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1 INTRODUCTIE 
 

 

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting 
GeefGratis over 2015. 

 

Stichting GeefGratis is meer dan 14 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, 
Google, Cisco, 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 2015 kende een aantal 
belangrijke momenten: 

 

 

a. 2015 was een beter jaar in vergelijking 
met 2014 voor wat betreft het bedrag aan 
donaties dat voor en door aangesloten goede 
doelen opgehaald werd. In totaal hebben we 
meer dan 1,8+ miljoen euro bijgedragen aan 
de 3.600+ aangesloten goede doelen bij ons 
GeefSamen via Geef.nl platform. 

 

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 
2015.   

 

c. Via TechSoup Nederland hebben we de 
goede doelen wereld in Nederland 43+ 
miljoen euro laten besparen op soft- en 
hardware via het donatieprogramma. 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 3.600+ goede 
doelen aangesloten bij Stichting GeefGratis. 
We hopen in 2016 de 3.700 te passeren. 
Daarnaast kijken we uit naar de nieuwe 
betalingsvormen die we in 2016 gaan 
toevoegen aan de donatiemodule. 

 

e. GeefSamen via GEEF.nl heeft een enorme 
groei doorgemaakt en er zijn nu bijna 5.000 
particulieren en bedrijven 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 in 2014 maar de 
belastingdienst is in cassatie gegaan bij de 
Hoge Raad. In 2016 hopen we te horen dat 
de Hoge Raad ook vindt dat particuliere 
initiatieven die filantropie ondersteunen in 
het algemeen belang werken. 

 

Het jaar 2016 (de toekomst): 

 
a. Wij verwachten dat het jaar 2016 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 2016 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 2016 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 
modewoord maar bevat veel valkuilen waar 
wij liever weg van blijven.  

 

d. 2016 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 2016 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 2016 

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 - 2015 
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. 2015. 

€ 1.220.616,28* AAN DONATIES IN 2015 

 

1.026 ACTIEVOERDERS 28.723 DONATEURS 241 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 2015 in € 

 
 

MAN vs. VROUW – Aantallen donaties 2015 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag MAN vs. VROUW 2015 

 

 
Online donaties 2007 t/m 2015 in € -  GeefSamen via Geef.nl 

 
 

MAN vs. VROUW – Aantallen donaties 2015 - GeefSamen via Geef.nl 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag MAN vs. VROUW 2015 - 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 licht 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 2015 ZIEN WE DE TOTALE GROEI VAN ONS PLATFORM MET IN TOTAAL 28.723 DONATEURS 
DIE GEZAMENLIJK € 1.220.616.28* GAVEN AAN 1.245 GOEDE DOELEN MET EEN GEMIDDELD 
DONATIEBEDRAG VAN € 42,49.  

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 2015 HEBBEN WE GOEDE DOELEN, PARTICULIEREN, PROJECTEN, EVENEMENTEN EN 
BEDRIJVEN AAN ELKAAR GEKOPPELD OP GEEFSAMEN VIA GEEF.NL. 

Hoe ziet een overzicht van actievoerders (particulieren of bedrijven) er uit op GeefSamen via Geef.nl? 

 

IN 2015 ZIJN ER IN TOTAAL 810 NIEUWE GEEFPAGINA’S (ACTIES) ONLINE GEZET WAAR AAN 
GEDONEERD IS EN HEBBEN ER 10.910 DONATIES PLAATSGEVONDEN MET EEN GEMIDDELD 
DONATIEBEDRAG VAN € 33,96 AAN DEZE GEEFPAGINA’S WAARDOOR ER IN TOTAAL € 370.000+ 
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. 

Stichting GeefGratis is in 2001 gestart door een aantal particulieren 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 2015 

 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag 2003 t/m 2015 
 

 

 
Aantal online donaties 2007 t/m 2015 op GeefSamen via Geef.nl 

 

 
 

Gemiddeld donatiebedrag 2007 t/m 2015 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 2015 BIJGEDRAGEN AAN DE GOEDE 
DOELEN WERELD DOORDAT ER IN TOTAAL AAN 810 ACTIES GEDONEERD IS VOOR PRECIES 222 
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 2015 
 

 

 
TOP 10 goede doelen donaties via acties 2015 

 

 
 

Actievoerders die het meest opgehaald hebben in 2015 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 gratis te gebruiken fondsenwervende 
internetdiensten van Stichting GeefGratis omdat we de tools bieden die ze nodig hebben bij hun online fondsenwerving. 

TIJDENS 2015 HEBBEN ZICH 241 NIEUWE GOEDE DOELEN AANGEMELD BIJ STICHTING 
GEEFGRATIS EN IS HET TOTAAL AANTAL AANGESLOTEN GOEDE DOELEN UITGEKOMEN OP 3.687. 

