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1 INTRODUCTIE 
 

 

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting 

GeefGratis over 2017. 

 

Stichting GeefGratis is meer dan 15 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 

internetdiensten 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 2017 kende een aantal 

belangrijke momenten: 

 

 

 

 

 

a. 2017 was een nieuw recordjaar voor wat 

betreft het bedrag aan donaties dat voor en 

door aangesloten goede doelen opgehaald 

werd via donateurs op geef.nl. In totaal 

hebben we meer dan 1,425+ miljoen euro 

bijgedragen aan de 3.800+ 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 

2017.   

 

c. Via TechSoup Nederland hebben we de 

goede doelen wereld in Nederland 65+ 

miljoen euro laten besparen op soft- en 

hardware via het donatieprogramma. Deze 

65+ 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 3.825+ goede 

doelen aangesloten bij Stichting GeefGratis. 

We hopen in 2018 de 3.850 te passeren. 

Daarnaast kijken we of we fondsenwerving 

voor en door particulieren kunnen gaan 

toevoegen aan het geef.nl platform in 2018.  

 

e. Geef.nl heeft opnieuw groei doorgemaakt 

en er zijn sinds 2017 meer dan 5.000 acties 

online gevoerd voor gekozen goede doelen 

via een speciale actie en geefpagina op 

geef.nl.  

 

Het jaar 2018 (de toekomst): 

 

a. Wij verwachten dat het jaar 2018 voor alle 

goede doelen weer een goed jaar zal worden. 

Geef.nl gaat in 2018 crowdfunding voor en 

door particulieren toevoegen om zo 

fondsenwerving voor iedereen mogelijk te 

maken tegen zo laag mogelijke kosten.  

 

b. Geef.nl zal in 2018 een nieuw logo en 

huisstijl krijgen. Previews hiervan zijn al in dit 

jaarverslag verwerkt. 

 

 

 

 

c. We hopen ondanks de toegenomen 

concurrentie van crowdfunding platformen in 

2018 de grens van 1,5+ miljoen euro te 

passeren die verwerkt en uitbetaald wordt 

door Stichting GeefGratis aan de aangesloten 

goede doelen. Ons platform is geen 

crowdfunding platform waar een streefbedrag 

gehaald moet worden maar een donatie 

platform. Wij spreken liever van 

fondsenwerving dan crowdfunding. 

 

d. Ook in 2018 zal Stichting GeefGratis het 

aantal systemen dat online is zoveel als 

mogelijk samenvoegen tot 1 centrale 

omgeving. De centrale website en app zal 

www.geef.nl worden.  

 

e. In 2018 zal de inhouding op donaties 

verder verlaagd worden. De verwachting is 

dat we vanaf 1 januari 2018 vijfennegentig 

(95%) van ontvangen donaties gaan 

uitbetalen waarbij deze donaties vrijgesteld 

zijn van btw.  

 

Voor meer informatie over alle diensten 

die Stichting GeefGratis aanbiedt, zie: 

www.geef.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko van Bergen 

Voorzitter 

Juni 2017 

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

 

HET METEN VAN SUCCES - 2017 
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. 2017. 

€ 1.425.299,08* AAN DONATIES IN 2017 

 

ACTIES MET DONATIE  DONATEURS  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 Geef.nl 

worden t.b.v. gecontroleerde goede doelen opgezet. Actievoerders, gevers en goede doelen zijn gelijk en even belangrijk voor ons.  

STATISTIEKEN ONLINE DONATIEMODULE 
 

 
 

 

 

 

 
 

* 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 2017 ZIEN WE DE TOTALE GROEI VAN ONS PLATFORM MET IN TOTAAL 36.718 DONATEURS 

DIE GEZAMENLIJK € 1.425.299,08 GAVEN AAN 1.238 GOEDE DOELEN MET EEN GEMIDDELD 

DONATIEBEDRAG VAN € 39,24.  

http://www.givengain.com/
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2.3  FONDSENWERVING & GOED DOEN | GEEF.NL 
 

 

 
 
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 2017 HEBBEN WE GOEDE DOELEN, PARTICULIEREN, PROJECTEN, EVENEMENTEN EN 

BEDRIJVEN AAN ELKAAR GEKOPPELD VIA GEEF.NL. 

