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Voorwoord 

 

 

 

Less is More  

 

Terugblikkend op de afgelopen jaren kan de Kennisbank Filantropie één ding niet ontzegd worden: 

doorzettingsvermogen en het vastberaden geloof om het goed te willen doen, om samen te werken, om 

de krachten te bundelen en zo transparantie en efficiëntie in de goede doelen sector te bevorderen. 

Vergelijkbaar met David van Goliath – klein, dapper, strijdbaar en innerlijk gedreven. 

 

Wij hebben onze eigen David en dat is onze directeur Viola Lindeboom. Vanaf 2007 heeft zij zich 

onvermoeibaar ingezet ten behoeve van de Kennisbank Filantropie. Zij gaat eind dit jaar het stokje 

doorgeven aan de nieuwe directeur Norbert van Berckel. Zonder haar toewijding, persoonlijke inzet, 

pragmatische invalshoek en creativiteit stond er geen databank van deze omvang en kwaliteit, waren er 

geen samenwerkingen tot stand gekomen en was dit mooie initiatief al meerdere malen ter ziele 

gegaan. 

 

Waar staan we nu? Kennisbank Filantropie als centrale databank staat! Met een stevige fundering en aan 

de vooravond van een belangrijke stap naar de enige echte centrale databank voor goede doelen 

organisaties. 

 

Wat staat ons te doen? Onze positionering als “De Centrale Databank Filantropie’ helder te 

communiceren – Kennisbank Filantropie is een hub, een middelpunt waar alle belanghebbenden 

informatie aan kunnen leveren en informatie uit kunnen halen. Meerdere databanken ontkrachten de 

transparantie en efficiëntie in de goede doelen sector. Het is onze taak om de boodschap Less is More 

uit te dragen. Te beginnen bij dit voorwoord. En het bestuursverslag. 

 

 

Zita Jankovich - bestuursvoorzitter 

Oktober 2013 
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1. Kennisbank Filantropie als start centrale databank 

 

Met de stichting Kennisbank Filantropie werd in 2012 de basis gelegd voor een landelijk centrale 

databank voor de filantropische sector. Met de omvorming van stichting Centraal Informatiepunt Goede 

Doelen (CIGD) naar stichting Kennisbank Filantropie eind 2011 werd ook de doelstelling verbreed en 

verdiept. Luidde deze voor het CIGD ‘transparantie bevorderen in de goede doelen sector’, in de nieuwe 

statuten werd dit als volgt opgenomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisbank Filantropie beoogt dit doel onder meer te verwezenlijken door: 

- het op onafhankelijke wijze verzamelen en structureren van gegevens betreffende filantropische 

instellingen en het verrichten van al hetgene met vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; 

- het beheren voorgenoemde gegevens in een databank; 

- het distribueren van de gegevens uit de databank via derden voor zover dit bijdraagt aan het doel. 

 

Om door tot ontwikkelen tot centrale databank filantropie werden voor 2012 de volgende operationele 

doelstellingen vastgelegd, waarvan de uitwerking hierna wordt beschreven. 

- uitbreiding databank met gegevens van vermogensfondsen; 

- meer samenwerkingen om de positie van centrale databank te verstevigen; 

- de kwaliteit van de data vergroten. 

 

 

Het bevorderen van transparantie in de filantropische 

sector en het verbeteren van efficiëntie voor 

filantropische instellingen van informatieverstrekking 

aan derden. 
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2. activiteiten 2012 

 

2.1 uitbreiding databank met vermogensfondsen 

Vanaf begin 2012 werden gegevens van vermogensfondsen opgenomen in de databank. In eerste 

instantie werd dit gedaan voor ca. 700 vermogensfondsen ten behoeve van het FondsenBoek /de 

FondsenDisk 2013, waarvoor Kennisbank Filantropie in opdracht van de FIN (Vereniging van Fondsen in 

Nederland) de gegevens aan Walburg Pers levert. Daarna werden ook andere vermogensfondsen 

toegevoegd. 

De FIN heeft het gegevensbestand geleverd van het Fondsenboek / de FondsenDisk 2012 dat vervolgens 

geschikt is gemaakt voor en ingelezen in de databank. De vermogensfondsen kregen inlogcodes 

toegestuurd en zijn benaderd met het verzoek de gegevens aan te vullen en te actualiseren. Kennisbank 

Filantorpie heeft in de zomer het databestand aan Walburg Pers geleverd. Dit gebeurde in opdracht van 

de FIN. Later dit jaar zijn rechtstreekse afspraken gemaakt tussen Kennisbank Filantropie en Walburg 

Pers, waarbij de FIN er tussenuit is gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 meer samenwerkingen 

Om de positie van centrale databank te verstevigen werd gezocht naar zoveel mogelijk samenwerking 

binnen en buiten de filantropische sector. Wanneer echt een centrale data verzamelende rol kan worden 

ingenomen, worden de doelstellingen sneller gerealiseerd en is de financiële duurzaamheid van de 

stichting gegarandeerd. 

 

Brancheorganisaties 

Kennisbank Filantropie heeft zich in 2012 vooral gericht op samenwerking met de bracheorganisaties en 

zakelijke dienstverlening. Hier uit voortkomen zijn er afspraken gemaakt met de FIN (zie voorgaande 

paragraaf) en VFI brancheorganisatie van goede doelen. Met deze laatste brancheorganisatie is een 

verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van een online benchmarktool voor VFI-leden. 

Angelique Waarlé, medewerker databankbeheer: 

‘Voor het eerst werden ook vermogensfondsen opgenomen in de databank van Kennisbank 

Filantropie. Het inlezen van het bestand van de FIN bleek niet zo eenvoudig als het leek. Dit 

kostte veel voorbereiding en leverde veel correctiewerk op doordat leestekens niet goed 

werden overgenomen. Opvallend was dat voor het verzoek tot updaten van de gegevens 

ongeveer 300 vermogensfondsen niet per e-mail bereikbaar waren dus per post benaderd 

moesten worden en dat de reactie op het verzoek minimaal waren. Vermogensfondsen 

moesten echt wennen aan het werken met een online systeem. Hierdoor liepen wij tegen het 

probleem van verouderde en ontbrekende gegevens op. Na hier intensief aan gewerkt te 

hebben, hebben wij Walburg Pers uiteindelijk een goed bestand kunnen sturen en was het 

resultaat beter dan het voorgaande jaar. Heel leuk om te zien!’ 
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Zoekportaal 

In juni 2012 werd de samenwerking tussen Kennisbank Filantropie en Stichting Nationale Goede Doelen 

Test zichtbaar door de lancering van de 2.0 versie van de website www.goededoelentest.nl. De 

gegevens van goededoelenorganisaties die deze website toont, komen vanuit de databank van 

Kennisbank Filantropie. Tot deze informatie behoren ook de PPS-gegevens die op de website door 

Stichting Nationale Goede Doelen Test omgebogen zijn tot een ISS-score, Indicatieve Impact Score. 

 

Zakelijke dienstverleners 

Met meerdere financiële instellingen werd contact gezocht. Dit heeft geleid tot samenwerking met ABN 

AMRO MeesPierson en Van Lanschot.  

ABN AMRO MeesPierson biedt sinds oktober 2012 onafhankelijk en op maat gesneden advies aan 

klanten die willen doneren aan goede doelen. Het advies is beschikbaar voor alle 25.000 klanten van de 

private bank, die allemaal een vermogen hebben van minimaal een miljoen euro. De specialisten van 

ABN AMRO MeesPierson Filantropie Advies helpen klanten bij het bepalen van een persoonlijke 

geefmissie en geefstrategie. Ze brengen overzicht door middel van een persoonlijk goede doelen 

rapport of projectenrapport. En ze kunnen helpen bij het oprichten van een eigen stichting of fonds op 

naam. De private bank werkt samen met de Kennisbank Filantropie, leest de data via een webservice in 

een eigen systeem in en benut in haar advies de beschikbare informatie over goede doelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Van Lanschot werd in het najaar van 2012 een pilot gestart, waarbij de bank de databank 

raadpleegde voor het verwerken van goede doelen factsheets in haar adviesrapporten aan haar private 

banking klanten. Vooral de onafhankelijkheid van het advies was aanleiding voor de samenwerking met 

Kennisbank Filantropie.  

 

Media 

Voor het derde jaar publiceerde Trouw de Goede Doelen Top-50, gebaseerd op prestatiegerichte PPS-

gegevens van goededoelenorganisaties uit de databank van Kennisbank Filantropie. Anders dan bij 

voorgaande jaren was het voor deelname verplicht alle 26 PPS-criteria én de bijbehorende toelichting ter 

controle in te vullen. Hiermee werd de betrouwbaarheid vergroot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana van Maasdijk, hoofd filantropie advies  

ABN AMRO MeesPierson: 

‘Veel klanten van ABN AMRO MeesPierson overwegen filantropie. Zij vinden het belangrijk 

om met een deel van hun vermogen een verschil te maken. Onze Filantropie Adviseurs 

begeleiden de diverse stappen die daarbij nodig zijn. Wij werken hierbij nauw samen met 

Kennisbank Filantropie, een onafhankelijke partij waarbij meer dan 5600 goede doelen zijn 

aangesloten. Samen zijn wij op weg naar hetzelfde resultaat: een bijdrage aan een betere 

wereld. Kennisbank Filantropie biedt waardevol inzicht in de goede doelen die passen bij de 

persoonlijke geefmissie van onze klant. Een geweldige samenwerking, waarmee we écht een 

verschil maken.’ 

Pauline Smith, werkstudent: 

‘Na de aankondiging van de Trouw Goede Doelen Top-50 2012 logden honderden 

goededoelenorganisaties in in de databank om de gegevens van hun instelling te actualiseren. 

In die periode van begin mei t/m eind juni ondersteunde ik de databankmedewerkers bij het 

accorderen van de PPS-gegevens en het zo nodig opvragen van bewijsvoering.’ 



 

6 

 

Zo’n 800 goededoelenorganisaties reageerden op de uitnodiging om mee te dingen naar een plaats in 

de Trouw Top-50 en actualiseerden hun gegegevens. Niet iedere instelling was hierin compleet, zodat er 

uiteindelijk 347 goede doelen meegingen in de analyse van Trouw. De krant publiceerde Op vrijdag 23 

november 2012 onder het thema ‘Samenwerking’ de ranglijst van goede doelen met een grote kans op 

grote maatschappelijke prestatie met daarbij veel achtergrond informatie. 

 

 

 

Voor het tweede jaar werd samengewerkt met NRC Media voor de NRC Charity Awards. Kennisbank 

Filantropie benaderde alle goededoelenorganisaties uit haar bestand voor deelname aan de Charity 

Awards. Deze uitnodiging vanuit Kennisbank Filantropie werd over het algemeen zeer gewaardeerd door 

de benaderde instellingen. Ruim 250 goede doelen meldden zich aan. De publieksprijs van de NRC 

Charity Awards werd op een feestelijke bijeenkomst uitgereikt door de directeur van Kennisbank 

Filantropie, Viola Lindeboom, aan Wakker Dier. 

 

 

Guiselaine Capella, datamanager: 

‘Op de data van goededoelenorganisaties die alle benodigde gegevens voor samenstelling van 

de Trouw Goede Doelen Top-50 hadden aangeleverd, heb ik enkele crosschecks gedaan. 

Uiteindelijk bleven er 347 goede doelen over die meegingen in de analyse van Trouw. Iets meer 

dan in 2011. Toen waren dat er 310, maar toen was het nog niet nodig op elke PPS-criterium 

een controleantwoord te geven.’ 
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2.3 kwaliteit data vergroten 

Kennisbank Filantropie wil nadrukkelijk géén keurmerkverstrekkende instantie zijn of een 

waardeoordeel toekennen. Wel moeten met het oog op het gebruik van de databank de gegevens die 

door de filantropische instellingen zelf worden ingevoerd, tot op bepaalde hoogte worden gecontroleerd 

op juistheid. Voor het vergroten van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens, werd een 

validatieprocedure ingevoerd. Via deze procedure controleerden de databankmedewerkers de gegevens 

na eerste invoer op een aantal aspecten zoals on der andere Kvk-nummer en ANBI-status. Een deel van 

de gegevens gaat pas de databank in na accorderen door een databankmedewerker. Veel nadruk lag op 

de betrouwbaarheid van de PPS-criteria die inzicht geven in de verwachte maatschappelijke prestatie van 

goededoelenorganisaties. Alle criteria werden voorzien van controlevragen. Zo nodig werd bewijvoering 

opgevraagd en er werden crosschecks op de data uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd een team van vier vrijwilligers samengesteld voor opschoningswerkzaamheden op specifieke 

onderdelen van de databank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de betrouwbaarheid van de financiële gegevens in de databank te vergroten werd samenwerking 

gezocht met een accountantskantoor die deze gegevens valideert. Met Mazars Accountants en 

