243   243  
Portikosten  1   132   68  
Drukwerk  1   21   918  
Telefoonkosten  1   -   63  

  2   6.467   13.605   
 

FINANCIEEL RESULTAAT            
 
 

12 RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN        
 
Bankrente en -kosten  1   3.246   4.401  
 
    

13 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN        
 
Rente achtergestelde leningen  1   14.637   14.006  
Overige  1   61   -  

  2   14.698   14.006   
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BEOORDELINGSVERKLARING 
 
 
Aan: Stichting Kennisbank Filantropie 
 
 
OPDRACHT 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Kennisbank 
Filantropie te Hilversum beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen voor financiële 
verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW. 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 Kennisbank Filantropie per 31 december 2011 
en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de grondslagen voor financiële 
verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW. 
 
Amsterdam, 24 oktober 2012 
 
M A Z A RS  P AA RD EKOOP ER  HO F FMAN  N . V .  
 
 
 
 
T. Haremaker RA 
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Bijlage I Begroting 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* office, representatie, kosten bestuur 
 
 

exter
n 

    91.000 

Inkomsten 

Zakelijke gebruikers 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten       3.000 

Eenmalige leveringen       2.500 

Sponsoring       2.500 

Totaal     99.000   

    91.750 

Uitgaven 

Personeelskosten 

Algemene kosten*       2.450 

IT-kosten     17.000 

Marketing kosten     10.000 

Totaal   145.600   

Rentelasten en soortgelijke kosten     15.400 

Afschrijvingen       9.000 


