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Van de voorzitter 

 

In 2019 is Kenniscentrum Filantropie vaker opgetreden als vraagbaak over en 

voor de filantropische sector. Goede contacten met de belastingdienst en de 

media resulteerden in een gastoptreden in het programma Rambam, die de 

kans op frauduleuze goede doelen onderzocht. In 2019 is de belastingdienst 

actiever gaan controleren op organisaties met een ANBI-status. Regelmatig is 

Kenniscentrum Filantropie gevraagd om te assisteren bij het beschikbaar 

maken van de verplichte stukken voor de ANBI-publicatieplicht. Telkens valt op 

dat er geen onwil is bij de organisaties om eraan te voldoen, maar dat deze 

administratieve handelingen afleiden van de hoofdtaak van de stichting of 

vereniging. Het aantal organisaties in de database van Kenniscentrum 

Filantropie steeg in absolute zin licht naar 30.880 organisaties. Hiervan zijn 

ruim 2.500 actief als vermogensfonds en bijna 28.500 organisaties zijn 

fondswervend bezig.  

In 2019 is er technisch gestoeid met het Salesforce CRM-systeem en het 

Marketing Automation pakket. Het systeem heeft diverse mogelijkheden die 

nog maar mondjes maat worden benut. De hulp van een professionele system 

integrator heeft (nog) niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

In 2019 is de dienstverlening verder vormgegeven en zijn er weer meer 

betalende stichtingen aangehaakt. Op het centrale KCF-platform zijn 

momenteel 5 diensten actief. ANBI pagina’s voor stichtingen zonder eigen 

website; Geefwijzer.nl voor mensen die informatie zoeken over goede doelen; 

ZoekPortaal voor charity desks van banken en family offices; koppeling met 

Goed Geregeld-magazine om goede doeleninformatie bereikbaar te maken 

voor alle notarissen in Nederland en OnlineFondsenboek.nl, een real time 

online zoektool in alle fondsen die aanvragen van derden toestaan. 

De activiteiten hebben een lichte inkomstenverhoging opgeleverd. Inhuur van 

professionele consultancy en de bouw van het online fondsenboek heeft 

kostenverhogend gewerkt. Voorts heeft de penningmeester afscheid genomen 

en is een nieuwe medewerker (tot 31 dec als vrijwilliger) aan het team 

toegevoegd. 

Pierre van Hedel 

Voorzitter Stichting Kenniscentrum Filantropie 

25 maart 2020  
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Balans en Winst- en verliesrekening 

 

* Rentekosten is hoofdzakelijk de 4,5% rente op de achtergestelde lening. Deze 

rentekosten worden toegevoegd aan de achtergestelde lening en hebben geen effect 

op de cash flow. 

Balans 
  

Na resultaatbestemming   

Activa 2019 2018 
Immateriële vaste activa €                    - €                    - 

Materiele vaste activa €                    - €                    - 

Kortlopende vorderingen €                    - €        7.000,00 

Liquide middelen €        2.551,00 €        6.420,00 

Totaal Activa €        2.551,00 €     13.420,00 
 

  

Passiva      
Reserves en Fondsen  €  -491.139,00   €  -452.225,00  

Schulden  €   493.690,00   €   465.645,00  

Totaal Activa  €        2.551,00   €     13.420,00  
   

Winst- en verliesrekening 
 

Opbrengsten 2019 2018 
Inkomsten  €      83.695,00   €      78.253,00  

Donaties  €      12.597,00   €        7.096,00  

Totaal opbrengsten  €     96.292,00   €     85.349,00  
 

  

Kosten      
Personeelskosten  €      87.884,00   €      86.053,00  

Bestuurskosten  €                    -     €                    -    

Rentekosten*  €      20.796,00   €      19.901,00  

Overige kosten  €      26.525,00   €      16.160,00  

Totaal kosten  €   135.206,00   €   122.114,00  

Resultaat  €    -38.914,00   €    -36.765,00  



Pagina 5 van 5 
 

 
   

 

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.  

 

 


