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1 INTRODUCTIE 
 

 

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting 
GeefGratis over 2013. 

 

Stichting GeefGratis is meer dan tien 
jaar actief als non-profit organisatie en 
stimuleert filantropie. De stichting levert 
een substantiële bijdrage aan goede 
doelen in Nederland door gratis te 
gebruiken professionele internet 
diensten ter beschikking te stellen. Met 
een specifieke focus op 
fondsenwerving, communicatie en 
campagnevoering via internet heeft 
Stichting GeefGratis de manier 
gevonden waarop de goede doelen 
sector een aanzienlijke bijdrage via 
internet ontvangt zonder dat hier een 
investering tegenover staat. Daarnaast 
probeert Stichting GeefGratis goede 
doelen te helpen bij het invullen van de 
fondsenwervende vraagstukken rondom 
internet die veel goede doelen nog 
steeds hebben.  

 

In de afgelopen jaren hebben we een 
reputatie opgebouwd als zijnde een 
deskundige en professionele 
organisatie die via een no nonsens 
aanpak duidelijk weet te maken hoe 
internet professioneel in te zetten als 
charitatieve organisatie. We zijn 
vastbesloten om voort te bouwen op 
ons succes om zo de goede doelen 
sector ook op de lange termijn van 
dienst te zijn.  

 

Daarnaast werkt Stichting GeefGratis 
als partner binnen TechSoup Nederland 
samen met Microsoft, Symantec, Cisco, 
SAP, Adobe en andere donatiepartners 
om zo IT producten te doneren aan non-
profits. Dit levert de non-profit sector 
een enorme besparing op het gebied 
van soft- en hardware op. 

 

Het jaar 2013 kende een aantal 
belangrijke momenten: 

 

 

a. 2013 was een nieuw recordjaar voor wat 
betreft het aantal donaties dat voor en door 
aangesloten goede doelen opgehaald werd. 
In totaal hebben we meer dan 1,11+ miljoen 
euro aan donaties gezamenlijk via ons 
platform verwerkt voor 3.200+ aangesloten 
goede doelen. 

 

b. Door samen te werken met goede doelen 
en door het uit handen nemen van de 
abonnementskosten m.b.t. online doneren via 
internet hebben we een besparing weten te 
realiseren van meer dan 500.000+ euro in 
2013.  

 

c. Via TechSoup Nederland hebben we de 
goede doelen wereld in Nederland voor 38 
miljoen euro laten besparen op soft- en 
hardware via het donatie-programma. Deze 
38 miljoen is de commerciële waarde die 
normaal gesproken voor deze soft- en 
hardware betaald had moeten worden.  

 

d. Het aantal aangesloten goede doelen is 
weer gegroeid. Er zijn nu 3.240+ goede 
doelen aangesloten bij Stichting GeefGratis. 
We hopen in 2014 de 3.300 te passeren. 
Daarnaast kijken we uit naar de nieuwe 
betalingsvormen die we in 2014 gaan 
toevoegen aan de donatiemodule. 

 

e. GeefSamen via GEEF.nl heeft een enorme 
groei doorgemaakt en er zijn meer dan 3.400 
particulieren die zich actief voor hun gekozen 
goede doel inzetten met een speciale actie en 
geefpagina.  

 

f. Stichting GeefGratis heeft het voor alle 
aangesloten goede doelen mogelijk gemaakt 
de donatiemodule te koppelen aan hun 
Facebook page met 1 simpele klik op een 
link. Hetzelfde geldt voor het online 
actieplatform dat ook met een simpele klik 
aan een Facebook page gekoppeld kan 
worden.  

 

Het jaar 2014 (de toekomst): 

 
a. Wij verwachten dat het jaar 2014 voor alle 
goede doelen weer een moeilijk jaar wordt en 
dat de donaties opnieuw achter zullen blijven 
i.v.m. de crisis. Hoeveel dit zal zijn is nog niet 
bekend. De geluiden zijn positief voor wat 
betreft het einde van de crisis maar of goede 
doelen hier direct van profiteren valt te 
bezien. 

b. GeefSamen via Geef.nl zal in 2014 nieuwe 
functionaliteiten krijgen waardoor er nog 
beter actie gevoerd kan worden door de 
particulieren en bedrijven die online actie 
voeren voor het goede doel via www.geef.nl.  

 

c. We hopen ondanks de kredietcrisis ook in 
2014 de grens van 1 miljoen euro te 
passeren die verwerkt en uitbetaald wordt 
door Stichting GeefGratis aan de aangesloten 
goede doelen. 

 

d. 2014 wordt het jaar van nieuwe online 
betaalmethoden en kassa oplossingen via 
internet en mobiel. GeefGratis zal de 
donatiemodule uitbreiden naar mobiele 
platformen en zal zo goed als mogelijk 
duidelijk proberen te maken wat het verschil 
is tussen een betaalknop op een website en 
de gratis te gebruiken fondsenwervende 
diensten die Stichting GeefGratis levert. 

 

e. Ook in 2014 zal Stichting GeefGratis het 
aantal systemen dat online is zoveel als 
mogelijk samenvoegen tot 1 centrale 
omgeving. De centrale website zal 
www.geef.nl worden.  

 

Voor meer informatie over alle diensten 
die Stichting GeefGratis aanbiedt, zie: 
www.geefgratis.nl en www.geef.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marko van Bergen 
Voorzitter 
Mei 2014 
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2.1  FONDSENWERVING & GOED DOEN | HET METEN VAN SUCCES 
 
 
 

HET METEN VAN SUCCES - 2013 
 

Er zijn veel methoden om succes te meten maar onze oprechte maatstaf zal altijd het succes van de acties op GeefSamen via Geef.nl en 
het totaal gedoneerde geld aan de bij GeefGratis aangesloten goede doelen via de online donatiemodule zijn. 

€ 1.128.572,69 AAN DONATIES IN 2013 

 

1.873 ACTIEVOERDERS 26.746 DONATEURS 559 GOEDE DOELEN 

 
We proberen niet de ‘grote kwesties’ van onze tijd op te lossen maar juist onze aangesloten goede doelen en actievoerders te helpen bij 
het bereiken van hun eigen persoonlijke filantropische doelstellingen door het gratis in gebruik aanbieden van fondsenwervende tools. 

 
In tegenstelling tot veel andere bewegingen bepalen wij niet de agenda. Onze actievoerders en goede doelen doen dit. Alle acties op 
GeefSamen via Geef.nl worden t.b.v. gecontroleerde goede doelen opgezet. Actievoerders en goede doelen zijn gelijk en even belangrijk.  
 

VIA DE ONLINE 
DONATIEMODULE 

OP GEEFSAMEN  
VIA GEEF.NL 

 
Online donaties 2003 t/m 2013 in € 

 
 

MAN vs. VROUW vs. ANONIEM – Aantallen donaties 2013  

 
 

Gemiddeld donatiebedrag MAN vs. VROUW 2013 

 

 
Online donaties 2007 t/m 2013 in € -  GeefSamen via Geef.nl 

 
 
MAN vs. VROUW vs. ANONIEM – Aantallen donaties - GeefSamen via Geef.nl 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag MAN vs. VROUW 2013 - GeefSamen via Geef.nl 

 

5 STICHTING GEEFGRATIS - JAARVERSLAG 2013        WWW.GEEFGRATIS.NL  
 

http://www.givengain.com/


2.2  FONDSENWERVING & GOED DOEN | BREDE THEMA’S 
 
 

BREDE THEMA’S 
De aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis zijn actief in de volgende categorieën: 

  

 
OOK IN 2013 ZIEN WE EEN GROEI MET IN TOTAAL 26.746 DONATEURS DIE GEZAMENLIJK  
€ 1.128.572,69 GAVEN AAN 1.173 GOEDE DOELEN MET EEN GEMIDDELD DONATIEBEDRAG VAN  
€ 42,19.  
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2.3  FONDSENWERVING & GOED DOEN | GEEFSAMEN VIA GEEF.NL 
 
 

 
 
GEEFSAMEN VIA GEEF.NL 
 

Stichting GeefGratis is gestart in 2001 met het idee dat ieder goed doel in Nederland zich moet kunnen presenteren op internet en waarbij 
er direct donatiegelden geworven kunnen worden. Via onze cloud gebaseerde fondsenwerving oplossingen, die makkelijk en snel veilige 
online donaties toestaan met meerdere betaalvormen, zijn we hier goed in geslaagd. Sinds eind 2007 kunnen particulieren en bedrijven in 
actie komen voor de aangesloten goede doelen met hun eigen geefpagina’s waarop ze hun actie onder de aandacht brengen en waarmee ze 
donatiegelden voor hun favoriete goede doel kunnen ophalen.  

