FILANTROPIE:
HOE GA JE
BEGINNEN?
Er zijn zo’n 40.000 liefdadigheidsinstellingen
in Nederland. Hoe kies je iets wat bij je past en
werkelijk goeddoet?
Door Arie Westeneng

D

gensoverdracht tussen generaties
komt eraan, het is de Gouden Eeuw
van de filantropie.’ Babyboomers
zitten samen op een miljardenvermogen en een deel gaat naar goede
doelen, verwacht hij.
Veel succesvolle ondernemers en
professionals voelen zich bevoorrecht en willen iets terugdoen
voor de maatschappij. Maar dan
moet eerst gekozen worden uit het
aanbod. Geef je geld aan kankeronderzoek? Doneer je liever aan die
school in Bolivia die je ooit bezocht
tijdens een reis? Wil je iets betekenen in de kunstsector? En je wilt
natuurlijk weten of het doel dat je
uitkiest betrouwbaar opereert. Een
korte handleiding.
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e mores onder
vermogenden lijkt
te verschuiven
van wie het meest
heeft naar wie het
meest geeft. In de
VS gaven superbelegger Warren
Buffett en oud-Microsoft-topman
Bill Gates miljarden weg. Ze deden
publiekelijk de gelofte van ‘The
giving pledge’, om gedurende hun
leven minimaal de helft van hun
vermogen weg te geven aan goede
doelen. Ook onder Nederlandse
vermogenden is weldoen en liefdadigheidsstichtingen starten
populair. Het doet denken aan de
Gouden Eeuw, toen ondernemers
onder eigen naam hofjes oprichtten voor weduwen en alleenstaanden. Goeddoen hoorde erbij én
mocht gezien worden. Theo Schuyt,
professor aan de Vrije Universiteit
en gespecialiseerd in het onderwerp, zegt dat we in eenzelfde era
zijn aangeland. ‘De grootste vermo-

Een deel van het
miljardenvermogen
gaat naar goede doelen
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Kies een thema
Helder krijgen waar
je hart naar uitgaat is
de belangrijkste stap.
Kies een onderwerp
dat je raakt, dat bij je
past. Voel je je betrok
ken bij een maat
schappelijk probleem
of bij de strijd tegen
een bepaalde ziekte,
of ga je voor natuur
behoud, kunst, cul
tuur? Ligt je focus op
jongeren, op ouderen,
op Nederland of heb je
een bredere blik? Ga
ook eens terug naar je
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Tip: het kan
handig zijn je
anoniem te
oriënteren
Als je bij een groot
aantal organisaties
informeert, kun je
later als potenti
ele gever veelvuldig
benaderd worden.
Dat varieert van
mailings tot zoge
heten ‘major donor’
fondsenwervers die
persoonlijk contact
kunnen zoeken. Maak
dus even een ander
mailadres aan als je
op zoek bent naar een
goed doel en zeg aan
de telefoon dat je nog
niet je naam geeft.

Een stichting starten
jeugd. Was er geen tijd
of geld om te stude
ren? Gun je anderen
de kans op een goede
opleiding wel? Of heb
je veel plezier beleefd
aan muziek maken en
wil je jonge musici op
het conservatorium
helpen om op goede
instrumenten te
kunnen spelen?
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Zelf een stichting
oprichten is ook een
mogelijkheid. Dat
doen veel succes
volle ondernemers en
vermogende families.
Van sommige families
willen de familieleden
samen nadenken over
projecten en voor de
jongere generatie
biedt dat meteen
de mogelijkheid
bestuurs en vergader
ervaring op te doen.
Bedenk wel: een
eigen stichting kost
tijd en geld. Mede

bestuurders vinden,
contacten onderhou
den met hulpvragers,
plannen maken,
administratie en
evaluatie: het komt er
allemaal bij kijken.
Adviseur Nagel
kerke ziet dat vooral
mensen die meer
dan een ton per jaar
schenken en zeer
betrokken willen zijn
en blijven zelf goede
doelenstichtingen
oprichten.