Hoe ziet de homepage van Geef.nl er uit? 

 

IN 2017 ZIJN ER 883 NIEUWE ACTIES ONLINE GEZET WAARVAN AAN 684 ACTIES GEDONEERD IS.  

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.  

STATISTIEKEN ONLINE DONATIEMODULE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.givengain.com/
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3.2  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | ACTIEVOERDERS 
 

 

ACTIEVOERDERS  
ACTIEVOERDERS HEBBEN OP VIA GEEF.NL IN 2017 BIJGEDRAGEN AAN DE GOEDE DOELEN WERELD 

DOORDAT ER IN TOTAAL AAN 684 ACTIES GEDONEERD IS. 

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. 

 

STATISTIEKEN ACTIE(VOERDER) 

  
 

3.3  FONDSENWERVING IN DE CLOUD | GOEDE DOELEN  

  

http://www.givengain.com/


11 STICHTING GEEFGRATIS - JAARVERSLAG 2017                     WWW.GEEF.NL  

 

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 2017 HEBBEN ZICH 239 NIEUWE GOEDE DOELEN AANGEMELD BIJ STICHTING 

GEEFGRATIS EN IS HET TOTAAL AANTAL AANGESLOTEN GOEDE DOELEN UITGEKOMEN OP 3.825. 

Via onze Clouddiensten kunnen deze goede doelen tegen een fractie van de traditionele tijd en kosten een fondsenwervende community 

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 CMS-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. 

 

STATISTIEKEN GOEDE DOELEN GEEF.NL 
 

 

 

 
 

 
 

Veel (> 3.800) van de Nederlandse goede doelen zijn al aangesloten bij Geef.nl. 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. Kopie notariële statuten (inclusief handtekening notaris en notaris stempel); 

2. Kopie uittreksel KvK; 

3. Kopie identiteitsbewijs van minimaal 1 van de bestuurders; 

4. 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: 

5. Kopie van de ANBI-beschikking van de organisatie die zich heeft aangemeld bij Stichting GeefGratis; 

6. CBF Erkenning 

Na ontvangst van alle (kopie) bescheiden gaat GeefGratis over tot activatie van een goed doel.  

De volgende 239 goede doelen hebben zich in 2017 aangesloten bij Stichting GeefGratis:  

Baseline Twente, Benja, Boerderij op IJburg, Bungamati Foundation Nepal, Bureau Clara Wichmann, By the Ocean we Unite, CGJO, Christianson Syndrome Europe, DAVA Door Achterveld Voor Achterveld, De 12 uur van De Ronde Venen, 

De 24 uur van NUL24, De Hoogstraat Vriendenfonds, De Maltha foundation, De Stad Uit van Stichting Lekker Groen, Dierbaar Flevoland, Dierenasiel 't Julialaantje, Dystonie vereniging, Eardrop Stichting, EcoVrede, EO - Evangelische 

Omroep, Evangelisch Werkverband, Family in Christ Mission Holland, Federatie van Educatieve en Culturele Centra, Fiom, Flow Impact Fund, Forever Young Festival, Fossielvrij NL, freedomwheels, Friends of Cepo Uganda Foundation, 

Friends of Kakot, Goois Democratisch Platform, Green Feather Foundation, GreenfieldCities, Hans & Annemarie in Manila, Hart4Onderzoek, Healthy Earth, Help Bewust, Helpende Handen India, Het CREA Orkest, Het Groote Hoofd, Het 

Vogelhospitaal, Humanistisch Genootschap Nederland, ICF-Leiden, IISAH Foundation, IKL-Limburg, Kadera aanpak huiselijk geweld, Kiddy Goodpills, Kind en Veilig Onderwijs, Kye4Kids, Let the music speak, Little Superheroes, Maria 

Auxiliatrix Run, Melles Classical Music Foundation, Mental Health Foundation, Migrascoop, Mission Mees, MoveS voor een MS-vrije wereld, Muziek is voor iedereen, Muziektheatervereniging La Mascotte, Natuur & Milieu, 