OOK IN 2013 HEBBEN WE GOEDE DOELEN, PARTICULIEREN, PROJECTEN, EVENEMENTEN EN 
BEDRIJVEN AAN ELKAAR GEKOPPELD OP GEEFSAMEN VIA GEEF.NL. 

Hoe ziet zo’n geefpagina van een actievoerder (particulier of bedrijf) er uit op GeefSamen via Geef.nl ? 

 

 

IN 2013 ZIJN ER IN TOTAAL 767 NIEUWE GEEFPAGINA’S ONLINE GEZET EN HEBBEN ER 10.684 
DONATIES PLAATSGEVONDEN MET EEN GEMIDDELD DONATIEBEDRAG VAN € 33,06 AAN DEZE 
GEEFPAGINA’S WAARDOOR ER IN TOTAAL € 350.000+ VOOR DE AANGESLOTEN GOEDE DOELEN IS 
INGEZAMELD OP GEEFSAMEN VIA GEEF.NL.  
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3.1  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | ONDERSTEUNEN (PARTICULIERE) FILANTROPIE 
 
 

 
 
ONDERSTEUNEN (PARTICULIERE) 
FILANTROPIE 

Stichting GeefGratis biedt fondsenwerving in de cloud aan Nederlandse non-profits. We worden vooral geroemd omdat: 

• We particulieren en bedrijven (‘actievoerders’) helpen bijzondere dingen te doen door geld op te halen voor hun goede doel; 
• We non-profits (‘goede doelen’) helpen bij het bouwen van sterke en duurzame financieringsmodellen. 

We zijn Stichting GeefGratis in 2001 gestart met een duidelijk en simpel idee: stimuleer filantropie door het geven van tools aan goede 
doelen, particulieren en bedrijven die ze nodig hebben om de wereld een stukje beter te maken.  

  

VIA DE ONLINE 
DONATIEMODULE 

OP GEEFSAMEN  
VIA GEEF.NL 

 
Aantal online donaties 2003 t/m 2013 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag 2003 t/m 2013 

 

 
Aantal online donaties 2007 t/m 2013 op GeefSamen via Geef.nl 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag 2007 t/m 2013 op GeefSamen via Geef.nl 
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3.2  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | ACTIEVOERDERS 
 
 

ACTIEVOERDERS  
ACTIEVOERDERS HEBBEN OP GEEFSAMEN VIA GEEF.NL IN 2013 BIJGEDRAGEN AAN DE GOEDE 
DOELEN WERELD DOORDAT ER IN TOTAAL AAN 767 ACTIES GEDONEERD IS VOOR PRECIES 243 
GOEDE DOELEN. 

Wij noemen onze filantropen, fondsenwervers, en de donateurs wereldverbeteraars. Sommige geven geld, anderen geven advies en de 
dappere onder ons maken een fondsenwervende geefpagina aan op GeefSamen via Geef.nl. 

We twijfelen er niet aan dat donateurs vandaag de dag op zoek zijn naar betekenis en doel in hun leven. Zij willen grote zaken aan de kaak 
stellen en bereiken. Stichting GeefGratis geeft hun die mogelijkheid om fondsen te werven en bewustzijn te creëren voor hun favoriete goede 
doel. 

Actievoerders geven de voorkeur aan op verantwoorde wijze fondsen te werven binnen hun relaties. Ze waarderen de veiligheid, 
gemakkelijkheid en kost effectieve manier van online transacties en de waarde van web-based communicatie die Stichting GeefGratis ze 
biedt. 

We hebben gezien dat voor groei en duurzaamheid een minimale vereiste verbondenheid is. Wanneer de technologie werkt als een dienaar, 
worden menselijke relaties versterkt door het gebruik ervan. 

ACTIEVOERDERS OP GEEFSAMEN VIA GEEF.NL 
 

Aantal acties met een online donatie 2007 t/m 2013 

 

 
TOP 10 goede doelen donaties via acties 2013 

 
 

Acties van actievoerders die het meest opgehaald hebben in 2013 
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3.3  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | GOEDE DOELEN 
 

 

 
 
GOEDE DOELEN 
Onze aangesloten goede doelen zijn gecontroleerde non-profits die gebruik maken van de diensten van GeefGratis omdat we de tools bieden 
die ze nodig hebben. 

TIJDENS 2013 HEBBEN ZICH 559 NIEUWE GOEDE DOELEN AANGEMELD BIJ STICHTING 
GEEFGRATIS EN IS HET TOTAAL AANTAL AANGESLOTEN GOEDE DOELEN UITGEKOMEN OP 3.240. 

Via onze cloud diensten kunnen deze goede doelen tegen een fractie van de traditionele tijd en kosten fondsenwervende communities 
opbouwen. Door online doneren te combineren met onder andere, content management, social media, e-mail en SMS communicatie krijgen 
de aangesloten goede doelen een geïntegreerde oplossing. Via 1 gemakkelijk te beheren systeem kunnen onze aangesloten goede doelen 
hun online fondsenwervende campagnes uitvoeren. 

Zodra een goed doel geaccepteerd en geactiveerd is duurt het minder dan 5 minuten om hun actie platform wereldkundig te maken en kan 
het goede doel beginnen met online fondsenwerving en stelt het haar achterban in staat eigen geefpagina’s voor haar goede doel op te 
starten. 

 

AANGESLOTEN GOEDE DOELEN BIJ GEEFGRATIS 
 

Aantal aangesloten goede doelen 2012 t/m 2013 

 

 
TOP 10 goede doelen donaties 2013

 
 

 
 

Veel (> 3.240) van de Nederlandse goede doelen zijn al aangesloten bij Stichting GeefGratis. Onze aangesloten goede doelen bestrijken een 
breed spectrum waaronder Dierenwelzijn, Gehandicaptenzorg, Godsdienst, Huisvesting, Internet, Inzameling, Kinderen, Kunst & Cultuur, 
Maatschappij, Mensenrechten, Natuur & Milieu, Onderwijs, Onderzoek, Ontwikkelingswerk, Ouderenhulp, Slachtofferhulp, Slechtzienden, 
Sport & Recreatie, Vluchtelingenhulp, Volksgezondheid, Welzijn en Zinloos Geweld. 
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3.4  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | HOE WE DE GOEDE DOELEN CONTROLEREN 
 
 

HOE WE DE GOEDE DOELEN CONTROLEREN  
Stichting GeefGratis controleert ieder goed doel dat zich aansluit. Ieder goed doel moet minimaal de volgende kopie bescheiden aanleveren 
na registratie en aanmelding: 

1. een getekende overeenkomst met Stichting GeefGratis; 
2. een kopie notariële statuten (inclusief handtekening notaris en notaris stempel); 
3. een kopie uittreksel KvK; 
4. een kopie identiteitsbewijs van minimaal 1 van de bestuurders; 
5. een bewijs (bijvoorbeeld kopie afschrift of een printscreen vanuit de internetbankier omgeving) van de bankgegevens met daarop de 

Banknaam, het zakelijk rekeningnummer en de tenaamstelling van desbetreffende bankrekening. 

Daarnaast optioneel: 

6. een kopie van de ANBI beschikking van de organisatie die zich heeft aangemeld bij Stichting GeefGratis; 

Na ontvangst van alle (kopie) bescheiden gaat GeefGratis over tot activatie van een goed doel. De volgende goede doelen hebben zich in 
2013 aangesloten bij Stichting GeefGratis:  

Fonds Kerkelijk Waardebeheer (Stichting), Uit De Brand (Stichting), Voedselbank West-Friesland, Nnina Olugero (Stichting), Stichting Togo Tourism & Development, De Luisterpost|Bralectah (Stichting), Streetwise Breda, 
Vrienden van Turiani (Stichting), Behoud Klein Paradijs, GIDSnetwerk, Stichting Zorg en Onderwijs Nu, Adamfo Ghana (Stichting), RoMeO (Stichting), Stichting Nafir Foundation, FV stopdierenmisbruik, Amy and Friends, 
Nederland (Stichting), Republikeinse Moderne Partij, Red het Talent!, Philippine Care, Stichting AMZAF, Dutch Cell Dogs (Stichting), Parolo, Vereniging Paardrijden voor Gehandicapten Hoorn eo, Stichting Tileng, Hulp voor 
hulpverleners, Share a Smile, WK Adoptiekids (Stichting), School & Weeshuis Bungamati, stichting Nika Lanka, School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, Stichting Gelderblom Nederland Afrika Projecten, White Bird 
Foundation, Het Danspaleis, Caras Alegres, Stichting Evening Star, Zijnsoriëntatie (Stichting), Ubomi Obutsha Nederland (Stichting), Voices of Women Media, Don Bosco Werken Nederland, Nationaal Onderwijsmuseum, 
Stichting hondenbemiddeling een eigen hok, WillPowered (Stichting), Villa Vacht, Hands Of Mercy (Stichting), Stichting kansarme dieren, Winterhulp Actie Afghanistan, Plastic Soup Foundation, Kinder- en Jongerenrechtswinkel 
Utrecht (Stichting, Internationale Kinderhulp Nederland, Sint-Adelbertabdij, Stichting Selva, Amor para Perros, liefde voor honden, Newton Vegetable Organic Farmers Association (Stic, Stichting Wolf, Tim Tooni, Stichting 
Vrienden van het Elkerliek, Stichting FriendsRun4Life, Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte (Stichting), Taxi voor KiKa, Stichting Omrin Estafette, Stichting Zizoz, Child of Uganda (Stichting), Vrienden van EUROCLIO (Stichting), 
Leergeld Hilversum & Wijdemeren, Dalle Noble Horse (Stichting), Women on Wings, Big Rivers, BrandNewDay foundation, Dierennoodhulp Flevoland (Stichting), Godogood (Stichting), StopErmee.nu, Kunstuitleen Zwolle, 
Vrienden van WIJ, Gambia-kids (Stichting), Het Kroonpad, Alopecia Vereniging, Stichting Zorg voor Twee, Colours4Children (Stichting), Stichting Kembé, Nederlands Debat Instituut (Stichting), Eye For Children, Uwezo.nl, 
Veteranen ontmoetingscentrum, Stichting Word Alive!, stichting poa, Het Genootschap voor het Nationaal Archief, Hulp Rohini Sri Lanka (Stichting), Project Speak Now (Stichting), Internationaal Schnitger orgelconcours 
(Stichting), SWW Muhoza, Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, Durlstone Foundation Zimbabwe, Schildpaddenopvang Nederland (Stichting), Schuilplaats (Stichting), Festivals tegen Dierenleed, stichting het hunter 
syndroom, Nederland-Sumba, Fibromyalgie Stichting Nederland, Geef Gambia een betere toekomst, Stichting Herplaatsing Sennenhonden Citta von Bänn, Zuiderzee Zwerfdieren, Eyes on Ghana Foundation (Stichting), 
Kinderarmoede (Stichting), Men who Sail, Timulazu (Stichting), Stichting Aristera/Dexia, Donkeyshelp (Stichting) / Donkey Sanctuary Bonaire, Samanatha, Make-A-Wish Nederland, Steun FC Emmen, To the dogs, Voedselbank 
Alphen aan den Rijn en Omstreken, Stichting Leo Bijl, Stichting Sidney and friends, Hoodchamps (Stichting), Stichting CERES, Bem-Bakery, Vasculitis Stichting, Lucas van Leyden Mecenaat, Schoolfactor, WAFF, De 
Verwondering (Stichting), Health[e]Foundation, Stichting STOPhersentumoren.nl, Zangstudio Haarlem (Stichting), Konijnen in Nood (Stichting), CadeaubonDoneren (Stichting), Kompas-mengelmoes (Stichting), test thomas, 
Vrienden van Christopher, PCOB, www.stichtingvaarwens.nl, Vrienden Zomercursus Woudschoten (Stichting), tennis4change, Filippijnengroep Nederland, Bulungi (Stichting), EHTA, European Cultural Foundation, Stiksoep 
(Stichting), Kebebush (Stichting), Contact Across Cultures, STICHTING WATERPUTTEN KWASIAKAN, Stichting Fertiliteitsfonds, Stichting Surizorg, FBNA (voorheen SSBNA), Stichting Medume, Stichting Theatergroep NiznO, Geluk 
is in onze handen (Stichting), Mountain Child Care, Mijn Keuze (Stichting), MammaSan (Stichting), PCs4KIDS, Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN, Stichting Literair Café Rotterdam, Vereniging 
Deltametropool, Stichting Poorvi, Philned (Stichting), Zuiderkruisgroep (Stichting), De Hollanders (Stichting), Stichting Mijn Mama's Club, Reyntje (Stichting), Medic (Stichting), Stichting Lokaal Groene Kruis Fonds, 
Paardenopvang Amsterdam, Stichting Stap voor Bonaire, Zwerfdieren in Dahab, Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, Stichting BEDENK, Stichting Poco a Poco, SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemi, Eat 
Halal, Dogs Wish, Hondenbrokkenmakers, Rijksmuseum Volkenkunde, Dierenbescherming afdeling Friesland, Vrienden Meander Medisch Centrum (Stichting), Sovon Vogelonderzoek Nederland, Stay Clean, The Blue Cap 
Foundation, Stichting Doorgeefhuis Maria, UFBR, Arjan (Stichting), bevordert de sociale activering voor ex gedetineer, Koskoier, Stichting Plan2works, Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, Merry's Universum (Stichting), 
stichting sclerodermie nederland, Stichting Mr. Keepi Foundation, Faranfare Mali (Stichting), Hulpgoederen Syrië (Stichting), Streekarchief Eiland IJsselmonde (Stichting), Sampark (Stichting), Net Niet Genoeg (Stichting), 
Stichting Voedselbank Peel en Maas, Health Care Trust Nederland, Sailing Kids (Stichting), Stichting Tannet, TalenTonen, Natuur en Milieufederaties, Waarmerk drempelvrij.nl, Passiespelen Tegelen (Stichting), Stichting Ruby 
and Rose, Vrienden van 't Hofje (Stichting), Dierenbescherming Drenthe, Nationaal Bossenfonds, Ambacht samen (Stichting), Vision Baraolt, Stichting Nijkleaster, Stichting Twiga, House of Hope Ukraine (projectparner van 
Internati, Lotus Foundation, Stichting Vrienden van Givat Haviva, Dar Badr (Stichting), Ledro4life.eu, Stichting Kumbatio, Dierenuitvaart (Stichting), PKS Kids Nederland, Stichting hello gorgeous, Stichting BONT, Stg Behoud 
Schilderingen Aad de Haas Wahlwiller, Stichting Grrroen in Kronenburg, ZzinN (Stichting), Gered Gereedschap Werkgroep Waddinxveen, Stichting Room 2C, Legalize! Stop the war on drugs, Wildlife At Risk International, 
EyeWave, De Baan (Stichting), Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch (Sticht, Stichting SAM, Stichting Wereldvrouwenhuis Mariamvan Nijmegen, Xmotion (Stichting), Stopcancerstadiumtour, Moerdijkrunners, Youth Food 
Movement Nederland, Pyrolysium (Stichting), Stichting Jeugdwerk Bunnik, Nationale Goede Doelentest (Stichting), Terra Futura, Vrede voor de Stad (Stichting), Join for Joy, ShadowView, Rank a Brand, FlevoMeer Bibliotheek, 
Stichting El Divi, Stichting Leli Foundation, Hoge Fronten, FOP Stichting Nederland, Postzegelparken (Stichting), Stichting Voor Mekaar, PinkPromiss (Stichting), Stichting Zwerfdieren in Dahab, Hatemalo, Classic Young 
Masters, Bewa Ghana (Stichting), HQ-School, Leiden International Film Festival, Scoren voor CliniClowns, Stichting Hospice Groep Haarlem e.o., stichting solidair, Stichting Amy and Friends, Cockayne Syndroom suppo, Stichting 
DARA Europe, Indisch Herinneringscentrum, Ouderenwerk Lochem (Stichting), Go Kiss The Earth, Heiloo Olympics, Ariane de Ranitz, Evangelische Zorg, St. ZakBijbelBond - Gospel for Guests, Stichting ceebee helpt.nu, 
Sinterklaas bestaat, Midzomer Nachtfeest (Stichting), ABC Gemeenten, Allegoeds (Stichting), De Grote Prijs (Stichting), Stichting Nada, Stichting Dagbesteding Soest (Stoethoeve), Jacob's Well Noodhulp Roemenië (Stichting), 
The best of U, Stichting Behoud Johannes de Doper Kerk Arnhem, Herbouw Wipkorenmolen in Vianen, Vrienden van Heerewegen (Stichting), SKOV - Stichting KinderOncologische Vakantiekampen, Kambisa!BeHeard., NVGG, 
IJgenwys en anders (Stichting), BRASIMA Nederland (Stichting), Stichting kinderhulp Togo, Het Frettensymposium (Stichting), World Solar Fund (Stichting), Vision AfriKa Europe, Nsdsk, Stichting Dichter bij de Molen, 
Rotterdamse Sociale Alliantie, Vrienden Op Aarde (Stichting), Tecs International, Gild Fryske Mounders, Kaarten voor Kinderen (Stichting), PWIG, Click Jongeren, stichtingmillenniumhoogeveen, Iranian Progressive Youth, Huize 
Lydia, Amin foundation, Speelgoedbank Apeldoorn "De Schatkist", Vrienden UMC Utrecht, Stichting PICASSO voor COPD, Stichting Witboek, FAS-NED, Kledingbank Zaanstad (Stichting), Stichting Don Bosco Experience, Jiddisj 
Koor Hejmisj Zain, ééndiabetes (Stichting), Stichting Mondzorg, Stichting Andersom Denken, Stichting AUTENTIEK, Stichting De Blauwe Ruiter, OR 4e Montessorischool De Pinksterbloem, Cornerstone (Stichting), Waterval, 
Stichting Levend Echt, rotterdams centrum voor theater, Ricciotti ensemble (Stichting), Stichting Sinterklaas Kapoentje, St. Mannen voor KiKa, Theater De Wegwijzer, Chance for a Child (Stichting), Stichting Spartacus, De 
Blauwe Schuit (Stichting), Stichting Heart Safe Regio, Voor Mondiale Duurzaamheid, Stichting Belle&Balance, Volkssterrenwacht Bussloo, Ma-Quica (Stichting), Vereniging van Ehlers-Danlos patienten, lopenvoorleukemie, 
lopen voor leukemie, Stichting Exploitatie Renkumse Molen, Elnura (Stichting), BeHoCa, Stichting Aarde-Werk de stegge, Het Robertshuis (Stichting), Cruquius Concerten, Stichting Taalvorming, stichting BOK, Give Milk Stop 
Aids (Stichting), T.E.S.S. Unlimited (Stichting), kinderkledingbank hoorn, WakaWaka Foundation, Reddingsbrigade Zaanstad, UKEF, Vrienden van Amp Pipal, Brain Technology Institute, 99%RIDE FOUNDATION, SSO (Stichting 
Samen Ontspannen), Klop maar aan (Stichting), Local Dreamers, Care4AllKids, Stichting Landelijk Pleegzorg Panel, Scorende Jongens, Stichting Samay, stichting Help Norma, Groenegraf.nl (Stichting), Stichting Elivia, 
StichtingKonijnenBelangen, Vereniging Behoud de Volendammer Botters, Het Kan Wel! (Stichting), Fair Trade Products Europe (Stichting), Mayumbu (Stichting), KiTs for the world, FoodVillage, Creating Water Foundation, 
Kindia (Stichting), Vrienden van de Riethorst (Stichting), Stichting Prilleven, Stichting Renske's Hearts of Gold, Kanaka School Project Stichting, Hef Experience, Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda, Safe Crossings, 
DierenZorg Eemland (Stichting), COC Twente-Achterhoek, Renovatie Kraamkiniekje Gambia, Stichting Bonami Spelcomputers, Stichting Solidair met India, Dierenambulance en Dierenasiel Animal Hope, Bonte Buurtgenoten, 
Education Kids Foundation, Herman Strategier Stichting, The Fountain of Hope Community Center, Stichting European Cavie Club, Mercy Ministry (Stichting), Milieufederatie Noord-Holland, Beheer De Nieuwe Nachtegaal 
(Stichting), Inloophuis Oude IJssel, BRON van HOOP, Stichting Condomerie Foundation, IHS Alumni International Fund, kerkgenootschap HetGreberSysteem, Abantwane Belanga - Children of the Sun, stadsopera JHERONIMUS, 
Friends of Volunteers Initiative Nepal, Makers en Doeners, Stichting Vamos Bien, Welzijn Lingewaard (Stichting), Circus Bon Bourgon ( stichting ), Stichtingt KunstKlank, Coalitie Erbij, Stichting Museum voor Heemkunde 
Almelo, Brabants Industrieel Erfgoed (Stichting), Dreams4you Nederland, Echt voor Barendrecht, st Speeltuin Oudedijk, Stichting Eerste Bredasche Heerenzitting, Polio de wereld uit, Nicole Nulens Foundation (Stichting), 
Neurosofie® stichting, Rotaplast Nederland, Esperanza Bolivia (Stichting), Amsterdam Fringe Festival, Stichting Initiat, Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft (Sticht, Abhilasa Global Serve (AGS), Fidesco Nederland, 
Werkwijs (Stichting), Maanda (Stichting), Open Ogen, Stichting Timmerproject Guatemala, Heyboer Zending België vzw, Leefmilieu, Bruno Fonds, Silo Dialla (Stichting), Kind Ontvoerd (Stichting), Stichting Emda, Stichting 
Habbekrats, Jongerencentrum León Nicaragua, Gauri Ganesh (Stichting), Filadelfia Zending (Stichting), Quidem Carus, Stichting Domiliana, Stchting Beheer Kunstschatten St.Lambertus Horst, Stichting De Jonge Onderzoekers, 
Heeten Hulpgoederen Centrum Filippijnen, Vrienden van de Sint Bavo Koren (Stichting), stichting wesley surprise, Independent planet foundation, Netwerk DAK, Faso (Stichting), Stichting Basset Herplaatsen Nederland, 
Museum 1940-1945, Helping Hands, Stichting Podium in Terneuzen, Wifi (Stichting), Stichting Inloophuis Medemblik, HFL Geestelijke Gezondheidszorg, Arts 4 Social Change, 1Eurobank, Kinderboerderij Rosorum, Stichting 
Agnes School Oeganda, Stop Dierenleed Nederland (Stichting), Stichting Blood Foundation, Inzamelbank voor dieren Nederland (Stichting), Weerstandfonds, CoMensha, ANYA (Stichting), Klaslokaal in Senegal, Nationaal 
Katholiek Thuisfront, Klean, Geefeenkoe.nl (Stichting), Ons Lokaal (Stichting), The Ray of Light Foundation, Fantasten, Favela Painting (Stichting), Stichting Kind in Malawi, De Boeddha Rei (Stichting), Harmonievereniging Ons 
Genoegen, Dynamische Aarde (Stichting), ReddingshondenNU, Stichting the Mission, Noodhulp voor Dieren (Stichting), Stichting Gaandeweg, SOSA (Stichting), YOEF, Franniez (Stichting), Zomer en Winterdiensten Vierhouten, 
Stedenband Groningen-San Carlos, RoosendaalHelpt! - Pax Kinderhulp werkgroep Roosen, Malaika Kitui Youth (Stichting), Fondsenwerving Welzijn Heiloo (Stichting), Kinderhulp Oekraïne, Future Builder, Stichting OOPOEH, 
Kids Factor (Stichting), Movendi Foundation, Natuurcentrum KNNV DE Boshoek, Stichting Rechtswinkel Eindhoven, SDA - Support for Sustainable Development in Actio, Vrienden van de Heemhaven, Stichting Beheer Spoorlijn, 
Stichting Ondersteuning Danstalent Limburg, Theodora (Stichting), Steunfonds voor Christen-zijn (Stichting), Delta begeleidingscentrum, Stichting ZoekJeMee, Stichting Elia, Stadsboerderij Caetshage, CCoLA - Centre for 
Collective Learning and Action, ALS Voorne en Putten (Stichting), Vereniging Vrienden van Het Gelders Orkest, Help een Dier, Dierbewustleven (Stichting), Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname - Stichti, Meet-Inn 
inloopcentrum, Stichting Wandelnet, Mansurbabo (Stichting), Watergas.NU (Stichting), Kind en Ziekenhuis (Stichting), Monumentenwacht Noord en Oost Nederland, Stop knikkebolziekte, Privacy First (Stichting), 
WerkVinden2.0, Lynettes Creche and Preschool (Stichting), Joy India (Stichting), Minfield House (Stichting), Global Rainbow Warriors Alliance, Himalayan Care Hands, Vrienden van de Stichting Dierenambulance 's-Grave, Pimp 
My Village, Stichting Care for Muslims, Atisha Kirti Danza (Stichting), Stichting Vlot Zuid-Limburg, EUROCLIO, Duik Mee (Stichting), Vrienden van de Otter (Stichting), Kleding voor Afrika (Stichting), Stichting DON, CADC 
(Stichting), Stichting KarWij, Goederenbank Leeuwarden (Stichting), MashtheTrash (Stichting), Time to Turn Nederland, Stichting paard in nood Spanje, Kenia naar School (Stichting), Jongeren Milieu Actief, Stichting Directe 
Hulp, vrienden van het oosterpark, Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen, Stichting Museum aan het Vrijthof, Water, Land & Dijken, Comite Dierennoodhulp, Stichting School en Scholing Siaya (ANBI), BEinGambia, SOKPO, 
Stichting COOLsupport, Stichting Children With A Challenge en Stichting Latin Link Nederland.  
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3.5  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | UITGELICHT: 10 ACTIEVOERDERS 
 
 

UITGELICHT: 10 ACTIEVOERDERS  
ONDERSTAANDE ACTIEVOERDERS WILLEN WIJ UITLICHTEN OMDAT ZIJ DE MEESTE DONATIES (IN 
AANTALLEN) IN 2013 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

ACTIEVOERDERS MET DE MEESTE DONATIES (AANTAL) 
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3.6  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | UITGELICHT: 10 GOEDE DOELEN 
 
 

UITGELICHT: 10 GOEDE DOELEN  
ONDERSTAANDE GOEDE DOELEN WILLEN WIJ UITLICHTEN OMDAT ZIJ DE MEESTE DONATIES (IN 
AANTALLEN) IN 2013 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

GOEDE DOELEN MET DE MEESTE DONATIES (AANTAL) 
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4.1  PARTNERS & SAMENWERKINGS VERBANDEN | ONZE PARTNERS 
 
 

ONZE PARTNERS 
Techsoup Nederland 
Stichting GeefGratis is naast Techsoup Global en SOCIALware partner binnen Techsoup Nederland. Via Techsoup Nederland kunnen non-
profits uit Nederland software en hardware gedoneerd krijgen door gerenommeerde organisaties, zoals Microsoft, SAP, Symantec, Adobe, 
Cisco, etc. 

 

 

 

 

 

IN TOTAAL HEBBEN ZICH 2.150 GOEDE DOELEN ZICH GEREGISTREERD BIJ TECHSOUP NEDERLAND 
EN ZIJN ER 99.000+ PRODUCTEN GEDONEERD WAT NEERKOMT OP EEN BESPARING VAN € 34 
MILJOEN OP BASIS VAN DE COMMERCIELE WAARDE VAN DE GEDONEERDE PRODUCTEN. 
 

 
 

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE HTTP://WWW.TECHSOUP.NL   
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4.2  PARTNERS & SAMENWERKINGS VERBANDEN | ONZE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
 

ONZE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
De GoedeDoelenSticker© 
Stichting GeefGratis werkt samen met de GoedeDoelenSticker©. De initiatiefnemers achter de GoedeDoelenSticker© leggen hun concept 
als volgt uit:  

“Het idee voor de GoedeDoelenSticker© is eigenlijk ontstaan uit frustratie en zelfs irritatie. Als ervaren 
ondernemers begrepen wij niet hoe zo’n verouderd wervingsinstrument als het collecteren anno 2013 nog in 
stand wordt gehouden door zo’n select groepje van Goede Doelen. Ook wij lazen alle artikelen waarin in 
toenemende mate kritiek viel te bespeuren over o.a. de salarissen en kosten en gingen ons ook steeds meer zelf 
in de goede doelenmarkt verdiepen. Helaas stemde ons dat zeer droevig. Het collecteren blijkt een selectief 
recht te zijn voor slechts 26 Goede Doelen die haar oorsprong kent uit een oude wet uit 1929. De door de 
collecterende Goede Doelen opgerichte Stichting Collecteplan constateerde zelf in een, in haar opdracht, 
uitgevoerd onderzoek in 2009 al dat collecteren eigenlijk een (te) ouderwetse en te kostbare manier is van 
geldinzameling.  

Toen er vorig jaar ook steeds berichten bij kwamen dat het steeds moeilijker (en daardoor kostbaarder) wordt 
om voldoende collectanten te vinden, dat er steeds vaker agressie aan de deuren komt en er zelfs 
collectebussen gestolen worden, toen was het genoeg en zochten wij naar een positief alternatief. En zie de 
GoedeDoelenSticker© was geboren. Wij zien het als onze manier om een steentje bij te dragen aan de op 
zichzelf lovenswaardige Goede Doelen Markt. Voor en vanuit de consumenten.  

Natuurlijk willen wij met z’n allen geld geven aan Goede Doelen maar laat ons wel zelf beslissen aan WIE en HOE 
wij dat doen…… Wij hopen dat u ons initiatief waardeert en ondersteunt. Laat ook zien dat u geeft aan het Goede 
Doel en dat u ‘baas bent aan eigen huis’.” 

 

 

De voornaamste reden van Stichting GeefGratis om de organisatie achter de GoedeDoelenSticker© te helpen is het feit dat zij vanuit een 
positieve gedachten mensen laten doneren aan een goed doel en daarbij tegen een extra (gering) bedrag de GoedeDoelenSticker© 
opsturen. Dus in plaats van het negatieve kan iedereen die de sticker besteld heeft via een donatie laten zien daadwerkelijk gegeven te 
hebben aan een goed doel in Nederland. Aan de ene kant weer je dus de collectant in het vervolg en aan de andere kant kun je tonen dat je 
een bijdrage aan een betere wereld geleverd hebt.  

Maar dit was niet de voornaamste reden van GeefGratis om samen te werken met de initiatiefnemers achter de GoedeDoelenSticker©. Het 
is GeefGratis al jaren een doorn in het oog dat er een select groepje goede doelen toegang krijgt tot bepaalde mogelijkheden waardoor ze 
meer kans maken op het werven van fondsen dan andere goede doelen die wellicht net zo'n goed werk (willen) verrichten. Stichting 
GeefGratis vindt dat alle goede doelen in Nederland, met of zonder keurmerk gebruik moeten kunnen maken van alle mogelijkheden die 
fondsenwerving hun biedt en waarbij ze achter gesloten worden van de "gevestigde orde". Naast deze 2 belangrijke punten voor GeefGratis 
zijn er natuurlijk nog meer redenen waarom het goed is samen te werken met de GoedeDoelenSticker© 

• Collecteren is ‘ouderwets’ en veel te duur.  
• Maar 26 Goede Doelen van de 3.000+ kunnen landelijk collecteren.  
• De collectant belt ‘altijd’ precies aan als het niet uitkomt.  
• Contant geld op straat is tegenwoordig jammer genoeg gevaarlijk. 
• U zich bijna verplicht voelt om iets te geven en geen nee durft te zeggen.  
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5.1  MADE IN HOLLAND | STICHTING GEEFGRATIS 
 
 

STICHTING GEEFGRATIS 
Stichting GeefGratis is midden 2001 gestart met het aanbieden van gratis internet diensten aan goede doelen in Nederland en met als doel 
het stimuleren van filantropie. De initiatiefnemers zagen op dat moment teveel goede doelen portals op internet ontstaan die allemaal 
abonnementskosten vroegen aan de goede doelen. Stichting GeefGratis was en is nog steeds van mening dat goede doelen zo min mogelijk 
met kosten geconfronteerd moeten worden. Zeker als het over portal websites gaat die algemene informatie over goede doelen geven. Deze 
behoren gratis te zijn. Op GeefSamen via Geef.nl is het voor goede doelen dan ook mogelijk volledig gratis informatie over het goede doel te 
communiceren met de achterban. Echter was dit niet alles.  

De initiatiefnemers zagen ook dat er hoge vaste bedragen betaald moesten worden door goede doelen om gebruik te mogen maken van 
online donatiemodules. Particulieren, net zoals de initiatiefnemers van Stichting GeefGratis, denken via deze donatiemodules te doneren 
aan de goede doelen, echter gaat dit geld volledig op aan de voorgenoemde dienst of internet portal.  