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 nieuwe aangesloten goede doelen tussen 2012 en 2016 
 

 

 
TOP 10 goede doelen donaties in 2015 

 

 
 

 
 

Veel (> 3.687) 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 schermafdruk vanuit de internetbankieren 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 2015 aangesloten bij Stichting GeefGratis:  

Weeskinderen in Marokko, Vereniging Paardrijden Gehandicapten Lis Hartel, Stichting Autres Directions, The Hang-Out 010, MILA, Stichting Behoud GAS!Fabriek, Happy Again ASBL, Beat Batten!, Local Initiative For 
Empowerment Sierra Leone, Study4GirlsGambia, Samenfonds0495, Stichting Hubi & Vinciane, Team go4life, Stichting DCN Geleidehonden, Rotterdams Milieucentrum, Sterrenwacht (Stichting), Medical Care Children Eastern 
Europe (Stichting), Vrienden van Jad Ezra (Stichting), Hart op Weg (Stichting), Stichting tsjerke & Uniastate Bears, Stichting MenQo, Stichting Restauratie Hardorff-orgel 1865 Deinum, Beat Duchenne (Stichting), Ghost Fishing, 
Stichting MOC Casting & Modellenbureau, Itstime.nu, ASBL AMIGO NEGRO JOSE, Stichting Anita helpt Zeeland, Stichting Hart voor Zuid-Sinai, Stichting Vogelpark Avifauna, Follow Focus (Stichting), Happy Motion, Stichting REIS 
MET JE HART, Women and Youth Empowerment Development Foundation(WAYEDEFO), Stichting Know Better Do Better, Health Foundation LImburg, Het Damster Klokkenspel (Stichting), Regiogeld Eier (Stichting), 
Medicals4Afrika, Stichting Play4Power, Stichting House of Tails, Dutch Don't Drown Foundation, Steunstichting Ancora Salvarii, Vriendenconcerten, Hokazo (Stichting), OVKB Producties, Universiteit Leiden, New Dutch 
Connections, Evenementen voor Kinder Kanker, Knowledge 2 Share Foundation, CNCD-11.11.11, Dierenvoedselbank Rijnmond, Trek het je aan (Stichting), Verkaart Development Team, Light of Life (Stichting), VVD Zuid 
Holland, Kinderboerderij de Sterrenhoeve, Armoedefonds (Stichting), Zwementie, Tomoka Support (Stichting), Watafrik, Coloured Mind (Stichting), Wereldtuin verdeliet Land van Cuijk, Kasungu Elephants Foundation, Theater 
en Congrescentrum De Tamboer (Stichting), Gastvrij Dokkum, JDRF Nederland (Stichting), BuytenDelft, Vrienden van Straatkinderen (Stichting), Help de Zwerfkat (Stichting), Met Lege Handen vzw, Landgoed de Peerdegaerdt 
(Stichting), Akyazili Nederland (Stichting), Stichting Gebruikers Assistentiehonden, Project Street Dogs Thailand (Stichting), Ontwerp Platform Arnhem (OPA), CIB-Liga vzw, Werkgroep Medische Missers (Stichting), AWARD for 
Young People (Stichting), Nanda vzw, Reuma Kuur (Stichting), AFRACTIE vzw, Concert- en congresgebouw de Doelen, Hightech Catamaran Sailing (Stichting) - Team Zeeland, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Les Gazelles de 
Bruxelles, HELP for a HOME, G3W-M3M Geneeskunde voor de Derde Wereld - Médecine pour le Tiers Monde, Luchtwachttoren Warfhuizen, Met Andere Ogen (Stichting), Iglesia di Cristo, Kansarme Kinderen in Nederland 
(Stichting), Poppodium Bibelot, Horizons Neufs ASBL, Oxfam-Solidarité, Gambian Projects (Stichting), Hartveilig Hardenberg (Stichting), De Haven (Stichting), Autisme Helden (Stichting), ATD Vierde Wereld België / ATD Quart 
Monde Belgique, Sympany+, Lendahand Foundation, JASON (Stichting), Kledingbank 's-Hertogenbosch en omgeving (Stichting), Gurmuu (Stichting), Art for Education, Vrienden van de Klup Twente, Netwerk voor Jou, EduKids 
Nepal (Stichting), PadiPadi foundation, Kasteel De Keverberg, The Caleb Foundation, Omega (Stichting), The Gathering Foundation Europe, Step One (Stichting), Tan-kids (Stichting), Avavieren (Stichting), Bibliotheek Noordwest 
Veluwe, De Ster (Stichting), Stop Ecocide, Stichting Straatkinderen Medellin, Geef mij de Kans (Stichting), Undugu Vriendenkring Nederland, Molenstichting Weerterland, Stichting Students Moving Forward, Stem in de Stad, 
Friese Milieu Federatie, Stichting Op den Alpe Rijen, Muziek=COol, Stichting Benthe, Schuldhulpmaatje Apeldoorn, CAUSE-Africa, Ride2live vzw, Stichting Vogelasiel de Houtsnip, Stichting Dawa Sherpa, Stichting Home Work 
Foundation, Alexander Monro Borstkanker Foundation, Jasper Valentijn Foundation ; wecare4INAD, Wildlife Film Festival Rotterdam, Stichting Bite Back, Stichting Korfball World, Kinderonderzoekfonds Limburg, Viva Las 
Vega's, Stichting Stolpersteine Alkmaar, Vereniging Sociaal Verhaal, Stichting De Brouwerij, Stichting Karamba, belgium MOVECAMP, Gezinsfundament, Stichting Camelia, Stichting Westlands Hoop, Stichting VTK, Stichting 
Straatpastoraat Leeuwarden, Ambulante dagbesteding, Stichting Reptielenhuis Eemland, L'Oiseau Bleu CRF, LOV: Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers, Stichting Fiat Lux, Vrienden Voor Mekaar, Stichting VO-content, 
CoralGardening, Stichting Kiwanis Nederland Fonds, Friesland Beweegt, Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, EHBO Vereniging Zetten en Omstreken, The Butterfly Basket, Het Glazen Huys Nijkerk, Stichting Energiebank 
Nederland, HSP Vlaanderen vzw, Stichting Kinderboerderij Westerpark, Les Vents Atlantiques, Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond, Adventsactie, Stichting de Parelvisjes, Makoye Kafo, AADC - Association pour l'Action 
de Développement Communautaire, Callie Foundation, Kinderhulp Bosnie, 441 Childcare, la main tendue Reine-Freddy, Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn, Achtzaam, LOGO - nimaRTV, Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie, Stichting de Vrolijke Noot, Dierenvoedselbank Haaglanden, Stichting MeforYou, stichting De Schoolschrijver, Glazenhuis Velp, Stichting TIK, Stichting Repair Café Teylingen, Stichting Shakenbaby.nl, Rowena 
Goes Ape, Stichting Hartendekens, Stichting Vrienden van het Beusebos, Putten steunt Serious Request, Vereniging voor Infantiele Encefalopatie, hersenverlamming vzw, Europascouts en -gidsen - België, La Porte Ouverte - 
Familles d'accueil, Trias, AlimenTerre ASBL, asbl THEUX / SAINT-MICHEL en HAÏTI, Een hart voor ALS vzw, Heart's Angels - Ambulance ASBL, Stichting Blokhuispoort, Best of Violin asbl, Stichting vrienden van het kerkgebouw 
OL Vrouw Geboorte, Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker, Stichting Kampen-Aix-en-Provence, GUTz Foundation, Stichting Verantwoord Uitbesteden, INT-LG SOCIAL ECONOMY, Canisha VZW, 
Fracarita Belgium, kulay, WijkKlikEmmerhout, Gemeenschap van Christus, ELIM, Brugmann Foundation, Stichting Ivy, Stichting Het Overijssels Landschap, InformatieSteunPunt in de Basisggz -ISP-, De Speelhoeve vzw, 
Musicafonds / Musica, Impulscentrum voor Muziek, VoorGambia, CAW Oost-Brabant, OPERATION FAIM ET FROID ASBL, Infirmiers de rue, Voedselbank Spijkenisse e.o., Manna voor Roemenie, ArmenTeKort VZW, Beyond the 
Moon, Tumbador VZW, Stichting Mbenyokono, Stichting Vakjoe!Goede bestemming, Platform INS, Katholieke Stichting Medische Ethiek, Stichting de Knoevel, Stichting dierenasiel adventure, Stichting Cultura en Stichting 
Euodia.  
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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 2015 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