Belastingadviseurs werd afgesproken dat Mazars met ingang van 2013 van een deel van de instellingen 

uit de databank de financiële gegevens valideert. Deze validatie houdt in dat Mazars bekijkt of de 

financiële gegevens in het juiste databankveld zijn ingevoerd. 

Léonie Faase, medewerker databankbeheer: 

‘Dit jaar stond voornamelijk in het teken van het controleren van de door goede doelen 

aangeleverde gegevens, in het bijzonder die voor de PPS-methodiek van belang zijn. Mede 

door beleidsplannen en recente jaarverslagen op te vragen, konden wij de gegevens 

controleren op volledigheid en juistheid. Gevolg is dat er via de PPS nog meer over instellingen 

en hun verwachte effectiviteit bekend is voor het publiek. Op deze manier hebben wij 

bijgedragen om de filantropische sector transparanter te maken.’ 

Joan Broné, vrijwilligster: 

‘Met een groep vrijwilligers zijn wij een aantal avonden samen gekomen op 

opschoningsklussen aan de databank te doen. Zo hebben wij de ANBI-statussen van alle 5600 

goededoelenorganisaties gecheckt zodat dit zo nodig kon worden aangepast in het systeem. 

Ook hebben wij alle ontbrekende Kamer van Koophandel nummers opgezocht. Een leuke 

manier om, op gezellige wijze, een nuttige bijdrage te leveren.’ 
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3. organisatie 

 

3.1 bestuur 

Met de omzetting van Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen tot Stichting Kennisbank 

Filantropie is in de statuten opgenomen dat twee bestuursleden op voordracht van de SBF zitting 

hebben in het bestuur van de stichting. Hierop is het bestuur uitgebreid met Reyer Hulstein en Paul 

Beerkens, zodat de samenstelling van het bestuur er in 2012 als volgt uit zag: 

 

Zita Jankovich  bestuursvoorzitter 

Reyer Hulstein  secretaris 

Jon Schaefer  penningmeester 

Paul Beerkens  bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 kantoor 

Op het kantoor van de stichting van een gewijzigde bezetting. Er werd een datamanager aangetrokken 

voor het analyseren van de data en het mede hiermee kunnen aansturen van de op de databank te 

ondernemen acties ter verhoging van de kwaliteit. Ook voor de directe databankwerkzaamheden werd 

de capaciteit met 0,4 fte uitgebreid. 

 

Directeur   0,7 fte 

Datamanager   0,4 fte 

Databankmedewerkers 1 fte (2 personen) 

Werkstudent   op afroep 

Team van 4 vrijwilligers 

 

3.3 overige organisatie 

Er waren in 2012 de volgende samenwerkingen, waarbij de aan Kennisbank Filantropie geleverde 

diensten grotendeels vanuit maatschappelijke betrokkenheid tot stand gekomen zijn en waarvoor geen 

kosten in rekening zijn gebracht.  

 

Independer     huisvesting, ICT en oveirge facilitaire zaken 

DDK, Utrecht     huisstijl, marketing & communicatie 

Meeuwsen ten Hoopen, Bussum  financiële en salarisadministratie 

Mazars Accountants & Belastingadviseurs opstellen jaarrekening, afgeven beoordelingsverklaring, 

concultantcy 

 

Piramide Groep in Almere was de vaste IT-partner, die meedacht en vanuit haar MVO-beleid de stichting 

ondersteunt in de hosting en het onderhoud van het IT-systeem, gedeeltelijk om niet, gedeeltelijk tegen 

gereduceerd tarief.  

