
Beoordelings- en vragenformulier: Hoe gaat u in gesprek 
met en hoe beoordeelt u een goed doel?

Hoe maak ik een keuze  
voor een goed doel?

Geven aan goede doelen

Vorm uw mening over de organisatie /het 
project aan de hand van de volgende vragen:

1. Activiteiten van de organisatie/het project:
 ▶ Welke activiteiten voert de organisatie uit?

 ▶ Hoe sluiten deze aan bij de behoeften van de doelgroep?

 ▶ Wat is het resultaat van deze activiteiten?

2. Resultaten en impact:
 ▶ Wat is het uiteindelijke doel van de organisatie? 

 ▶ Wanneer is het project een succes? 

 ▶ Wat is er tot nu toe bereikt?

 ▶ Worden de resultaten geëvalueerd en worden de 

uitkomsten gebruikt om de activiteiten bij te stellen?

3. Bestuur en directie:
 ▶ Wie is de directeur? 

 ▶ Wat voor persoon is hij/zij? 

 ▶ Wie zitten er in het bestuur? 

 ▶ Is het bestuur een afspiegeling van de samenleving/  

de doelgroep?

 ▶ Hebben de mensen in de top strategisch inzicht, 

voldoende relevante ervaring en een salaris dat in 

verhouding staat tot de werkzaamheden en de omvang 

van de organisatie?

 ▶ Heeft de organisatie een duidelijke en relevante missie  

en visie?

4. Financieel management:
 ▶ Hoeveel geld is er nodig voor de opstart en beheer  

van de organisatie/het project?

 ▶ Wat is het totale budget van de organisatie? 

 ▶ Is er een financieel overzicht?

 ▶ Hoeveel geld dragen andere organisaties bij en draagt de 

organisatie zelf ook bij?

 ▶ Investeert de organisatie voldoende in een stabiele 

financiële basis? 

 ▶ Heeft de organisatie een fondsenwerver?

 ▶ Gaat de organisatie efficiënt om met de kosten?

5. Mensen en systemen:
 ▶ Zijn er voldoende mensen en vrijwilligers voor het 

uitvoeren van de activiteiten?

 ▶ Heeft de organisatie goede systemen voor communicatie, 

voorlichting en het opzetten en uitvoeren van projecten en 

programma’s?

6. Aanpassingsvermogen en innovatie:
 ▶ Hoe is de samenwerking met andere organisaties en zijn 

er andere organisaties actief op dit onderwerp/thema?

 ▶ Hoe gaat de organisatie om met uitdagingen en 

mogelijkheden?

 ▶ Hoe leert de organisatie van nieuwe ontwikkelingen?
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Disclaimer
De op deze informatiekaart aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank  N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke 
situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze informatiekaart zijn voor uw eigen rekening en 
risico. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie 
dat de aangeboden informatie op deze informatiekaart juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De op deze informatiekaart opgenomen 
informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u op deze informatiekaart wordt 
aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele 
eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze informatiekaart aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie 
uit deze informatiekaart te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of 
rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie op deze informatiekaart wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uiteindelijke beslissing
Er zullen maar weinig organisaties zijn die uitstekend scoren 

op al deze punten. Of u het goede doel / project wilt steunen 

hangt uiteindelijk af uw passie, gezond verstand, het 

onderzoek naar de resultaten en de bewezen aanpak. 

Wij adviseren alleen te doneren aan organisaties die 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Een 

overzicht van deze ANBI’s kunt u vinden op de site van de 

Belastingdienst. Daarnaast kunt u kijken of het goede doel 

een eventuele CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) 

Erkenning heeft. U kunt in het Register goede doelen van 

het CBF zoeken naar goede doelen met een Erkenning. 

Ook is het goed om af te spreken hoe de organisatie u 

gaat betrekken bij de activiteiten nadat u een donatie heeft 

gegeven. Dit kan in de vorm van een nieuwsbrief, gesprek, 

bijeenkomst of bijvoorbeeld een bezoek aan het project zijn. 

Het is fijn om betrokken te zijn en te zien wat de organisatie 

met uw donatie doet.

abnamro.nl
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/
http://www.cbf.nl
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen

