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1 INTRODUCTIE 

 

 

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting 

GeefGratis over 2014. 

 

Stichting GeefGratis is meer dan twaalf 

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 2014 kende een aantal 

belangrijke momenten: 

 

 

a. 2014 was een nieuw recordjaar voor wat 

betreft het aantal donaties dat voor en door 

aangesloten goede doelen opgehaald werd. 

In totaal hebben we gezamenlijk meer dan 

1,8+ miljoen euro aan donaties voor 3.400+ 

aangesloten goede doelen via ons platform 

verwerkt. 

 

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 

2014.  

 

c. Via TechSoup Nederland hebben we de 

goede doelen wereld in Nederland 43+ 

miljoen euro laten besparen op soft- en 

hardware via het donatie-programma. Deze 

43+ 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 3.400+ goede 

doelen aangesloten bij Stichting GeefGratis. 

We hopen in 2015 de 3.500 te passeren. 

Daarnaast kijken we uit naar de nieuwe 

betalingsvormen die we in 2015 gaan 

toevoegen aan de donatiemodule. 

 

e. GeefSamen via GEEF.nl heeft een enorme 

groei doorgemaakt en er zijn meer dan 4.000 

particulieren die zich actief voor hun gekozen 

goede doel inzetten met een speciale actie en 

geefpagina.  

 

f. Stichting GeefGratis heeft een rechtszaak 

om haar ANBI status te behouden tegen de 

belastingdienst gewonnen. De uitspraak van 

het gerechtshof sterkt ons in het geloof dat 

we vanuit de non-profit gedachte bezig zijn 

voor goede doelen in tegenstelling tot veel 

commerciële bedrijven in de non-profit sector. 

 

Het jaar 2014 (de toekomst): 

 

a. Wij verwachten dat het jaar 2015 voor alle 

goede doelen een beter jaar wordt en dat de 

donaties zullen groeien nu de crisis over 

(b)lijkt te zijn. De geluiden zijn positief voor 

wat betreft het einde van de crisis maar of 

goede doelen hier direct van profiteren moet 

nog blijken.  

 

b. GeefSamen via Geef.nl zal in 2015 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 toegenomen 

concurrentie van crowdfunding platformen 

ook in 2015 de grens van 1 miljoen euro te 

passeren die verwerkt en uitbetaald wordt 

door Stichting GeefGratis aan de aangesloten 

goede doelen. Ons platform is geen 

crowdfunding platform maar een donatie 

platform. Crowdfunding is het nieuwe mode-

woord maar bevat veel valkuilen waar wij 

liever weg van blijven.  

 

d. 2015 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 2015 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 

Januari 2015 

http://www.givengain.com/
http://www.geefgratis.nl/
http://www.geef.nl/
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2.1  FONDSENWERVING & GOED DOEN | HET METEN VAN SUCCES 

 
 

 

HET METEN VAN SUCCES - 2014 
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. Hieronder de cijfers m.b.t. 2014. 

€ 1.180.041,32* AAN DONATIES IN 2014 

 

1.873 ACTIEVOERDERS 29.779 DONATEURS 249 NIEUWE 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 2014 in € 

 
 

MAN vs. VROUW – Aantallen donaties 2014 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag MAN vs. VROUW 2014 

 

 

Online donaties 2007 t/m 2014 in € -  GeefSamen via Geef.nl 

 
 

MAN vs. VROUW – Aantallen donaties 2014 - GeefSamen via Geef.nl 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag MAN vs. VROUW 2014 - GeefSamen via Geef.nl 

 
 

* De financiële administratie telt ontvangen donaties en doorbetalingen op. Hierin zitten soms kleine correcties waardoor het totaal ontvangen donatiebedrag in het jaarverslag kan 

afwijken van de jaarrekening opgesteld door ons accountantskantoor.   

http://www.givengain.com/
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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 2014 ZIEN WE EEN GROEI MET IN TOTAAL 29.779 DONATEURS DIE GEZAMENLIJK  