 

Motivatie Zita Jankovich, bestuursvoorzitter: 

‘Door open en helder te communiceren, issues concreet te benoemen en haalbare 

doelstellingen te formuleren zo een bijdrage te leveren aan een positieve beweging binnen de 

filantropische sector: meer openheid, meer samenwerking en meer efficiëntie.’ 
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4. toelichting op de cijfers 

 

De cijfers laten zien dat er ook in 2012 een verlies is van circa €68.000. Een aanzienlijk deel wordt 

veroorzaakt door de cumulatieve rente van de achtergestelde lening.  

Er was een geringe omzetgroei waar tegenover echter ook een toename in de (personele) kosten stond.  

 

5. toekomst 

 

Indien de omzet niet aanzienlijk zal toenemen of een andere wijze van funding gerealiseerd wordt, komt 

de stichting in een moeilijke financiële positie. Met de uitrol van Kennisbank Filantropie in 2012 is 

echter een basis gelegd voor een doorontwikkeling om in nauwe samenwerking met de sector (SBF en 

brancheorganisaties) te komen tot één centraal informatiepunt filantropie. Met zo’n spilfunctie vebetert 

de content van de databank, wordt deze steeds interessanter voor gebruikers en kan toegewerkt worden 

naar een sluitend business model.
1

 

 

 

                                                 
1

 Ten tijde van dit schrijven is bekend dat vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie een eenmalige subsidie van 

€350.000 aan de SBF is toegekend voor de realisatie van een centraal informatiepunt filantropie waarvoor stichting 

Kennisbank Filantropie van de SBF de opdracht toegewezen heeft gekregen. 
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6. jaarrekening 2012 

 

6.1 balans per 31 december 

(na resultaatbestemming) 

 

 

ACTIEF  2012  2013    

 € € €   € 

 

VASTE ACTIVA 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1   9.282    18.291   

 

         

SOM DER VASTE ACTIVA   9.282    18.291  

 

VLOTTENDE ACTIVA 

VORDERINGEN  

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen 2  -    464    1  

Overige vorderingen en 

 overlopende activa 3  2.182    2.521  1  

    2.182    2.985 

 

LIQUIDE MIDDELEN 4   111.292    150.424  

         

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA   113.474    153.409  

 

         

TOTAAL   122.756    171.700  
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PASSIEF  2012  2011    

 € € €  € 

  

VERMOGEN  

Stichtingskapitaal 5  414.947    399.651    1  

Algemene reserve   -303.728    -235.556    1  

    111.219    164.095  

 

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Crediteuren   120    2.380    1  

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen 6  5.731    240    1  

Overige schulden en  

overlopende passiva 7  5.686    4.985    1  

    11.537    7.605  

 

         

TOTAAL   122.756    171.700  
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6.2 staat van baten en lasten 

      
   2012   2011  

  €  €  €  €  

 

BATEN  8     60.158     25.040  

 

Lonen en salarissen  9  89.891    62.795 

Afschrijvingen  10    9.009      9.009 

Kosten Stichting  11  16.281    11.034 

TOTALE LASTEN    115.181     82.838 

BEDRIJFSRESULTAAT1     -55.023    -57.798 

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 12     2.296      3.246 

Rentelasten en soortgelijke kosten  13  -15.445   -14.698 

FINANCIEEL RESULTAAT    -13.149    -11.452 

RESULTAAT    -68.172    -69.250 
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6.3 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.  

 

 

 

 

 

 

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.  
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BALANS 

 

VASTE ACTIVA  

 
 

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA        

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven: 

 
 

 Inventaris 

 

 

Stand per 1 januari 2012 

 

€  

Aanschafwaarde  27.300  

Cumulatieve afschrijvingen  -9.009  

Boekwaarde  18.291  

 

Mutaties   

  

Afschrijvingen materiële vaste activa  -9.009  

Saldo  -9.009  

 

Stand per 31 december 2011 

  

Aanschafwaarde  27.300  

Cumulatieve afschrijvingen  -18.018  

Boekwaarde   9.282  

  1  

 

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur van de materiële 

vaste activa (3 jaar). 
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VLOTTENDE ACTIVA 

 

 

VORDERINGEN        

 

  2012  2011  

  €  €  

2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN        

 

Omzetbelasting  1   -   421  

Loonheffing  1   -   43  

Pensioenen  1   -   -  

   3   -   464  
 

 

