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Van de voorzitter 

 

In 2018 is het aantal actieve organisaties in Nederland met een ANBI-status 

afgenomen van 45.000 naar krap 43.000 (bron: Belastingdienst). Het aantal 

organisaties in de database van Kenniscentrum Filantropie steeg in absolute zin licht 

naar 30.860 organisaties. Hiervan zijn ruim 2.500 actief als vermogensfonds en 

ongeveer 28.000 organisaties zijn fondswervend bezig.  

In 2018 is een nieuw Salesforce CRM-systeem en met een bijbehorend Marketing 

Automation pakket aangeschaft. Hierdoor worden de aangesloten organisaties nog 

beter op de hoogte gehouden van voor hen relevante ontwikkelingen. Het werken 

met onze laagdrempelige, gemakkelijk raadpleegbare database die opgezet is 

volgens het LinkedIn-principe (elke organisatie is verantwoordelijk voor de 

volledigheid van de informatie in het eigen organisatieprofiel) krijgt daardoor direct 

meerwaarde. 

In 2018 is het aantal behandelde aanvragen om goede doelen gericht te wijzen op 

potentiele fondsen die een bepaalde activiteit van het goede doel financieel zouden 

kunnen ondersteunen, wederom gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Tevens is de samenwerking met Family Offices, Charity Desks van banken en 

notarissen, die de verschillende tools van Kenniscentrum Filantropie gebruiken om 

hun cliënten van onafhankelijke en zo breed mogelijke informatie te voorzien, ook 

verder toegenomen.  

Voor de toekomst ziet Kenniscentrum Filantropie een groeiende behoefte bij zowel 

(potentiele)  donateurs als bij filantropische organisaties aan eenvoudig 

raadpleegbare informatie over goede doelen, vermogensfondsen en religieuze 

instanties. In 2019 zal het bestaande beleid wat betreft de verbindingsfunctie tussen 

aanbieder en vrager van maatschappelijk geld verder worden gecontinueerd. 

 

Pierre van Hedel 

Voorzitter Stichting Kenniscentrum Filantropie 

3 april 2019 
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Balans en Winst- en verliesrekening  

Balans 
  

Na resultaatbestemming   

Activa 2018 2017 
Immateriële vaste activa  €                 -     €                 -    

Materiele vaste activa  €                 -     €              445  

Kortlopende vorderingen  €           7.000   €         12.705  

Liquide middelen  €           6.420   €         34.200  

Totaal Activa  €         13.420   €         47.350  
 

  

Passiva          
Reserves en Fondsen  €      -452.225   €      -415.460  

Schulden  €       465.645   €       462.810  

Totaal Passiva  €         13.420   €         47.350  

   
 

  

Winst- en verliesrekening 
  

Opbrengsten 2018 2017 
Inkomsten  €         78.253   €         63.591  

Donaties  €           7.096   €           3.014  

Uitzonderlijke opbrengsten  €                 -     €         65.195  

Totaal opbrengsten  €         85.349   €       131.800  
 

  

Kosten          
Personeelskosten  €         86.053   €         85.071  

Bestuurskosten  €                 -     €                 -    

Rentekosten  €         19.901   €         19.044  

Overige kosten  €         16.160   €         24.370  

Totaal kosten  €       122.114   €       128.485  

Resultaat  €        -36.765   €           3.315  
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Grondslagen waardering en resultaatbepaling  

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede 

kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen.  

 

Materiele vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings-of vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen.  

 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs 

afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere 

waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.  

  

Liquide Middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Schulden 

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde 

van de geleverde prestaties en de andere opbrengsten, en anderzijds de kosten en 

andere lasten van het verslagjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs tenzij uit 

de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen een andere waardering voortvloeit. 

Verliezen die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

 

 


