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Introductie Stichting GeefGratis en GEEF.NL 
 

De website www.geef.nl is een initiatief van Stichting GeefGratis. Deze stichting stimuleert 

filantropie en maakt het voor particulieren en bedrijven mogelijk een online actie op te zetten via 

een eigen geefpagina waarmee geld ingezameld kan worden voor een goed doel. Ieder goed 

doel kan zichzelf presenteren op deze website. Bij Stichting GeefGratis hebben zich meer dan 

3.000+ goede doelen uit Nederland aangesloten.  
Deze handleiding probeert kort en krachtig op een zo duidelijk mogelijke manier uit te leggen 

hoe als aangesloten goed doel bij GeefGratis de gegevens m.b.t. jullie organisatie te beheren via 

het CMS systeem binnen GEEF.nl. 

  

http://www.geef.nl/
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Hoe beheer ik onze goede doel gegevens? 
 

Dit gaat via het Content Management Systeem (CMS) binnen www.geef.nl. Ieder goed doel heeft 

een moderator die de gegevens van het desbetreffende goede doel kan beheren via het CMS.  

Wat is een CMS? 

 

Volgens Wikipedia: (http://nl.wikipedia.org/wiki/Contentmanagementsysteem) is een content-

beheersysteem of content management systeem een softwaretoepassing, meestal een 

webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, 

documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting 

wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system 

(inhoudbeheersysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als 

platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan 

bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor 

websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft, en de inhoud in een vaste lay-out 

wordt gepresenteerd aan bezoekers. De meeste grote bedrijven gebruiken voor hun website 

tegenwoordig een CMS. 

Hoe log ik (binnen het CMS) op www.geef.nl in? 

 

Ieder goed doel heeft dus een moderator die de gegevens van het goede doel kan beheren via 

het CMS. Deze moderator moet net als iedereen op de standaard inlogpagina van www.geef.nl 

inloggen: https://www.geef.nl/login 

Nadat je ingelogd bent geeft het systeem op je account aan of en zo ja voor welk goed doel je 

moderator bent. Een voorbeeld: 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Contentmanagementsysteem
http://www.geef.nl/
http://www.geef.nl/
https://www.geef.nl/login
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Je ziet bij je account Moderator doel: [naam goede doel] staan. Hiermee weet je of je account 

een moderator is.  

Ik ben ingelogd als moderator en nu? 

 

Ieder goed doel heeft dus een moderator die de gegevens van het goede doel kan beheren via 

het CMS. Nadat je ingelogd bent krijg je (helemaal) boven in beeld de CMS optie te zien: 

 

Het gaat natuurlijk om de knop CMS. Als je daar op klikt kom je bij het CMS uit: 

 

Met de verschillende menu opties zijn de gegevens over jullie goede doel binnen geef.nl te 

beheren. Indien de omschrijving aangepast moet worden kies je bij [Data & Transparantie] voor 

Basisgegevens. Nu is het mogelijk de basisgegevens aan te passen. Vergeet nooit onder aan een 

formulier op de knop VERSTUREN of opslaan te klikken omdat de wijzigingen dan pas van kracht 

zijn natuurlijk. De volgende gegevens zijn te beheren of toe te voegen: 

 Data & Transparantie 

o Basisgegevens: 

 NAW gegevens 

 Omschrijving + Missie & Strategie van jullie goede doel 

 Het logo 

 Het wachtwoord van de moderator 

 De banner 

o De Transparantie gegevens t.b.v. de transparantie pagina (ANBI publicatieplicht) 

o Bestuurders beheren t.b.v. de transparantie pagina (ANBI publicatieplicht) 

 Berichten/Projecten 

o Nieuws- of persberichten toevoegen 

o Vacatures toevoegen 

o Projecten toevoegen 
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 Het Geef.nl platform 

o Domeinnaam instellingen 

o Achtergrond kleur/foto voor het eigen actie platform 

o FAQ items voor op het eigen actie platform 

o Helpdesk items voor op het eigen actie platform 

 Beheerders / account 

o Jouw account + de moderators opvragen die bij jullie goede doel horen 

 Donatiemodule 

o Betalingsgegevens (bankrekeningnummers waarop uitbetaald moet worden)  

o Donatieoverzicht 

o Downloaden donaties als Excel sheet 

o Grafieken 

o Alle facturen 

o Genereren van een link naar de donatiemodule (geoormerkte donaties 

ontvangen) 

Wie is de moderator van ons goede doel? 