Natuurcentrum Gorinchem, Natuurhistorisch Museum de Oersprong, Ons Mooi Epe, Overprikkeling na NAH / Overstimulation after ABI, Park de Stadshoeve, Parousia Den Bosch, Participatie Certificaat, PharmAccess Foundation, Poco a 

Poco Peru, Possibilize, Protestantse Gemeente Oosterhout, PSV foundation, Psychiaters zonder grenzen, Rijksmuseum Prachtnacht, Sea Ranger Service, Shhh (Stichting hulp en herplaatsing huisdieren), Sint Paulus OK Missie en Diaconaat 

buitenland, Sinterklaas intocht Lobith Tolkamer, Smiling Child of The Gambia, Sociale Winkel, SOS Kit & Kat, Sounds of Change, St. Coalitie Erbij Woudenberg, St. Light for the Children Nederland, Stem zonder Gezicht, Steunfonds 

Vluchtelingenwerk Staphorst, Stichting 100% Tukker, Stichting 2 Hands@work, Stichting ABCzetje, Stichting Afri-Pads Foundation, Stichting alle hulp aan huis, Stichting Anti Discriminatie Buro regio Noord-Holland-Noord, Stichting 

Bak&Praat, Stichting Behoud Oorlogsherinneringen, Stichting BlijeGift, Stichting Blue Ribbon, Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, Stichting Burgerinitiatief Woudenberg, Stichting Buurtpreventie Zuidlaren, Stichting C3, Stichting 

Castello Consort, Stichting Chauffeursservice Genemuiden, Stichting de Brominocs, Stichting De Gravenruiters, Stichting de Iris, Stichting De Kruidenhoeve, Stichting De Leemweg, Stichting Dier&Werk, Stichting Dierenambulance 

Drechtsteden, Stichting DOGGENHOME, Stichting Droom je Thuis, Stichting Duofietsen Helmond, Stichting Dutch Friends of The Feuerstein Institute, Stichting Echt Gebeurd, Stichting Ekulinda, Stichting Equity, Stichting Events2Cancer, 

Stichting Favela Street, Stichting Flappus, Stichting Food For Free Foundation, Stichting Free for Minima024, Stichting Freecycling Almere, Stichting G-support, Stichting Gemeenschapszorg Nederland, Stichting Gift4achild, Stichting GNAO1 

NL, Stichting Haidakhandi Samaj, Stichting Happy Wings, Stichting Heart 4 Botosani Strays, Stichting Hello Karimunjawa!, stichting help elkaar, Stichting Huis voor Dieren, Stichting Institute for Positive Health, Stichting Institute on 

Statelessness and Inclusion, Stichting Joeboentoe, Stichting JozuaNu.nl, Stichting Juul, Stichting Karma Deleg Chö Phel Ling, Stichting KeniaHealth Nederland, Stichting Kico, Stichting Kifaia, Stichting Kinderdiabetes Zeeland, Stichting 

Kinderen in Nood, Stichting Kindness For All Animals, Stichting Kittenplace, Stichting KomUP, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Laudio, Stichting Leefkringen Nieuwendammerham, Stichting LIAB, Stichting LifeTeen Nederland, 

Stichting Live Life Foundation, Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg, Stichting Lotje, Stichting Lotus College, Stichting Mazi, Stichting Missionaire du Salut, Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap- en 

Technologiecommunicatie, Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE, Stichting Omtinken, Stichting Onky Donky, Stichting ParkinsonNet, Stichting Pets Food Care, Stichting Plan voor Nathan, Stichting Poort, Stichting Prachtmens, Stichting 

Project Khanaqin, Stichting Project Safe Haven, Stichting Puzzelstuk, Stichting Rebecca Groenendijk vermist, Stichting Rechtswinkel Renkum, Stichting Red Horse Company opbouw Filippijnen, Stichting Right2Education, Stichting Samen 

Varen, Stichting Sant'Egidio Nederland, Stichting Sarastro, Muziektheater voor het Noorden, Stichting Sarasvati Mataji, Stichting SBI Lombok, Stichting SDF Nepal, Stichting Seniorenraad Westland, Stichting Siaya, Stichting Smederij 