 

3 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA        

 

Nog te ontvangen rente  1   1.081   2.438  

Overige  1   1.101   83  

   2   2.182   2.521  
 

 

 

4 LIQUIDE MIDDELEN        

 

ASN Bank  1   1   97.496  

MoneYou  1   10   45.110  

Rabobank Betaalrekening  1   61.281   7.818   

Rabobank Spaarrekening  1   50.000   -  

4    111.292   150.424 
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VERMOGEN   

 

5 STICHTINGSKAPITAAL        

In het verslagjaar heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 15.296 (2011: € 14.637). De 

dotatie aan het stichtingskapitaal betreft de rente op achtergestelde leningen aan Stichting 

Phantasia en Twenthe Beheer B.V., ieder oorspronkelijk 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: 

1. De leningen zijn aangegaan voor onbepaalde tijd; 

2. De rente bedraagt 4,5% over het bedrag dat op 31 december van elk jaar nog open 

staat; 

3. 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. 

4. De leningen zijn te allen tijde zowel geheel als gedeeltelijk vervroegd boetevrij 

aflosbaar. 

 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN       

 

  2012  2011  

  €  €  

6 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN          - 

Omzetbelasting     3.029   - 

Loonbelasting  1   2.688   -  

Pensioen  1   14   240  

   2   5.731      240  
 

 

 

7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA        

 

Reservering vakantiegeld en -dagen  1   5.686   4.985  

Accountantskosten  1   -   -  

   2   5.686   4.985  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 

  2012  2011  

  €  €  

8 BATEN         

 

Bijdrage voor licentie  1   27.500   20.000  

Overige  1   32.658   5.040 

  2   60.158   25.040  
 

 

 

 

9 LONEN EN SALARISSEN         

 

Brutosalarissen en sociale lasten  1   80.110   56.313  

Mutatie reservering vakantiegeldverplichting  1   4.383   3.647  

  2   84.493   59.960  

Pensioenpremie  1   5.398   2.835  

  3   89.891   62.795  
 

 

 

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS  

Gedurende het jaar 2012 bedroeg het aantal werknemers 4 op basis van een volledig 

dienstverband (2011: 2). Het bestuur is onbezoldigd. 

 

 

10 AFSCHRIJVINGEN         

 

  2012  2011  

  €  €  

AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA        

 

Inventaris  1   9.009   9.009  
 

 

11 KOSTEN STICHTING         

 

Overige personeelskosten  1   3.232   1.614  

Automatiseringskosten     10.931   5.540 

Verkoopkosten  1   338   2.953   

Algemene kosten  1   1.780   927  

  3   16.281   11.034  
 

 

 

 



 

 

 

  2012  2011  

  €  €  

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN        

 

Reis- en verblijfkosten  1   1.952   943   

Telefoonkosten  1   261   70   

Overige  1   1.019   601  

  2   3.232   1.614  
 

 

VERKOOPKOSTEN        

 

Marketingkosten  1   98   2.777   

Merkdeponering  1   240   176   

  2   338   2.953  
 

 

ALGEMENE KOSTEN        

 

Contributies en abonnementen  1   309   631 

Assurantiën  1   615   243  

Portikosten  1   -   132   

Drukwerk  1   402   21   

Overige kosten  1   454   --100 

  2   1.780   927  
 

 

FINANCIEEL RESULTAAT          

 

 

12 RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN        

 

Bankrente en -kosten  1   2.296   3.246  
 

 

  

13 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN        

 

Rente achtergestelde leningen  1   15.296   14.637  

Overige  1   149   61 

  2   15.445   14.698   
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7. begroting 2013 

 

 

 

 
INKOMSTEN 2013 

Zakelijke gebruikers 111.000 

Eenmalige levering  8.500 

Giften 7.500 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.500 

Totaal inkomsten 129.500 

  

UITGAVEN 2013 

Personeelskosten 95.000 

IT kosten 10.000 

Marketing kosten 10.000 

Algemene kosten* 2.500 

Rentelasten en soortgelijke kosten 16.100 

Afschrijvingen 0 

Totaal uitgaven 133.600 

 

 

* office, representatie, kosten bestuur 

 