MEESTE DONATIES AAN ACTIES (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 2015 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

GOEDE DOELEN MET DE MEESTE DONATIES  
(IN AANTALLEN) 
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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, Google, Symantec, Adobe, 
Cisco, etc. 

 

IN TOTAAL HEBBEN 4.200 GOEDE DOELEN ZICH GEREGISTREERD BIJ TECHSOUP NEDERLAND EN 
ZIJN ER 173.000+ 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 2015 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 14+ jaar en heeft 9+ miljoen euro voor 3.600+ 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, Prolocation en Rootnet. 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/
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5.6  MADE IN HOLLAND | DE ANBI PUBLICATIEPLICHT 
 
 

DE ANBI PUBLICATIEPLICHT 
Sinds 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.  

http://www.givengain.com/
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 FINANCIEEL 
JAARREKENING 
 
6.1  Jaarrekening 2015 

 
 

De jaarrekening 2015 waarbij een samenstelverklaring afgegeven is wordt jaarlijks opgesteld door 
ADB fiscale advisering & accountancy uit Beuningen.  

De jaarrekening 2015 is opgesteld conform Richtlijn “650 Fondsenwervende instellingen”, zoals 
uitgevaardigd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

Het RSIN-nummer van Stichting GeefGratis is 810193759. 

De volledige jaarrekening 2015 is online in te zien en te downloaden via: 
http://www.geefgratis.nl/images/pdf/jaarrekeningen/Jaarrekening_2015_GeefGratis.pdf. 
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