€ 1.180.041.32* GAVEN AAN 1.201 GOEDE DOELEN MET EEN GEMIDDELD DONATIEBEDRAG VAN  

€ 39,63.  

http://www.givengain.com/
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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 zonder dat hier direct een investering tegenover hoeft te staan. 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 2014 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 2014 ZIJN ER IN TOTAAL 924 NIEUWE GEEFPAGINA’S (ACTIES) ONLINE GEZET EN HEBBEN ER 

11.716 DONATIES PLAATSGEVONDEN MET EEN GEMIDDELD DONATIEBEDRAG VAN € 32,50 AAN 

DEZE GEEFPAGINA’S WAARDOOR ER IN TOTAAL € 380.000+ VOOR DE AANGESLOTEN GOEDE 

DOELEN IS INGEZAMELD OP GEEFSAMEN VIA GEEF.NL.  

http://www.givengain.com/
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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 2014 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag 2003 t/m 2014 

 

 

Aantal online donaties 2007 t/m 2014 op GeefSamen via Geef.nl 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag 2007 t/m 2014 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 2014 BIJGEDRAGEN AAN DE GOEDE 

DOELEN WERELD DOORDAT ER IN TOTAAL AAN 802 ACTIES GEDONEERD IS VOOR PRECIES 232 

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 2014 

 

 

TOP 10 goede doelen donaties via acties 2014 

 

 
Actievoerders die het meest opgehaald hebben in 2014 via een geefpagina (actie) 

 

http://www.givengain.com/
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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 2014 HEBBEN ZICH 249 NIEUWE GOEDE DOELEN AANGEMELD BIJ STICHTING 

GEEFGRATIS EN IS HET TOTAAL AANTAL AANGESLOTEN GOEDE DOELEN UITGEKOMEN OP 3.460. 

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 2014 

 

 

TOP 10 goede doelen donaties 2014

 
 

 
 

Veel (> 3.460) 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. 

  

http://www.givengain.com/
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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 

2014 aangesloten bij Stichting GeefGratis:  

Reddingshonden Groep Drenthe, Voedselbank voor dieren 010, Maurits van Nierop Foundation, Dutch Unmanned Aerial Solutions, Animals4People, Paraplu Nepal (Stichting), Stadspodium 

Rotterdam, Luchtvaartmuseum Texel (Stichting), Animal 4 Health, One family cares (Stichting), Rainbow City Rotterdam (Stichting), Passie (Stichting), OSCARE, Watu Wangu Children's 

Centre, Molenstichting Súdwest-Fryslân, De Hoophoek (Stichting), Young & Fair (Stichting), Knights Templar Motorcyclist Charity Organization, Adveniat (Stichting), SCI - Stichting Cultuur 

Inventarisatie, Houtens Muziek Collectief, Ondersteuning Gezondheidszorg Enkhuizen (Stichting, New Day Impact, Circus op de Bult, Oud Soest (Stichting), Children with Special Needs 

(Stichting), Historisch Genootschap Crommenie, Vrienden van de Regenboog, Vrienden van GSV HB. (Stichting), Joni (Stichting), Kledingbank Heerhugowaard, Vrienden van Meerzoo 

(Stichting), Akergemeente, Voedselcentrum Isaak & de Schittering (Stichting), Filadelfia Pinkstergemeente Sneek, Hoezo Anders (Stichting), Vrienden van Moeiteloosleven.Nu (Stichting), 

Samen Delft (Stichting), YWCA Olijfbomencampagne, Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo (Stichting), Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker, Support Fons, Dog Rescue 

Greece, Zebra - VoorleesExpress Den Haag, Dierencentrum Achterhoek, Circle4Life (Stichting), iNSPIRED by iNSPIRATION, Praat (Stichting), Oude Gelderse Kerken (Stichting), True Grasses 

Uganda, Eurofact (Stichting), Lachindezorg (Stichting), Jerome Damey-Foundation, Ecoland Issyk-Kul (Stichting), Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling, Sponsoring Schoolplein Wittering.nl 

