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DIENSTEN
INKOOP / BUREAU NALATENSCHAPPEN / SOCUTERA / GEEF-MOBIEL

BELANGENBEHARTIGING
Handhaving automatische
omnummering
Inzet van Goede Doelen Nederland leidde tot handhaving van
de automatische omnummering
van verkorte rekeningnummers
in de internetbankieromgeving
tot in elk geval 1 augustus 2016.

Nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen
Samen met CBF en IF zijn de normen ontworpen en is het toezicht
ingericht. Inbreng van leden en niet-leden is via dialoogsessies georganiseerd. Er is een website en digitale nieuwsbrief voor actuele
ontwikkelingen en voorlichting. Vanaf 1 januari 2016 kunnen goededoelenorganisaties zich bij het CBF aanmelden voor een erkenning.

KWALITEIT EN ORGANISATIE
In november wijzigde VFI haar
naam in Goede Doelen Nederland. Met de naamswijziging
zijn een nieuwe website en
ledennet gelanceerd.

Bijeenkomsten met leden i.s.m.
ABN AMRO over impact en impact gericht werken. Dit heeft
mede geleid tot het opnemen
van een bepaling over ‘doelrealisatie’ in de normen van de
erkenningsregeling.

De dienstverlening online
assessments is toegevoegd
aan het loopbaanplatform. Er
worden drie verschillende online assessmenttools aangeboden. Deze geven organisaties
antwoord op selectie-, ontwikkelings- en loopbaanvragen.
In verband met de inwerkingtreding van de Wet werk en
zekerheid is het Arbeidsvoorwaarden handboek herzien
i.s.m. Kennedy van der Laan.

Aanpassing beloningsregeling directeuren naar aanleiding van
de inwerkingtreding van de WNT2. Belangrijkste wijzigingen: het
opnemen van een regeling voor interim-directeuren niet in loondienst, een regeling voor pensioencompensatie, aanpassing van het
maximum voor het jaarinkomen en het toevoegen van een absoluut
maximum voor het jaarinkomen plus een aantal bezoldigingscomponenten.

Ontwikkeling model ‘goede doelen koopovereenkomst woning’
i.s.m. Netwerk Notarissen. Dit voorbeeld is bedoeld om aan een makelaar of andere betrokkene te laten zien welke wijzigingen
een goed doel in het algemeen wenselijk acht ten
opzichte van een standaard koopovereenkomst.

Onderzoek
- Goede Doelen Nederland werkte mee aan het onderzoek ‘Filantropie in Nederland’ dat de verwachtingen van grote gevers en goede
doelen in kaart heeft gebracht. Het onderzoek was een initiatief van
vermogensfonds Jazi Foundation en adviesbureau Nassau Fundraising.
- In opdracht van Goede Doelen Nederland doen
Agewise en Motivaction onderzoek naar behoeften
en drijfveren van hen die geïnteresseerd zijn
in het schenken en nalaten aan goede doelen.

Duurzame fondsenwerving
Bijeenkomsten: 5 workshops, 4 kennissessies en 1 co-creatiesessie.
Onderwerpen: ‘e-mandates en whitelisting’, ‘vernieuwing betalingsverkeer’, ‘loyaliteit en behoud’ en ‘Collecteren in een veranderend
medialandschap’.
Een collectief van 22 goede doelen audit Direct Dialogue-bureaus
op de naleving van wet- en regelgeving en kwaliteitsafspraken (uitvoering in Q1 2016). In plaats van 51 afzonderlijke audits kan hierdoor worden volstaan met 12 collectieve audits. Door de krachten
te bundelen kunnen de kosten geminimaliseerd worden, en hoeft
het voor een goed doel nauwelijks tijd te kosten.

Start gezamenlijk issuemanagement en crisiscommunicatie met een ledenbijeenkomst over issues binnen de
sector. Issues onkostenvergoeding en kostennorm zijn
aangepakt.

Media-inkoop: Introductie van
tips and tricks bij het contracteren en evalueren van een
mediabureau. Er is een modelovereenkomst voor mediastrategie, -planning, -inkoop
en -executie opgesteld.