der zijn toezicht staat.
Dat komt doordat
die 500 CBFerkende
verreweg de grootste
fondsenwervende
goede doelen zijn.
Wil je aan niet
erkende doelen geven,
dan is eigen onder
zoek aan te raden. De
site geefwijzer.nl van
het Kenniscentrum
Filantropie biedt
informatie over ruim
7000 goede doelen en
is doorzoekbaar op
thema’s.
Op goededoelen
test.nl kun je zeven
vragen beantwoorden
waarna je ziet welke
doelen interessant
voor jou kunnen zijn.
Een soort stemwijzer,
maar dan voor goede

doelen. De test geeft
ook een ‘impactscore’
aan goede doelen, om
te beoordelen in hoe
verre zij hun doelen
halen.
Ook slim: vraag
jaarrekeningen op bij
het goede doel, infor
meer naar projecten
en de status daarvan
en kijk wie er in het
bestuur zit. Onafhan
kelijk filantropiead
viseur Liesbeth Na
gelkerke hecht vooral
aan die laatste factor,
want: ‘Die mensen
moeten het doen.’ De
CBFerkenning is niet
zaligmakend, zegt
ze. ‘Er zijn veel kleine
stichtingen die met
zeer lage overheadkos
ten goed werk doen.’

Inventariseer wat er al is
Nederland kent veel
goededoelenorgani
saties. Naast de grote,
landelijk bekende
doelen zoals KWF,
Hartstichting, Oranje
Fonds enzovoort zijn
er tal van andere algemeen nut beogende
instellingen (anbi’s).
Nederland heeft er
meer dan 40.000. Dat
zijn organisaties die
aan basiseisen vol
doen voor een fiscale
voorkeursbehande
ling. Wie schenkt
aan een anbi mag de
gift onder voorwaar
den aftrekken van
de belasting. Bij een
eenmalige gift is er
een drempel van 1 pro
cent van je inkomen,
als je vastlegt dat je
minimaal vijf jaar een
vast bedrag schenkt is
alles aftrekbaar.
Maar opgelet:

de anbistatus is
geen keurmerk. Het
Centraal Bureau
Fondsenwerving
(CBF) houdt toezicht
op fondsenwervende
goede doelen en toetst
ze op onder andere
missie, goed bestuur
en verantwoording.
Op de site geefgerust.
nl staan de 500 Neder
landse goede doelen
die door de selectie
zijn gekomen en die
nu erkend goed doel
zijn. Je kunt ervan uit
gaan dat deze goede
doelen zorgvuldig
omgaan met elke
euro, verantwoording
afleggen en projecten
goed evalueren.
Ondanks het feit
dat maar 500 van de
40.000 goede doelen
erkend zijn, stelt het
CBF dat 80 procent
van al het geld dat de
samenleving doneert
aan liefdadigheid on

‘Er zijn veel kleine stichtingen
die met zeer lage overhead
kosten goed werk doen’

Kies een vorm van geven
Oké, het thema is nu
duidelijk, er is een
bestaande stichting
gekozen of een eigen
stichting opgericht.
Maar hoe ga je geven?
Je kunt samen schen
ken of alleen. Dan is er
nog de optie om de fis
cus te laten meebeta
len, of maakt dat niet
uit? Geef je bij leven
of pas na je dood, via
je testament? Verder
kun je ervoor kiezen
om op de voorgrond
te treden en je eigen
naam te laten voortle
ven of om anoniem te
schenken.
Het Prins Bernhard
Cultuurfonds biedt de
mogelijkheid van een
zogeheten fonds op
naam. Een schenker
kan een eigen fonds
beginnen met een
specifiek doel op het
gebied van cultuur,
natuur of wetenschap.
Het cultuurfonds
beheert dan het
gegeven geld en zoekt
passende projecten.
Het eigen fonds kan
de naam van de gever,
de familienaam of
een fantasienaam
krijgen, zodat de gever
anoniem blijft. Toen
het cultuurfonds het
fonds op naam als
geefvorm in Neder
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land introduceerde in
de jaren tachtig, ging
dat met de slogan dat
de gever ‘een vleugje
onsterfelijkheid’
kreeg, vertelt Menno
Tummers, adviseur
bij het cultuurfonds.
Die wens speelt nu
minder, merkt hij.
De gestaag
groeiende groep
grote gevers met een
fonds op naam – het
cultuurfonds heeft
er inmiddels meer
dan vierhonderd in
beheer – wil vooral
dat het doel langere
tijd gesteund blijft én
daar vooral bij betrok
ken blijven. ‘Mensen
willen gericht geven,
invloed uitoefenen.’
Je kunt geld done
ren voor buitenlandse
studiebeurzen voor
getalenteerde studen
ten, voor jeugdtheater,
beeldende kunst,
natuurgebieden et
cetera. Een fonds op
naam is bij het Prins
Bernhard Cultuur
fonds in te stellen
vanaf 50.000 euro.
Ook de Vereniging
Rembrandt, die zich
inzet voor belangrijk
openbaar kunstbe
zit, kent fondsen op
naam. Daarnaast
kent de vereniging
acht ‘cirkels’ van ten
minste vijftien leden
die minimaal vijf jaar
doneren. De cirkels