(Stichting), weekendschool Kids College Apeldoorn, Cultuurpad (Stichting), Zanskar Scholen (Stichting), De Pinguins (Stichting), Dorpsherstel Texel (Stichting), Bandstart Educatie 

(Stichting), Atelier KEI LEUK, ImagesConnect, Stichting 751, Vogelopvang Utrecht, Glory Assembly, Kadish Foundation, Society of Helping Hands, Help een Gezin in Nood (Stichting), Kanjer 

Danique (Stichting), Dolcotec (Stichting Dolphin Communication Techniqu, Niger Zending, Mr. Roelsefonds, Rookpreventie Jeugd (Stichting), Care 4 us, Morgen, Fight Cancer, 

Papegaaienzorg, Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amst, Cultureel Erfgoed Koude Oorlog, Stichting Tientjes, ProRomi Nederland (Stichting), Against Cancer, Bevordering 

Huisdierenwelzijn (Stichting), GoTogo, Roemeense paarden in Nood, N-Joy (Stichting), Save the Waterberg Rhino, Festival Cement, Holland Baroque Society, Gijsje Eigenwijsje (Stichting), 

Dierenambulance haarlemmermeer, DOC500, Stichting Theatervrienden, Volksbond Amsterdam (Stichting), Esperanza Verde, Jaëzer (Stichting), Dierenhulp Boskoop e.o., Mannen voor 

Kika (Stichting), Happy Sports & Holiday Foundation, Galerie der Töne / Gallery of Tones Foundation, Be the Miracle foundation, A.I.N. Foundation, ZEHG - Stichting 

Zwangerschapsmisselijkheid en hyp, Jongerenhuis Eindhoven, I AM PRO WORLD, Diabetesonderzoekfonds Limburg, Queri (Stichting), Doneren en Transplanteren, SIW Internationale 

Vrijwilligersprojecten, De Brouwerij, Stichting Glocal Prosperity Community, Homefort (Stichting), Voices 4 Animals & Children, Het Twiske, Zaare (Stichting), Divine Mercy Baby's Home, 

DierenVangnet (Stichting), Unu Pikin, Kerkenland (Stichting), MOvactor, Welzijn Woerden, Hope and Future Moldova|Nederland, Adopt a Tree in Nepal, De Vlinderhof, Geluk en Vrijheid 

(Stichting), Hands4HOME, New Hope Worldwide (Stichting), Kaamba neere, Smile to the future, Ricardo van Rhijn Foundation, Tekenen voor Kinderen, Carts voor Kids, Anima Pro Terra 

Foundation, Care for Kosovo Kids, Sizanani (Stichting), Hoogvliegers (Stichting), Save4Children, Perceval (Stichting), Twan Foundation, Learn2learn (Stichting), Syndroom van de Lach 

(Stichting), Bihar (Stichting), ToReachIt (Stichting), De Adelaar (Stichting), Endparalysis.org/Endparalysis foundation (Stichtin, Dak- en ThuislozenZorg Menorah Apeldoorn (Stichtin, Suus & 

Abel Sustainable, Leefkringhuis-Amsterdam Noord (Stichting), Earlybirds Fotografie, Corazon (Stichting), Child Support Nepal (Stichting), Carnivora (Stichting, Sierra Lone Youths For 

Progress, Stichting van het Kind, Addis Alem Stichting, Burns Supper (Stichting), New Spring Foundation, Veluwse Wens Ambulance (Stichting), DoSocial, Bewegen tegen kanker, Werk voor 

Elkaar, Dintelkat, Animal Sanctuary (Stichting), Hamin (Siam-Care), World Sustainability Fund, De Twentse Zorgcentra, T3.wy Historisch Onderzoek Egyptologie, Lenie 't Hart 

Zeehondenfonds, De Tweede Mijl (stichting), Wounded Warriors Nederland (Stichting), Vrienden van GGZ inGeest, BriBos Verwentasjes, Elckerlyc (Stichting), Oshwé (Stichting), Willem 