EXTERNE COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

Publicaties
32% meer bezoekers
Feiten & Cijfers
Feiten & Cijfers 2014 biedt
inzicht in de resultaten en het
werk van de lidorganisaties op
basis van de sectoranalyse. Deze
publicatie vervangt het Goede
Doelen Rapport en is in digitale
versie beschikbaar. De vergelijkingstool, ontwikkeld met en
beschikbaar via de Kennisbank,
is geactualiseerd.

Uitbreiding samenwerking
Testamenttest
Via www.testamenttest.nl
kunnen mensen testen of zij
hun nalatenschap goed hebben
geregeld. Er wordt informatie
gegeven over de mogelijkheden van schenken en nalaten
aan goede doelen. Inmiddels
hebben circa 30 notarissen, verspreid over heel Nederland, zich
bij dit initiatief aangesloten.

Directiesalarissen 2014
Per organisatie gespecificeerde informatie over het jaarinkomen van
de directeur over 2014 op goededoelennederland.nl.

Uitgave Goede Doelen Gids De gids is voor de tweede keer in eigen
beheer uitgegeven. Het is de eerste uitgave waar niet alleen leden van
Goede Doelen Nederland maar ook andere organisaties (met CBF-keurmerk) zijn opgenomen. Met een oplage van 5.000 is de gids verspreid
onder alle bij de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) aangesloten notariskantoren en overige relaties. De gids geeft informatie over
schenken en nalaten en bevat 152 profielen van goede doelen.

40% meer paginaweergaven
22% groei abonnees nieuwsbrief

60 verhalen van vrijwilligers
bij leden van Goede Doelen
Nederland online

Media
Bijlage FD:
interview met o.a. voorzitter Jan
Jaap de Graeff over het nieuwe
Validatiestelsel.
Artikel Volkskrant:
kostennorm fondsenwerving
goede doelen (interview en
opinie).
Item EenVandaag:
Goede Doelen Nederland over
nalaten aan goede doelen.

DIENSTEN

Inkoop

€ 19.000.000
Omzet

2010

33

€ 4.300.000

Aantal contractdeelnames

Top 5

Inkoopafspraken

759

Bureau
Nalatenschappen

2015

Besparingen

100

meest gebruikte
contracten
ANP

20
Bureau Nalatenschappen begeleidt 20 goede doelen bij de
controle op de afwikkeling van
nalatenschappen.

De 20e deelnemer World Animal Protection aan het woord:
‘Eén van de voordelen van het lidmaatschap van Goede Doelen
Nederland die we direct inzagen, zijn de collectieve diensten zoals inkoop en Bureau Nalatenschappen. Op het moment dat wij besloten
de afwikkeling van nalatenschappen uit te besteden, was de keus
voor Bureau Nalatenschappen dan ook snel gemaakt. De kracht zit
hem in het collectief. De voordelen: efficiëntie, lage kostprijs, hoge
expertise.’

Buckaroo

NS

PostNL

Sandd

Bureau Nalatenschappen heeft
1.376 dossiers afgewikkeld
waarvan 778 erfstellingen en
598 legaten.

Geregistreerde inkomsten uit
nalatenschappen voor de deelnemers van Bureau Nalatenschappen:

€ 61.433.037
2014:
€ 49.607.362

nieuwe deelnemers in 2015
- Save the Children
- World Animal Protection

Socutera

Socutera biedt goede doelen
een doeltreffende manier om
hun idealen te delen met een
miljoenenpubliek. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van zendtijd
die door de NOS ter beschikking
wordt gesteld. Iedere week staan
één of meerdere goede doelen
centraal op NPO 1, 2 en 3.

Aantal
spots

634

66.225.000

2014

Totaal aantal kijkers in 2014:
56.445.000

GEEF-mobiel

481.265
SMS-berichten

Goede doelen

75%

Totaal aantal kijkers in 2015:

596
2015

43

GEEF-mobiel stelt goede doelen
in staat om eenvoudig donaties te werven via SMS, online
uitingen zoals (mobiele) websites, social media en Apps.

besparing
t.o.v. reguliere
inkoopkosten

108

Goede doelen

GEEF-mobiel zet belangrijke stap in verkrijgen btw-vrijstelling
SMS donaties: KPN en Telfort als eerste operators volledig btw-vrij.
Introductie SMS werven via emoji’s door UNICEF.

€ 715.000

Donaties