Mede hierdoor heeft Stichting GeefGratis besloten gratis internet diensten te ontwikkelen die ieder goed doel, klein of groot moet kunnen 
gebruiken. We zijn hier sinds 2003 prima in geslaagd. Sinds begin 2003 kan ieder goed doel in Nederland gebruik maken van een gratis te 
gebruiken online donatiemodule waarmee er via de individuele website donaties ontvangen kunnen worden zonder dat het goede doel 
hierbij te maken krijgt van vast terugkerende abonnementskosten. We hebben meer dan 6,9 miljoen euro bijgedragen aan de goede doelen 
wereld in Nederland.  

Conclusie: Het gedoneerde geld van particulieren wordt direct gebruikt waarvoor het bestemd is, de projecten van de goede doelen. Stichting 
GeefGratis opereert onafhankelijk en maakt het op GeefSamen via Geef.nl mogelijk voor particulieren en bedrijven in actie te komen voor 
het goede doel met een eigen fondsenwervende geefpagina.  
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5.2  MADE IN HOLLAND | STICHTING GEEFGRATIS | VERANTWOORDING 
 
 

VERANTWOORDING 
Stichting GeefGratis zal verantwoording moeten afleggen aan de buitenwereld (donateurs, actievoerders en goede doelen) over hoe er met 
de donatiegelden van donateurs wordt omgegaan. We leggen op meerdere manieren verantwoording af: 

• Jaarverslag & jaarrekening 
GeefGratis publiceert ieder jaar een jaarrekening waarin de inkomsten en uitgaven verantwoord worden. 
Deze jaarrekening wordt opgesteld door ADB. ADB is een zelfstandig accountantskantoor gevestigd in 
Beuningen (zie: www.adb.eu)  
 

• Stichting Derdengelden GeefGratis 
Er is sinds 2011 een Stichting Derdengelden GeefGratis waarin alle donaties verwerkt worden. Door de 
derdengelden constructie geldt dat de donatiegelden die binnen komen vanaf particulieren of bedrijven 
veilig staan en niet bij een eventueel faillissement van Stichting GeefGratis verloren gaan. De donateurs 
en goede doelen kunnen hierdoor er op vertrouwen dat hun donatiegelden niet verloren kunnen gaan.  
 

• Ingeschreven als betaalinstelling bij DNB 
Stichting GeefGratis is opgenomen in het register van DNB als vrijgestelde betaalinstelling. Stichting 
GeefGratis staat echter niet onder (door)lopend toezicht van DNB.  
 

• Certificaathouder CPSP iDeal Currence 
Stichting GeefGratis is certificaathouders iDEAL Currence.  
 

• Trackrecord 
Stichting GeefGratis bestaat 12+ jaar en heeft 6,9+ miljoen euro voor 3.000+ aangesloten goede 
doelen verwerkt waarbij deze goede doelen real-time inzage in online transacties via iDEAL, creditcard, 
PayPal, etc. hebben. Maandelijks worden op de uit te betalen facturen deze individuele transacties 
verantwoord aan de aangesloten goede doelen.  
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5.3  MADE IN HOLLAND | STICHTING GEEFGRATIS | REKENSCHAP 
 
 

REKENSCHAP 

Stichting GeefGratis heeft als taak en plicht rekenschap af te leggen over de donatiegelden die de stichting vanuit donateurs onder zicht 
houdt en waarbij geldt dat deze donatiegelden (onder inhouding) doorgestort worden aan de bij Stichting GeefGratis aangesloten goede 
doelen. Dit doet de stichting op meerdere manieren waarbij geldt dat deze manieren vastgelegd zijn in onze normen en waarden. Belangrijk 
hierbij is te weten dat Stichting GeefGratis voor al haar dienstverlening naar haar afnemers toe (actievoerders (particulieren en bedrijven) en 
goede doelen) geen kosten in rekening brengt. Alles wat GeefGratis aanbiedt is gratis in gebruik. Alleen op de donaties die binnen komen 
wordt maximaal 8% (excl. btw) ingehouden. De donaties die binnen komen zorgen er voor dat deze gratis te gebruiken diensten gratis 
aangeboden kunnen (blijven) worden aan de goede doelen in Nederland. Alles is dus op basis van No Cure No Pay voor particulieren, 
bedrijven en (aangesloten) goede doelen. Onze normen en waarden waarmee wij rekenschap afleggen:  

• Geen winstoogmerk 
Stichting GeefGratis beoogt (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.  

• No Cure No Pay 
Alle internet diensten moeten gratis te gebruiken zijn (op basis van no cure no pay) door alle aangesloten goede doelen, particulieren en bedrijven.  

• Maximaal 8% excl. btw inhouding op donatiegelden 
Online donaties moeten minimaal voor 90% uitbetaald worden. Er mag NOOIT sprake zijn van een inhouding hoger dan 10%. Samengevat geldt dat Stichting GeefGratis 
tegen zo min mogelijk kosten het voor gevers mogelijk wil maken via internet te doneren aan goede doelen maar dat de maximale inhouding van 10% noodzakelijk is om de 
dienstverlening gratis aan te kunnen bieden.  

• Verantwoording 8% inhouding 
De eventuele gelden die door de inhouding op donatiegelden bij stichting GeefGratis binnen komen worden aangewend voor: 

o nieuwe (gratis te gebruiken internet) diensten;  
o donaties aan aangesloten goede doelen;  
o vergoedingen aan betaalde krachten met de norm dat een medewerker maximaal 3.500 euro bruto per maand mag verdienen;  
o uitbreiding serverpark en internet voorzieningen;  
o verder beveiliging van de internet diensten (SSL certificaten, controle software, etc.)  
o uitbreiding donatieprogramma's waarmee goede doelen geld kunnen besparen  
o Voor meer informatie en de 10% strijkstok, zie: www.tienprocent.info  

• Geen onderscheid 
Alle stichtingen of verenigingen met notariële statuten kunnen meedoen.  

• Online communicatie 
Het merendeel van alle communicatie (ook binnen de stichting) geschiedt via internet (email, instant messaging, voip, etc.)  

• Verbondenheid en samenwerking 
Het versterken van de onderlinge verbondenheid van goede doelen en daarmee samenwerking tussen goede doelen bevorderen en het gat tussen grote en kleine goede 
doelen te verkleinen. Daarnaast het ondersteunen van initiatieven die filantropie stimuleren en daarbij de donateur centraal stellen en daar maar mogelijk mee 
samenwerken.  

• Transparante informatie 
Het verstrekken van informatie aan gevers met betrekking tot de goede doelen wereld  

• Een stem voor de particuliere gever 
De gever de mogelijkheid bieden zijn/haar stem te laten horen over hoe hij/zij denkt over de goede doelen wereld  

• Stimuleren filantropie 
Particulieren en het bedrijfsleven zover te krijgen via internet actief te worden voor goede doelen waarbij men via online donaties fondsen werft voor goede doelen in 
Nederland  

• FUN 
Geven moet FUN zijn  

• Overige donaties/besparingen voor goede doelen 
Soft- en hardware doneren via het soft- en hardware donatieprogramma Techsoup Nederland  

• Keuze in diensten 
GeefGratis biedt al haar diensten in een alles-in-een pakket op basis van No Cure No Pay aan. Aangesloten goede doelen krijgen dus alle aangeboden diensten gratis in 
gebruik aangeboden en kunnen niet bepaalde diensten laten uitschakelen op bepaalde betaalvormen na. Toch geldt dat goede doelen via een abonnementsvorm diensten 
kunnen laten deactiveren:  
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5.4  MADE IN HOLLAND | HET TEAM 
 
 

HET TEAM 

Het is ons doel om ons team klein en efficiënt te houden. Waar vaak grote wereldwijde non-profits honderden personeelsleden hebben geldt 
dat Stichting GeefGratis door een relatief kleine bezetting bijna geen bureaucratie kent en snel en efficiënt kan en weet te opereren. Alleen 
door ons team klein te houden kunnen we de diensten aanbieden op de manier waarop we dit al jaren doen.  