Mengelberg Society, Cherith Europe (Stichting), Y'abal (Stichting), Djoti Nepal (Stichting), Boks2victory (Stichting), De Oase Ermelo, Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus en Ke, 

Project Laura (Stichting), JURA Filmprodukties (Stichting), CHOICE for Youth and Sexuality, Zoëzo (Stichting), Himalaya Welfare Foundation, AnimalWise, Bolji zivot, Centrum voor 

Patientveiligheid Foundation, Eye Clinics Ghana, Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen, Dierenbescherming afdeling Noord-Overijssel, Run Together (Stichting), Dierenvoedselbank 

Utrecht, Jayden (Stichting), 4Gambia (Stichting), Fibular Hemimelia (Stichting), Pro Intermetzo (Stichting), Kerstpakketten Minima Twente, OO&BW (Stichting), RegioDarts (Stichting), Vind 

Hanno (Stichting), Helmond San Marcos (Stichting), Animal Resort Nederland (Stichting), Interculturele Stichting Salaam, Dierenambulance Kennemerland, Hope for kids without hope 

foundation, ITN (Stichting), Morrocan Dutch Leadership Institute, Puttens Historisch Genootschap, Steunstichting Neurologie, PLS, Navelstrengbloedbank (Stichting), Sozo Mission, 

Kickebola.org - Sierra Leone Ebola Campaign Team H, Papageno (Stichting), Community Muona Malawi, MommaLuv (Stichting), ISSA, De Mussen Toevlucht, WOLKENTHEATER, De 

Plantage (Stichting), Care4Foundation, Kind & Hoop (Stichting), Jongeren Die het Kunnen (Stichting), Zorahoeve, Steenwiekertoornrun (Stichting), De Hereniging, Oloonkolin Kenya, Breath 

(Stichting), Yippee (Stichting), Broodnodig -Broodpater Gerrit Poels, Stichting Straatmensen, Zwerfkat Almere (Stichting), Kinderen Karuna Jabalpur, SOCIALware, Vrienden Easter Open 

(Stichting), Dierenopvangcentrum Hengelo, NL Test charity, Olaf's goede doel, Paard in Nood, PET (Paws Expel Troubles, Women Fund Tanzania, Vrienden van het kinderhospice Het 

Lindenhofje, Vogelopvangcentrum Zaanstreek, Action for Child Rights International vzw, SterkSaam (Stichting).  
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3.5  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | UITGELICHT: 10 ACTIEVOERDERS 

 

 

UITGELICHT: 10 ACTIES  
ONDERSTAANDE ACTIES WILLEN WIJ UITLICHTEN OMDAT DEZE DE MEESTE DONATIES (IN 

AANTALLEN) IN 2014 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

ACTIES MET DE MEESTE DONATIES (IN AANTALLEN) 
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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 2014 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

GOEDE DOELEN MET DE MEESTE DONATIES (AANTAL) 
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4.1  Onze partners 

4.2  Onze samenwerkingsverbanden 
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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 2.900 GOEDE DOELEN ZICH GEREGISTREERD BIJ TECHSOUP NEDERLAND EN 

ZIJN ER 134.000+ PRODUCTEN GEDONEERD WAT NEERKOMT OP EEN BESPARING VAN € 43 

MILJOEN OP BASIS VAN DE COMMERCIELE WAARDE VAN DE GEDONEERDE PRODUCTEN. 

 
 

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE HTTP://WWW.TECHSOUP.NL   

http://www.givengain.com/
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©. GoedeDoelenSticker© is dus geen concept van Stichting GeefGratis. 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 2014 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 3.400+ 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. 