Als niet meer bekend is bij jullie goede doel wie de moderator is dan geldt dat je dit kunt 

opvragen via de volgende pagina: http://www.geef.nl/moderator Op deze pagina moet je jullie 

aansluitnummer invullen en dan wordt op het geregistreerde e-mailadres bij dit goede doel 

doorgestuurd wie de moderator is.  

Wat als we (nog) geen moderator account hebben? 

Dan moet je het volgende doen. Vraag http://www.geef.nl/account/nieuw op.  

Registreer nu je persoonlijke account op geef.nl. Een account moet je na het versturen van het 

formulier via de e-mail die binnenkomt eerst nog met een link activeren. Laat daarna aan 

info@geefgratis.nl weten op welke naam / e-mailadres het account aangemaakt is en dat 

koppelt Stichting GeefGratis dit account aan jullie goede doel als moderator. Daarna kun je de 

rest in deze handleiding volgen om de gegevens van jullie goede doel te beheren. 

Wat is ons aansluitnummer? 

Ga naar de zoekpagina om alle aangesloten goede doelen te vinden: http://www.geef.nl/doelen 

Zoek jullie eigen goede doel op. Kies voor LEES MEER en helemaal rechtsonder vind je dan het 

KvK, RSIN en het aansluitnummer bij Stichting GeefGratis. Een voorbeeld: 

 

http://www.geef.nl/moderator
http://www.geef.nl/account/nieuw
mailto:info@geefgratis.nl
http://www.geef.nl/doelen
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Hoe vraag ik onze (te ontvangen) facturen op?  

Ieder goed doel heeft dus een moderator die de gegevens van het goede doel kan beheren via 

het CMS. Nadat je ingelogd bent krijg je (helemaal) boven in beeld de CMS optie te zien 

waarmee je ook alle facturen van jullie organisatie kunt opvragen.  

 

Het gaat natuurlijk om de knop CMS. Als je daar op klikt kom je bij het CMS uit. Binnen het CMS 

kies je voor de volgende optie: 

 

Dus onder Donatiemodule de optie Uw facturen. Je komt dan in het overzicht van de facturen 

uit: 

 

 

Door achter een factuurnummer op meer te klikken krijg je de individuele factuur als PDF te zien 

of krijg je de optie de PDF op te slaan. Een voorbeeld factuur ziet er als volgt uit: 
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Hoe vraag ik statistieken van het geef.nl actieplatform / 

donatiemodule op? 

Ieder goed doel heeft dus een moderator die de gegevens van het goede doel kan beheren via 

het CMS. Nadat je ingelogd bent krijg je (helemaal) boven in beeld de CMS optie te zien 

waarmee je ook de Google Analytics instellingen van jullie organisatie kunt beheren.  

 

Het gaat natuurlijk om de knop CMS. Als je daar op klikt kom je bij het CMS uit. Binnen het CMS 

kies je voor de volgende optie: 
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Via eigen in te stellen Google Analytics codes kun je dus volgen hoe vaak de donatiemodule 

wordt opgevraagd of jullie eigen actie platform. Voor het eigen actieplatform geldt dat je het 

volgende in moet stellen bij het aanmaken van je Google Analytics code:

 

Geef bij Standaard-URL de URL van jullie actie platform op. Daarna is het een kwestie van 

toepassen kiezen en de juiste code toevoegen aan het CMS systeem in het juiste gedeelte wat je 

wil volgen, bijvoorbeeld:  
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Dat ziet in het CMS systeem er dus zo uit: 
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