
Manifest ´Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving´

Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’, ook wel ‘filantropie’ ge noemd. Van oudsher 
heeft de filantropie een promi nente positie in onze democratische samenleving. Dagelijks zetten miljoenen 

mensen zich hiervoor in. Dit particulier maatschappelijk initiatief pakt maatschappelijke vraagstukken op die de 
overheid of markt niet kan oplossen en is daarmee een onmisbaar fundament voor onze samenleving. 

De overheid heeft de verant woordelijkheid om de voorwaarden te versterken waarbinnen filantropie, in al zijn 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid, kan floreren. Het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ 
met vijf aanbevelingen voor de Tweede Kamer en het komende kabinet is om deze reden ondertekend door 

onderstaande brede coalitie binnen de filantropische sector. 

ONDERTEKENAARS

Goede Doelen Nederland

Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van erkende in Nederland 
gevestigde goede doelen. Ruim 140 goede doelen zijn bij Goede Doelen  
Nederland aangesloten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim twee derde van 
de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse organisaties.

Publieksvertrouwen is een belangrijke randvoorwaarde voor goede doelen om 
hun maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Dan gaat het om vertrouwen 
in de afzonderlijke goede doelen, maar ook om vertrouwen in de sector als geheel. 
Goede Doelen Nederland maakt zich sterk voor dat vertrouwen.  
De brancheorganisatie creëert voor het publiek herkenbare en gerespecteerde 
randvoorwaarden waarbinnen de sector opereert en die de kwaliteit van het 
functioneren van goede doelen ondersteunt. 

Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN)

De FIN is de brancheorganisatie van vermogensfondsen in Nederland. De FIN 
is - met ruim 340 leden - een waardevolle gesprekpartner voor maatschappe-
lijke organisaties, overheid, wetenschap en media. FIN-leden steunen goede 
doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, inter-
nationale samenwerking, gezondheid en cultuur. Binnen de FIN werken deze 
vermogensfondsen effectief samen en delen zij kennis en ervaringen.

De kerntaken van de FIN zijn; belangenbehartiging van haar leden bij overheid 
en politiek, stimulering van kennisdeling en professionalisering, bevorderen 
van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie en 
het bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.



Nederland Filantropieland

Het maatschappelijk belang van Filantropie neemt alleen maar toe. Steeds 
meer mensen zijn betrokken. Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal.  
Het is een veelkleurige, sterk groeiende en brede beweging. Nederland 
Filantropieland is Nederlands grootste community van bestuurders en mede-
werkers, betaald en onbetaald, in loondienst of als zelfstandige, en het meest 
complete kennisplatform voor iedereen met belangstelling voor Filantropie. De 
leden van de Nederland Filantropieland community delen kennis, leren van en 
met elkaar en werken samen aan een omgeving waarin filantropische initiatie-
ven de beste prestaties leveren en op het grootst mogelijke draagvlak mogen 
rekenen. 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken is een samenwerkingsverband 
van 28 christelijke  kerken  en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun 
gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.  

Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier 
zelfstandige brancheorganisaties: Goede Doelen Nederland, Nederland 
Filantropieland, FIN en CIO. Het doel van SBF is het bevorderen van goede 
randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector. SBF 
overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en 
wetgeving. Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-sta-
tus; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling 
Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

Partos

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Partos vormt 
het grootste samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties in Neder-
land en zet zich in voor de belangen van haar leden, zodat zij zo succesvol  
mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creëren voor iedereen.



Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

Opkomen voor de belangen van vrijwilligers. Versterken van de positie van het  
vrijwilligerswerk in de samenleving. Zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht 
krijgt die nodig is. Ruim zes miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligers-
werk. Onze hele samenleving profiteert daarvan. Wie zich vrijwillig inzet, 
verdient professionele aandacht en ondersteuning. Daarvoor zorgt Vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
Bij NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn organisaties die met 
of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk bestrijken de lidorganisaties het gehele 
maatschappelijke spectrum: sport, zorg, groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, 
kerken, politiek enzovoort.

Goede Doelen Platform

Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle (meer dan 
200) goededoelenorganisaties die worden gesteund door de Nationale Post-
code Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij (Nationale Goede Doelen 
Loterijen). NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) 
hebben zich hierbij aangesloten. In de toekomst zal ook de beneficianten van 
nieuwe vergunninghouders de gelegenheid worden geboden om zich bij het 
Platform aan te sluiten. 
De missie van het Platform is het duurzaam veilig stellen en waar mogelijk  
vergroten van de bijdrage van de legale loterijen aan het algemeen belang  
(‘Hollands goud’). De afgelopen jaren kwam middels de legale Nederlandse lote-
rijen elk jaar een totale bijdrage van circa 750 miljoen euro beschikbaar voor de 
Nederlandse samenleving (inclusief de opbrengsten van de kansspelbelasting).

Brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI) in ontwikke-
lingssamenwerking. Zij geeft het PI een stem bij discussies over ontwikkelings-
samenwerking en behartigt de belangen van deze groep. De lijfspreuk ‘Samen 
kunnen we meer, samen doen we meer’ vormt de basis achter de activiteiten 
die Partin ontplooit. Door samenwerking ontstaan er mogelijkheden die buiten 
het bereik liggen van de afzonderlijke kleine goede doelen.

VU-Center for Philanthropic Studies (VU-CSP)

Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum op het 
gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. Naast het doorlopende 
Geven in Nederland-onderzoek werkt het Centrum aan uiteenlopend  
(opdracht) onderzoek en biedt het onderwijs in de bachelor-, master- en 
postacademische opleidingen die aan de VU worden gegeven.



Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP)

Het ECSP is een onafhankelijk kenniscentrum dat werkt aan het verbeteren van 
de prestaties en effectiviteit van de filantropische sector.

NOC*NSF 

Kunsten ’92

Federatie Cultuur

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is 
passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen 
naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Ons doel is er voor te 
zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportom-
standigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen be-
tekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen 
stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas 
tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken. NOC*NSF is van en voor 
de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de 
uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

Kunsten ’92 is dè landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed 
die zich namens het gehele culturele veld met één geluid tot politici en bestuur-
ders richt. Onze initiatieven omvatten debatten, onderzoek, publicaties en infor-
matiebijeenkomsten, maar ook vestigen wij de aandacht op goede voorbeelden. 
Kunsten ‘92 voert gesprekken met de minister, Tweede Kamerleden en provinci-
ale en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. Wij verbinden belangenorga-
nisaties en disciplines met elkaar. Bekende activiteiten van Kunsten ’92 zijn het 
jaarlijkse Paradisodebat en de BNG Bank Erfgoedprijs. Kunsten ’92 heeft (385) 
leden uit alle disciplines: beeldende kunst, dans, archieven, podia, architectuur, 
fotografie, muziek, muziektheater, musea, letteren, bibliotheken, film, theater, 
(nieuwe) media, cultuureducatie, amateurkunst, kunstvakonderwijs, monumen-
ten en vormgeving.

De Federatie Cultuur bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder 
meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en 
beeldende kunst. De Federatie Cultuur behartigt de gemeenschappelijke belan-
gen van deze branches. De Federatie Cultuur stelt zich in op constructief overleg 
met alle partijen met wie valt samen te werken aan de beste maatschappelijke 
inbedding van de sector Kunst & Cultuur. Daartoe behoren de overheden, vak-
bonden, het kunstvakonderwijs, VNO-NCW, MKB-Nederland en Kunsten’92.