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE HTTP://WWW.GoedeDoelenSticker.NL  

http://www.givengain.com/
http://www.goededoelensticker.nl/
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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 8 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 13+ jaar en heeft 8+ miljoen euro voor 3.400+ 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%, 5% of 3% (excl. btw) ingehouden (door het goede doel te bepalen). 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@geef.nl  

 
 

Nadia Poulou 

SECRETARIS 

 

Functie: vrijwilliger/onbezoldigd 

 

Email: nadia@geef.nl 

 
 

Joost Derks 

PENNINGMEESTER 

 

Functie: vrijwilliger/onbezoldigd 

 

Email: joost@geef.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  

http://www.givengain.com/
http://www.geefgratis.nl/producten/het-anbi-logo
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 2014 waarbij een 

samenstelverklaring is afgegeven door ADB fiscale advisering & accountancy. De jaarrekening 2014 

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.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 

ACTIVA 

 

 31 dec. 2014  31 dec. 2013 

VLOTTENDE ACTIVA    

Vorderingen    

Debiteuren € 1.863  € 1.276 

Belastingen en premies - 693  - - 

Overige vorderingen en overlopende activa - 25.316  - 22.482 

 € 27.872  € 23.758 

    

Liquide middelen € 313.927  € 256.091 

    

 € 341.799  € 279.849 

 

PASSIVA 

RESERVES EN FONDSEN    

Continuïteitsreserve € 109.077  € 82.268 

Bestemmingsreserves -  -  -  20.000 

 €  109.077  €  102.268 

VREEMD VERMOGEN    

Kortlopende schulden    

Belastingen en premies € 1.425  € 2.981 

Crediteuren - 14.621  - 2.550 

Overige schulden en overlopende passiva - 216.676  - 172.050 

 €  232.722  €  177.581 

    

    

 €   341.799  €   279.849 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 

 

 

 2014  %  2013  % 

        

Baten € 139.151   100,0  € 125.898   100,0 

        

Lasten        

Directe wervingskosten € 78.670   56,5  € 71.514   56,8 

Uitvoeringskosten eigen 

organisatie 

- 54.365   39,1  - 56.339   44,8 

 € 133.035   95,6  € 127.853   101,6 

        

         €    6.116    4,4  € -/-   1.955  -/-  1,6 

Rentebaten -   693    0,5  -   885    0,7 

 €    6.809    4,9  € -/-   1.070  -/-  0,9 

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

Resultaat  €  6.809    4,9  € -/-  251  -/-  0,2 

        

        

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

        

 Exploitatie 

2014 

   Exploitatie 

2013 

  

Onttrekking/Toevoeging 

continuïteitsreserve 

 

€    26.809 

    

€    11.769 

  

Onttrekking/Toevoeging 

bestemmingsreserve 

 

- -/-   20.000 

    

- -/-   12.020 

  

 €     6.809    € -/-    251   
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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, 

voorzover 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. 
 
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. 2014  31 dec. 2013 

VORDERINGEN    

Debiteuren    

Nominale waarde € 1.863  € 1.276 

Belastingen en premies    

Omzetbelasting € 693   

Omzetbelasting    

Aangifte 4e kwartaal boekjaar €   424   

Suppletieaangifte vorig boekjaar -   115   

Suppletieaangifte boekjaar -   154   

 € 693   

    

Overige vorderingen en overlopende activa    

Nog te ontvangen donaties €   23.727  €   21.029 

Nog te ontvangen rente Rabobank -   693  -   1.006 

Vooruitbetaalde verzekeringen -   300  -   300 

Overige -   596  -   147 

 € 25.316  € 22.482 

    

    

Liquide middelen    

Rabobank, rekening-courant 1239.04.943 €   9.533  €   3.147 

Rabobank, spaarrekening 1474.592.538 -   65.000  -   60.000 

Rabobank, derdengeldenrekening 1237.66.524 -   214.394  -   167.944 

Rabobank, derdengeldenrekening 3663.521.265 -   25.000  -   25.000 

 € 313.927  € 256.091 
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RESERVES EN FONDSEN    

 2014  2013 

Continuïteitsreserve    

Stand 1 januari  €   82.268  €   70.499 

Toevoeging boekjaar -   26.809  -   11.769 

Stand 31 december € 109.077  € 82.268 

    

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) 

 