hebben ofwel schen
kers uit een bepaalde
regio ofwel uit een
bepaalde leeftijds
groep.
Het Caius Fonds,
dat vijf jaar bestaat, is
een Rembrandt-cirkel
met ongeveer honderd
mensen tussen de
twintig en dertig jaar
en met een interesse
voor kunst. Zij done
ren 500 euro per jaar
gedurende vijf jaar.
Samen bepalen ze aan
welk werk dat de Ver
eniging Rembrandt
steunt ze een bijdrage
willen leveren.
Volgens Fusien Bijl
de Vroe, directeur van
de Vereniging Rem
brandt, zoeken de cir
kelleden niet alleen de
sociale contacten. ‘Zij
willen ook meer weten
van kunst en zelf in
vloed uitoefenen op de
aankopen. En je ziet
dat ze het leuk vinden
in een museum te
kunnen zeggen: “Wij
hebben geholpen met
de aanschaf van dat
kunstwerk.”’
Veel culturele instel
lingen als musea en
concertzalen hebben
kringen of cirkels
van donateurs: @
Boijmans, Young
Stedelijk, Young Art
Crowd Van Abbe,
Young Patrons Circle.

‘Cirkelleden willen meer
weten van kunst en invloed
uitoefenen op de aankopen’
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Maak een geefplan
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Na de keuze van doe
len en de geefvormen
maak je een geefplan.
Dit zorgt voor focus. Je
benoemt welke doelen
je op welke manier
wilt ondersteunen en
welke bedragen je wilt
inzetten, voorts of je
geeft bij leven of via je
testament. Een plan
kun je zelf opstellen of
samen met je partner
en familieleden. Je
kunt ook een onaf
hankelijke professio
nal inhuren of navraag
doen bij een filantro
pieadviseur van een
bank. Als je fiscaal
slim wilt doneren kan
het handig zijn om
met een accountant,
notaris of fiscalist af te
stemmen wat de beste
aanpak is.

Tip: voorkom
versnippering
Gespreid doneren
is niet efficiënt.
Als je ingaat op
een telefonisch
donatieverzoek en
dan nieuwsbrieven
ontvangt van het
fonds, kunnen de
porto-, marketingen wervingskosten
de donatie zelfs
overtreffen. Bovendien is bundeling
van giften ook
financieel slimmer
voor de gever. Als je
de fiscus wilt laten
meebetalen, zijn
grotere giften of
vaste periodieke
giften aan te raden.

Je kunt een professional in
huren of navraag doen bij een
filantropieadviseur van de bank

Aan de slag en periodiek evalueren
‘Geld weggeven is
moeilijker dan geld
verdienen’, verzuchtte
ondernemer en
multimiljonair Peter
Kutemann laatst in
een interview in de
Quote 500. Goede
doelenprojecten
selecteren en een
blijvende impact
realiseren valt hem
nog niet mee. Onder
nemen en weldoen
kennen veel overeenkomsten. Je moet

focussen, planmatig
werken, evalueren en
bijsturen. Bill Gates:
‘Effectieve filantropie
vereist veel tijd en
creativiteit: dezelfde
focus en vaardig
heden die je nodig
hebt om een bedrijf
op te bouwen.’ ❏
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