Het bestuur De directeur 

 
 
Marko van Bergen 
VOORZITTER 
 
Beloning: vrijwilliger/onbezoldigd 
 
Email: marko@geefgratis.nl  

 
 
Nadia Poulou 
SECRETARIS 
 
Functie: vrijwilliger/onbezoldigd 
 
Email: nadia@geefgratis.nl 

 
 
Joost Derks 
PENNINGMEESTER 
 
Functie: vrijwilliger/onbezoldigd 
 
Email: joost@geefgratis.nl 

 
 
Jordan van Bergen 
DIRECTEUR 
 
Functie: bezoldigd 
 
Email: jordan@geef.nl 

 
De techneuten 
We blijven zeer goede ondersteuning ontvangen vanuit onze technische partners: LinkU, Networking4all en Prolocation. Zonder de inbreng 
van deze techneuten zou het voor ons onmogelijk zijn de diensten op professioneel niveau te kunnen aanbieden.  
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5.5  MADE IN HOLLAND | HET ANBI LOGO 
 
 

HET ANBI LOGO 
In toenemende mate willen bij Stichting GeefGratis geregistreerde instellingen het ANBI-logo inzetten bij de fondsenwerving. Stichting 
GeefGratis juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat het ANBI-logo dat Stichting GeefGratis op aanvraag van goede doelen heeft 
ontwikkeld rechtmatig gebruikt wordt.  

 

Let op!: aan het gebruik van het ANBI-logo zijn dus voorwaarden verbonden. Stichting GeefGratis behoudt zich het recht voor deze 
voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Voor de voorwaarden, zie: http://www.geefgratis.nl/producten/het-anbi-logo 

Het ANBI-logo is een gedeponeerd beeldmerk, dat in Nederland en daarbuiten is geregistreerd. Het is wettelijk beschermd en mag 
uitsluitend met toestemming van Stichting GeefGratis worden vermeld. Bij gebruik zonder toestemming van ANBI of foutieve toepassing van 
het logo kunnen juridische stappen worden ondernomen. Aan het gebruik van het ANBI-logo kunnen geen rechten worden ontleend.  

Het logo is een ontwerp van METJE Grafisch ontwerp & advies. Wij danken METJE voor het geheel belangeloos ter beschikking stellen van 
het ANBI-logo in diverse formaten.  

HET HOE EN WAAROM M.B.T. HET ANBI LOGO 
1. Is het ANBI logo een keurmerk?  

Antwoord: Nee, het ANBI logo is geen keurmerk!  
2. Waarom is GeefGratis met een ANBI logo gekomen?  

Antwoord: Veel goede doelen aangesloten bij GeefGratis gaven aan dat ze het zo jammer vonden dat er geen ANBI logo beschikbaar 
wordt gesteld door de belastingdienst. "Zo kunnen we namelijk niet makkelijk aangeven dat we ANBI zijn" was een veel geplaatste 
opmerking. GeefGratis heeft op basis van deze input besloten een eigen ANBI logo te lanceren.  

3. Wordt dit ANBI logo niet als een keurmerk opgevat?  
Antwoord: Wellicht. Het ANBI logo is geen keurmerk. Echter indien meer en meer goede doelen het logo gebruiken in hun uitingen 
kan het voorkomen dat het publiek dit gaat oppakken als een keurmerk. Het is en blijft natuurlijk geen keurmerk maar het zou 
kunnen dat het publiek dit gaat opvatten alszijnde een keurmerk. Dat is niet onze intentie maar aan de andere kant hebben goede 
doelen nu een manier om uit te dragen dat ze voor het algemeen nut bezig zijn en dit nu ook makkelijker kunnen communiceren 
zonder dat hier 1 cent tegenover staat.  

4. Had de belastingdienst de goede doelen geen ANBI logo moeten aanbieden?  
Antwoord: wat ons betreft JA! Echter is dit niet gebeurd en hebben we besloten er dan maar zelf 1 te lanceren zodat ANBI's mits het 
logo breed uitgedragen wordt kunnen aantonen dat ze een ANBI zijn.  

5. Is GeefGratis bereid het ANBI logo aan de belastingdienst over te dragen?  
Antwoord: JA. Echter zullen wij niet zelf actief de belastingdienst benaderen omdat we dan door de bureaucratische molen heen 
moeten voordat een en ander geregeld is. Goede doelen die graag zien dat de belastingdienst dit ANBI logo adopteert en gaat 
uitdelen aan ANBI's in Nederland roepen wij op zelf actie richting de belastingdienst te gaan nemen zodat wellicht binnenkort 
GeefGratis geen eigenaar meer is van het ANBI logo maar de belastingdienst en alles neer is gezet zoals het vanaf dag 1 gemoeten 
had.  

6. En wat als de belastingdienst nu met een eigen ANBI logo komt?  
Antwoord: Daar hebben wij geen probleem mee. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij de ANBI logo's op onze websites aanpassen 
aan het logo dat de belastingdienst eventueel lanceert. Wellicht dat de belastingdienst in gaat zien wat er bij de goede doelen leeft 
en krijgen we ze met zijn allen zover dat ze het ANBI logo adopteren en overnemen van GeefGratis. Mochten ze toch met een eigen 
logo komen dan zullen wij stoppen met het ANBI logo dat GeefGratis heeft gelanceerd maar dit kan wellicht voor kosten bij goede 
doelen zorgen omdat ze wellicht hun uitingen moeten gaan aanpassen naar een nieuw ANBI logo.  

7. En wat als de belastingdienst eist dat goede doelen stoppen met het voeren van het ANBI logo dat GeefGratis ter beschikking stelt? 
Antwoord: Dat is een lastige. We kennen met zijn allen het nut van het hebben van het ANBI logo. Echter als de belastingdienst vindt 
dat we hiermee te ver gaan met zijn allen dan zitten we met zijn allen in een lastig parket. Waarschijnlijk komt het niet zo ver. Mocht 
dit wel het geval zijn dan zullen we een en ander via onze nieuwsbrief met de achterban delen en kijken wat de aangesloten goede 
doelen hiervan vinden.  

8. Zijn er voorwaarden verbonden aan het voeren van het ANBI logo?  
Antwoord: Ja, zie http://www.geefgratis.nl/producten/het-anbi-logo  
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5.6  MADE IN HOLLAND | DE ANBI PUBLICATIEPLICHT 
 
 

DE ANBI PUBLICATIEPLICHT 
In 2014 moeten alle ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) voldoen aan de ANBI publicatieplicht. Dit is door de overheid verplicht 
gesteld en de belastingdienst ziet na op naleving van deze publicatieplicht. Echter biedt de overheid en de belastingdienst niet zelf een gratis 
online omgeving waarop goede doelen makkelijk en snel deze publicatieplicht kunnen nakomen.  

Stichting GeefGratis zag net als in het jaar 2000 weer diverse ANBI portal websites als paddenstoelen uit de grond schieten. Echter vraagt 
het overgrote merendeel van deze ANBI portals geldbedragen om als ANBI aan de publicatieplicht te voldoen.  

We hebben in oktober 2013 besloten alle ANBI’s een gratis ANBI transparantie pagina kosteloos aan te bieden waarmee ze gratis aan de 
publicatieplicht vanuit de overheid & belastingdienst kunnen voldoen. Alle aangesloten goede doelen kunnen deze transparantie pagina op 
Geef.nl vullen. Bij die g oede doelen die daadwerkelijk (gecontroleerd) ANBI zijn wordt het ANBI logo inclusief transparantie status getoond.  

Hier een voorbeeld: 

 

In 10 blokken wordt de volgende informatie per goed doel getoond: Naam organisatie, RSIN/KVK nummer, Internet adres, Contact, 
Doelstelling. Beleidsplan, Beloningsbeleid, Activiteiten en Jaarrekening/ Jaarverslag.  
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 FINANCIEEL 
JAARREKENING 
 
6.1  Verkorte jaarrekening  

 
 

 
De onderstaande gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekening 2013 waarbij een 
samenstelverklaring is afgegeven door ADB fiscale advisering & accountancy. De jaarrekening 2013 
is opgesteld conform Richtlijn “650 Fondsenwervende instellingen”, zoals uitgevaardigd door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Het RSIN nummer van Stichting GeefGratis is 810193759 en de 
volledige jaarrekening is online in te zien via www.geefgratis.nl.  