 2014  2013 

Bestemmingsreserve    

Stand 1 januari  €   20.000  €   32.020 

Toevoeging boekjaar -   -  -   20.000 

 €   20.000  €   52.020 

Onttrekking boekjaar - -/-   20.000  - -/-   32.020 

Stand 31 december € -  € 20.000 

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. 2014  31 dec. 2013 

Belastingen en premies    

Vennootschapsbelasting €   -  €   - 

Omzetbelasting -   -  -   1.570 

Loonheffing -   1.425  -   1.411 

 € 1.425  € 2.981 

Vennootschapsbelasting    

Aangifte boekjaar € -  € - 

Het positieve resultaat is verrekend met verrekenbare fiscale verliezen uit oude jaren, zodat 

over het boekjaar geen Vennootschapsbelasting verschuldigd is. Per 31 december 2014 

resteert nog € 18.180 (2013: 22.439) aan verrekenbare verliezen. 

Omzetbelasting    

Aangifte 4e kwartaal boekjaar   €   1.686 

Suppletieaangifte boekjaar   - -/-   116 

   € 1.570 

Loonheffing    

Aangifte december € 1.425  € 1.411 
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TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) 

 

 31 dec. 2014  31 dec. 2013 

Overige schulden en overlopende passiva    

Uit te betalen donaties en giften gerechtigden € 205.661  € 161.246 

Uit te betalen vrijwilligersbijdrage -   1.745  -   1.745 

Accountantskosten -   3.742  -   3.648 

Rente- en bankkosten -   2.219  -   1.880 

Nettoloon -   1.538  -   66 

Reservering vakantietoeslag -   1.440  -   1.440 

Overige schulden - 331  - 2.025 

 € 216.676  € 172.050 
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TOELICHTING OP DE  STAAT VAN BATEN LASTEN 

 

  2014   2013 

Baten    

Inhouding op donaties via donatiemodule € 93.896  € 91.619 

Abonnementen - 1.200  - - 

Kerstkaart.org - -  - 300 

Donaties aan GeefGratis - 8.929  - 12.544 

Marketingbijdrage TechSoup - 20.100  - 15.600 

Onkostenvergoeding TechSoup - 11.872  - 3.095 

Advertenties - 1.750  - - 

Diversen - 1.404  - 2.740 

 € 139.151  € 125.898 

    

Inhouding op donaties via donatiemodule    

Ontvangen donaties en giften € 1.180.105  € 1.128.573 

Uitbetaling aan gerechtigden - 1.066.612  - 1.017.769 

 € 113.493  € 110.804 

Omzetbelasting op inhouding - 19.597  - 19.185 

 € 93.896  € 91.619 

    

Directe wervingskosten    

Mailings/Drukwerk € 4.641  € 3.630 

Marketing - 9.063  - 7.819 

Sponsoring - 11.876  - 19.885 

Internet - 8.462  - 6.859 

Telefoon - 566  - 902 

Vrijwilligers - 1.350  - 600 

Kosten storneringen - 736  - 362 

Software en ontwikkeling nieuwe concepten - 21.160  - 10.590 
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Kosten betalingsverkeer - 20.816  - 20.867 

 € 78.670  € 71.514 

    

Uitvoeringskosten eigen organisatie    

Personeelskosten € 38.194  € 38.080 

Accountingkosten - 7.143  - 8.363 

Advieskosten - 1.321  - 2.977 

Salarisadministratie - 201  - 197 

Hardware en software - 6.205  - 4.939 

Contributies en abonnementen - 592  - 565 

Assuranties - 486  - 434 

Diversen - 223  - 784 

 € 54.365  € 56.339 
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TOELICHTING OP DE  STAAT VAN BATEN LASTEN (vervolg) 

 

  2014   2013 

Rentebaten    

Rentebaten spaarrekening € 693  € 1.006 

Heffingsrente, per saldo - -  - -/- 121 

 € 693  € 885 

    

    

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, 18 februari 2015 

 

 

Het bestuur, 

 

 

 

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

(voorzitter)   (secretaris)   (penningmeester) 
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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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