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Kennisbank Filantropie nu officieel hét centraal informatiepunt filantropie
SBF en Kennisbank Filantropie werken samen aan één databank
Met de keuze door de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) voor de
databank van de stichting Kennisbank Filantropie, krijgt Nederland officieel één centraal
informatiepunt voor de gehele filantropische sector.
De centrale databank zorgt voor nog meer transparantie over de werkzaamheden, doelen
en resultaten van goede doelen in Nederland. Daarnaast worden ook de gegevens van
andere filantropische instellingen, zoals vermogensfondsen en kerkelijke instellingen,
opgenomen in de databank. Het resultaat is één compleet en onafhankelijk filantropisch
overzicht.
Kosteloos voldoen aan ANBI-publicatieplicht
Kennisbank Filantropie ontwikkelt in samenwerking met de SBF haar bestaande databank met
gegevens van ruim 7.500 instellingen door tot één centrale databank, waarin alle
filantropische instellingen hun gegevens beschikbaar kunnen stellen.
Instellingen met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) worden met de databank
geholpen bij het voldoen aan de publicatieplicht volgens nieuwe wetgeving die geldt vanaf
1 januari 2014. Hierbij schrijft de Belastingdienst voor dat elke ANBI bepaalde gegevens online
publiceert. Een filantropische instelling die zich registreert bij Kennisbank Filantropie, krijgt
kosteloos een eigen webpagina met die gegevens en voldoet op die manier snel en
automatisch aan de nieuwe regelgeving.
Viola Lindeboom, directeur van Kennisbank Filantropie: “Een eigen website is dan niet meer
nodig. De databank staat bovendien direct in verbinding met de ANBI-portalen van
brancheorganisaties die vallen onder de SBF. Zo worden alle andere betaalde en onbetaalde
ANBI-portalen overbodig. Dit is een grote stap voorwaarts: versnippering van de informatie
wordt tegengegaan en de transparantie voor het publiek wordt nóg groter.”
Efficiënt effectiviteit bevorderen
Het op een centraal punt aanleveren van gegevens scheelt filantropische instellingen tijd en
biedt hen de mogelijkheid de databank te gebruiken voor het verkrijgen van een duidelijk
beeld over het eigen functioneren. Zij kunnen hun prestaties meten met vergelijkbare
instellingen, samenwerking zoeken en de zichtbaarheid vergroten. Andere gebruikers van de
databank zijn brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen, zakelijke dienstverleners en
media, die de informatie op hun beurt delen met hun achterban, klanten en lezers. Met de
beschikbaar gestelde data kan het Nederlandse publiek weloverwogen afwegingen maken over
te steunen instellingen of gericht subsidieverzoeken indienen.
Over de stichting Kennisbank Filantropie
De stichting Kennisbank Filantropie is een onafhankelijk centraal informatiepunt zonder
winstoogmerk. De stichting Kennisbank Filantropie wil bijdragen aan een betere samenleving
door het bevorderen van transparantie in de filantropische sector. Helderheid over activiteiten
en effectiviteit van filantropische instellingen stelt belanghebbenden in staat een bewuste
keuze te maken en brengt het proces van kwaliteitsverbetering van de filantropische sector op
gang.
____________________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Kennisbank Filantropie,
Viola Lindeboom tel. 06-53657523 of per e-mail vlindeboom@kennisbankfilantropie.nl
www.kennisbankfilantropie.nl

