Van harte welkom bij Kennisbank Filantropie.
Mede door de ANBI-publicatieplicht - die begin dit jaar door de overheid is ingesteld – is
Kennisbank Filantropie door de sector gevraagd hét landelijke centrale
informatiepunt filantropie in te richten.
Vanuit de overheid is een subsidie beschikbaar gesteld om dit te realiseren.
Hierdoor is Kennisbank Filantropie in staat om alle instellingen te ondersteunen. Dit doet de
Kennisbank door het kosteloos verzamelen en beheren van gegevens van alle Nederlandse
filantropische instellingen in haar database. Hiermee wordt gestreefd naar meer
transparantie binnen de sector.
Een registratie bij de Kennisbank brengt verschillende voordelen met zich mee.
 U bent gemakkelijk vindbaar voor donateurs;
 Uw organisatie wordt opgenomen in de Goededoelenmonitor/ Geefwijzer;
 U komt in aanmerking voor donaties door de samenwerking tussen de Kennisbank en
filantropieadvies afdelingen van diverse banken;
 U ontvangt kosteloos een eigen internetpagina met daarop uw ANBI-gegevens zodat
u kunt voldoen aan de ANBI-publicatieplicht zonder dat u daarvoor een eigen website
hoeft te onderhouden.
Uw organisatie is momenteel opgenomen in de database van de Kennisbank, maar uw profiel
is nog niet volledig gevuld. Om de database zo up-to-date mogelijk te houden verzoeken wij
u om uw profiel te controleren en aan te vullen. Met een volledig profiel heeft uw instelling
het meeste profijt van de database. Lees hier meer over het aanvullen van uw profiel.
Graag maken wij kennis met u en uw organisatie. Mocht u echter niet de juiste
contactpersoon voor uw organisatie zijn, zou u ons dan hiervan op de hoogte willen stellen?
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over Kennisbank Filantropie en haar
database. Als u nog vragen heeft beantwoorden wij die graag.
Met vriendelijke groet,
Norbert van Berckel
Directeur Kennisbank Filantropie
P.S. Met een volledig ingevuld profiel bent u optimaal vindbaar én maakt uw organisatie
aanzienlijk meer kans op donaties!