Verhoeven, Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop, Stichting SOLS 24/7 Nederland, Stichting Sri Cora Foundation, Stichting Steun Cité Soleil Haïti, Stichting STEUN DE JEUGD, Stichting Steunfonds UMCG, Stichting Street Child Nederland, 

Stichting Sumbing Bibir, Stichting Tabernacle Ministries, Stichting Taca, Stichting Team Tundra, Stichting The Childwatchers, Stichting Theaterfestival Delft, Stichting Turn-Over, Stichting Tweestrijd, Stichting United for Dennis, Stichting 

Unity In Diversity, Stichting Veteranen Lopikerwaard, Stichting Vloeken in de Kerk, Stichting Voedselbank Schoonhoven en Omgeving, Stichting Vrienden van de G, Stichting Vrienden van de Maartenschool, Stichting Vrienden van Droom 

Je Thuis, Stichting Vrienden van In Bildt, Stichting Wan Lin, Stichting WaterWorks, Stichting WereldWijd voor Kinderen, Stichting Westerwoldse Kanaalconcerten, Stichting World Animal Voices, Stichting WW=WereldWijd, Stichting 

ZilverEsdoorn, Stichting Zonne Eiland, Stichting ZooCare, Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School, Stichting Zwaluwen Jeugd Actie, Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden, Stichting Zwols Dierenasiel, STIL Utrecht, 

Studentenkoor Amsterdam, Talking Hands, Tesselschade Arbeid Adelt, Texelse Reddingsbrigade, The Pearls of Africa, Tour voor MS, TrashUre Hunt, Van Empel Goldman Foundation, van Waning stichting, Voormalig Joods werkdorp 

Slootdorp-Nieuwesluis, Vrienden van Kooilust, Vrienden van Nieuw Spraeland, Wegloophuis Jongeren, Wereldhonden, Wester-Amstel, Wings for Animals, You & Ghana, Zin in Utrecht, Zomercarnaval Rotterdam.  
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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 2017 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

 

 

  

http://www.givengain.com/


14 STICHTING GEEFGRATIS - JAARVERSLAG 2017                     WWW.GEEF.NL  

 

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 2017 ONTVANGEN HEBBEN. 

 

GOEDE DOELEN MET DE MEESTE DONATIES  
(IN AANTALLEN) 

 

 

  

http://www.givengain.com/
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 PARTNERS & 

SAMENWERKINGS 
VERBANDEN 
 

4.1  Onze partners 

4.2  Onze samenwerkingsverbanden 

 
  

4 
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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. Voor meer informatie, zie https://www.techsoup.nl.  

 

IN TOTAAL HEBBEN 8.700 GOEDE DOELEN ZICH GEREGISTREERD BIJ TECHSOUP NEDERLAND EN 

ZIJN ER 240.000+ PRODUCTEN GEDONEERD WAT NEERKOMT OP EEN BESPARING VAN € 65+ 

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

 
 

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

http://www.givengain.com/
https://www.techsoup.nl/
https://www.techsoup.nl/
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4.2  PARTNERS & SAMENWERKINGS VERBANDEN | ONZE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

 

ONZE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Gefeliciteerd.nl 

Stichting GeefGratis werkt samen met gefeliciteerd.nl. Gefeliciteerd.nl is geen concept van Stichting GeefGratis maar werkt samen met 

gefeliciteerd.nl. De initiatiefnemer, Procurios, legt het concept als volgt uit: 

“Je kent het vast wel: je geeft een feest en eigenlijk heb je alles al. Je ontvangt liever niet 20 bossen bloemen of 

15 flessen wijn. Dus vraag je je familie en vrienden om geld te doneren aan een goed doel. 

Misschien heb je nog niet eerder gedacht aan het doen van een donatie, in plaats van het vragen van cadeaus. 

Of misschien doe je dit al jaren, maar vind je het nogal omslachtig. Gefeliciteerd.nl maakt online doneren een 

stuk leuker en makkelijker. Namelijk doordat je via Gefeliciteerd.nl online doneert aan het goede doel van jouw 

keuze. 