 

 Pagina 
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Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 26 
Staat van baten en lasten over 2013 27 
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 28 
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Overige gegevens 35 
 
Bijlagen 

Bijlage I: Specificatie en verdeling lasten naar bestemming 36 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) 
ACTIVA 

 31 dec. 2013  31 dec. 2012 

VLOTTENDE ACTIVA    

Vorderingen    

Debiteuren € 1.276  € 1.274 

Overige vorderingen en overlopende activa - 22.482  - 18.968 

 € 23.758  € 20.242 

    

    

Liquide middelen € 256.091  € 323.421 

    

    

 € 279.849  € 343.663 

PASSIVA 

RESERVES EN FONDSEN    

Continuïteitsreserve € 82.268  € 70.499 

Bestemmingsreserves -  20.000  -  32.020 

 €  102.268  €  102.519 

    

VREEMD VERMOGEN    

Kortlopende schulden    

Belastingen en premies € 2.981  € 5.184 

Crediteuren - 2.550  - 1.594 

Overige schulden en overlopende passiva - 172.050  - 234.366 

 €  177.581  €  241.144 

    

    

 €   279.849  €   343.663 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 
 

 

 2013  %  2012  % 

        

Baten € 125.898   100,0  € 122.216   100,0 

        

Lasten        

Directe wervingskosten € 71.514   56,8  € 88.291   72,3 

Uitvoeringskosten eigen 
organisatie 

- 56.339   44,8  - 51.806   42,3 

 € 127.853   101,6  € 140.097   114,6 

        

         € -/-   1.955  -/-  1,6  € -/-   17.881  -/-  14,6 

Rentebaten -   885    0,7  -   1.612    1,3 

 € -/-   1.070  -/-  0,9  € -/-   16.269  -/-  13,3 

Vennootschapsbelasting - -/- 819    0,7  -   -    -,- 

Resultaat  € -/-  251  -/-  0,2  € -/-  16.269  -/-  13,3 

        

        

Het tekort van het boekjaar is als volgt in de jaarrekening verwerkt: 

        

 Exploitatie 
2013 

   Exploitatie 
2012 

  

Onttrekking/Toevoeging 
continuïteitsreserve 

 

€    11.769 

    

€    1.711 

  

Onttrekking/Toevoeging 
bestemmingsreserve 

 

- -/-   12.020 

    

- -/-   17.980 

  

 € -/-    251    € -/-    16.269   
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
Algemeen 
Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. 
De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd 
anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde opgenomen. De grondslagen zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande boekjaar. 
 
Belastingplicht 
De Stichting is in het boekjaar belastingplichtig voor de Omzetbelasting en de Vennootschapsbelasting. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk onder aftrek van een 
voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten 
die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor 
zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten 
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden 
verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan 
de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van 
baten en lasten. 

Baten 

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en 
opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten 
bestemd ter financiering van de eigen organisatie (sponsoring). 
 
Lasten 

Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten van 
de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zijn betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 

 31 dec. 2013  31 dec. 2012 

VORDERINGEN    

Debiteuren    

Nominale waarde € 1.276  € 1.274 

    

Overige vorderingen en overlopende activa    

Nog te ontvangen donaties €   21.029  €   17.105 

Nog te ontvangen rente Rabobank -   1.006  -   1.613 

Vooruitbetaalde verzekeringen -   300  -   250 

Overige -   147  -   - 

 € 22.482  € 18.968 

    

Liquide middelen    

Rabobank, rekening-courant 1239.04.943 €   3.147  €   1.611 

Rabobank, spaarrekening 1474.592.538 -   60.000  -   70.000 

Rabobank, derdengeldenrekening 1237.66.524 -   167.944  -   226.810 

Rabobank, derdengeldenrekening 3663.521.265 -   25.000  -   25.000 

 € 256.091  € 323.421 

    

RESERVES EN FONDSEN    

 2013  2012 

Continuïteitsreserve    

Stand 1 januari  €   70.499  €   68.788 

Toevoeging boekjaar -   11.769  -   1.711 

Stand 31 december € 82.268  € 70.499 

De benodigde continuïteitsreserve bedraagt €  150.000, deze wordt aangehouden ter dekking 
van risico’s op korte termijn alsmede het in stand houden van de organisatie op (middel)lange 
termijn. 
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TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) 
 

 2013  2012 

Bestemmingsreserve    

Stand 1 januari  €   32.020  €   50.000 

Toevoeging boekjaar -   20.000  -   25.000 

 €   52.020  €   75.000 

Onttrekking boekjaar - -/-   32.020  - -/-   42.980 

Stand 31 december € 20.000  € 32.020 

De bestemmingsreserve is gevormd voor de ontwikkeling van een marketingcampagne, 
nieuwe soft- en hardware en de ontwikkeling van (nieuwe) internetconcepten met betrekking 
tot de doelstellingen van Stichting GeefGratis. 

    

KORTLOPENDE SCHULDEN    

 31 dec. 2013  31 dec. 2012 

Belastingen en premies    

Vennootschapsbelasting €   -  €   3.300 

Omzetbelasting -   1.570  -   471 

Loonheffing -   1.411  -   1.413 

 € 2.981  € 5.184 

Vennootschapsbelasting    

Aangifte boekjaar 2010 € -  € 3.300 

Omzetbelasting    

Aangifte 4e kwartaal boekjaar €   1.686  €   471 

Suppletieaangifte boekjaar - -/-   116  -   - 

 € 1.570  € 471 

Loonheffing    

Aangifte december € 1.411  € 1.413 
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TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) 
 

 31 dec. 2013  31 dec. 2012 

Overige schulden en overlopende passiva    

Uit te betalen donaties en giften gerechtigden € 161.246  € 218.579 

Uit te betalen vrijwilligersbijdrage -   1.745  -   1.745 

Accountantskosten -   3.648  -   2.900 

Rente- en bankkosten -   1.880  -   3.096 

Nettoloon -   66  -   - 

Onbenoemde donatie -   -  -   4.350 

Reservering vakantietoeslag -   1.440  -   1.440 

Overige schulden - 2.025  - 2.256 

 € 172.050  € 234.366 
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TOELICHTING OP DE  STAAT VAN BATEN LASTEN 
 

  2013   2012 

Baten    

Inhouding op donaties via donatiemodule € 91.619  € 99.391 

Kerstkaart.org - 300  - 300 

Donaties aan GeefGratis - 12.544  - 4.925 

Marketingbijdrage TechSoup - 15.600  - 15.600 

Onkostenvergoeding TechSoup - 3.095  - - 

Advertenties - -  - 2.000 

Diversen - 2.740  - - 

 € 125.898  € 122.216 

    

Inhouding op donaties via donatiemodule    

Ontvangen donaties en giften € 1.128.573  € 1.262.408 

Uitbetaling aan gerechtigden - 1.017.769  - 1.143.430 

 € 110.804  € 118.978 

Omzetbelasting op inhouding - 19.185  - 19.587 

 € 91.619  € 99.391 

Directe wervingskosten    

Mailings/Drukwerk € 3.630  € 921 

Marketing - 7.819  - 4.572 

Sponsoring - 19.885  - 15.000 

Internet - 6.859  - 6.451 

Telefoon - 902  - 986 

Vrijwilligers - 600  - 1.350 

Kosten storneringen - 362  - 1.012 

Software en ontwikkeling nieuwe concepten - 10.590  - 36.980 

Kosten betalingsverkeer - 20.867  - 21.019 

 € 71.514  € 88.291 
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Uitvoeringskosten eigen organisatie    

Personeelskosten € 38.080  € 37.822 

Accountingkosten - 8.363  - 5.771 

Advieskosten - 2.977  - 2.673 

Salarisadministratie - 197  - 194 

Hardware en software - 4.939  - 4.453 

Contributies en abonnementen - 565  - 455 

Assuranties - 434  - 190 

Diversen - 784  - 248 

 € 56.339  € 51.806 
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TOELICHTING OP DE  STAAT VAN BATEN LASTEN (vervolg) 
 

  2013   2012 

Rentebaten    

Rentebaten spaarrekening € 1.006  € 1.612 

Heffingsrente, per saldo - -/- 121  - - 

 € 885  € 1.612 

    

    

Vennootschapsbelasting    

Verliesverrekening 2011 € -/- 827  € - 

Correctie vennootschapsbelasting 2010 - 8  - - 

 € -/- 819  € - 

    

 

Bestuurders 

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen 
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden. 

  

Zeeland, 24 februari 2014 

 

 

Het bestuur, 

 

 

 

M. van Bergen   K. Poulou   J.C. Derks 

(voorzitter)   (secretaris)   (penningmeester) 

  

34 STICHTING GEEFGRATIS - JAARVERSLAG 2013        WWW.GEEFGRATIS.NL  
 

http://www.givengain.com/


OVERIGE GEGEVENS 
 

Resultaatbestemming 

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen in de 
staat van baten en lasten. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te worden. 
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	Vorderingen