Meld je aan op onze site en kies uit meer dan 3800 goede doelen om aan te doneren. Laat je gasten weten via 

welke pagina ze kunnen doneren. Zij gaan naar deze pagina en maken hun donatie over aan het goede doel. Dus 

geen gedoe meer met enveloppen, geld tellen, rekeningnummer opzoeken. De donaties gaan rechtstreeks naar 

het goede doel dat jij wilt steunen..” 
 

 

Gefeliciteerd.nl is een initiatief van Procurios. Procurios ontwikkelt multifunctionele software, onder andere voor goede doelen. Het bedrijf 

wil haar klanten nog verder ondersteunen bij het bereiken van hun doelen en het werven van fondsen. En om die reden is bij Procurios 

samen met GeefGratis het idee van Gefeliciteerd.nl gaan groeien. Bovendien stimuleert Procurios, net als Stichting GeefGratis, filantropie. 

 

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE https://www.gefeliciteerd.nl  

 

http://www.givengain.com/
https://www.gefeliciteerd.nl/
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 MADE IN  
 HOLLAND 

 

5.1  Stichting GeefGratis 

5.2  Verantwoording 

5.3 Rekenschap 

5.4      Het team 

5.5 Het ANBI-logo 
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5.1  MADE IN HOLLAND | STICHTING GEEFGRATIS 
 

 

STICHTING GEEFGRATIS 
Stichting GeefGratis is midden 2001 gestart met het aanbieden van gratis internetdiensten aan goede doelen in Nederland en met als doel 

het stimuleren van filantropie. De initiatiefnemers zagen op dat moment te veel 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 internetdiensten 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 12 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.  

  

http://www.givengain.com/
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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 16+ jaar en heeft 12+ miljoen euro voor 3.800+ aangesloten goede doelen 

verwerkt waarbij deze goede doelen real-time inzage in online transacties via iDEAL, creditcard, PayPal, 

etc. hebben. Maandelijks worden deze individuele transacties verantwoord aan de aangesloten goede 

doelen via het CMS-systeem.  
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21 STICHTING GEEFGRATIS - JAARVERSLAG 2017                     WWW.GEEF.NL  

 

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 internetdiensten 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 nóóit 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 internetvoorzieningen;  

o Verder beveiliging van de internetdiensten (SSL-certificaten, controle software, etc.)  

o Uitbreiding donatieprogramma's waarmee goede doelen geld kunnen besparen  

• Geen onderscheid 

Alle stichtingen of verenigingen met notariële statuten kunnen meedoen.  

• Communicatie 

Het merendeel van alle communicatie (ook binnen de stichting) geschiedt via internet (e-mail, 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 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: https://www.geef.nl/nl/page/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 als zijnde 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: https://www.geef.nl/nl/page/anbi-logo    

http://www.givengain.com/
https://www.geef.nl/nl/page/anbi-logo
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=3bd8OMZSSSQv-M&tbnid=XPI6KkU_hvSkEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wereldburgers.tv/2010/04/26/rel-rond-gebruik-anbi-logo/&ei=a4zBUpTYOeL30gXn6IHQDg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNFlUGH3-CZBIzGiExqDMc0ayuBg5g&ust=1388502501480490
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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 goede 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, Internetadres, Contact, 

Doelstelling. Beleidsplan, Beloningsbeleid, Activiteiten en Jaarrekening/ Jaarverslag.  

http://www.givengain.com/
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 FINANCIEEL 
JAARREKENING 
 

6.1  Verkorte jaarrekening  

 

 

De jaarrekening volgt later dit jaar en wordt aan dit jaarverslag toegevoegd. De gegevens zullen 

overgenomen worden uit de jaarrekening 2017 waarbij een samenstelverklaring afgegeven zal 

worden door ADB fiscale advisering & accountancy. De jaarrekening 2017 zal opgesteld worden 

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.geef.nl later dit jaar en voor 1 september 2017. Daarnaast 

presenteren we sinds 2017 een interactief jaaroverzicht.  
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