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DE KOMENDE 12 MAANDEN 

Verbetering geefbereidheid 

Filantropie-Trends (2010-2011) 

     Denkt u dat de Belgen in de afgelopen 12 maanden meer, minder of evenveel donaties deden  
 dan 12 maanden daarvoor? 

     
 Denkt u dat de Belgen in de komende 12 maanden >, < of = donaties zullen doen dan 
 in de afgelopen 12 maanden? 



Filantropie-Trends (2010-2011) 

IN VERGELIJKING MET 12 LAATSTE MAANDEN EN DE VOLGENDE 12 MAANDEN ? 

Meer + Evenveel = 84% Meer + Evenveel = 84% 

Stabilisatie geefklimaat 
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N: 516 respondenten die de afgelopen 12 maanden een schenking deden 

EIGEN GEEFGEDRAG 



20%

19%

9%

7%

2%

1%

2%

40%Gezondheid en medisch onderzoek

Hulp aan minderbedeelden

Humanitaire acties en steun aan arme landen

Milieubescherming

Toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen

Een ander doel, geen van deze

Culturele vorming en bescherming cultureel patrimonium

WHN/GA

 Naar welke goede doelen gaat de 
voorkeur van de Belg? 

N: 1.000 respondenten 

KBS, Itinera en Ipsos: Barometer Filantropie (april 2011) 



“Wat zijn volgens u de belangrijkste 
redenen waarom mensen geen schenkingen 
doen? U mag 3 antwoorden geven.” 
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Geen middelen

Denken dat schenking niet veel nut zal hebben

Geen interesse in dit soort acties

Gebrek aan informatie over doneren

Helpen verenigingen liever door vrijwilligerswerk

Weten niet aan welke vereniging te schenken

Te ingewikkeld, weten niet hoe het aan te pakken

Een andere reden

WHN/GA



•  Hoe zinvol je project of idee ook is, de schenker beslist volgens eigen 
inzichten en situatie. 

•  Hoe kan crowdfunding het verschil maken? 

•  Hoe duurzaam is het model? 

 Vraagstelling 



Crowd Funding en KBS 

Projectrekeningen 
Verenigingen zoeken middelen voor een welomschreven project buiten hun dagelijkse 
werking 
 
 

“Fondsen Vrienden van …” 
Filantropen die op een duurzame wijze een organisatie wensen te ondersteunen 
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•  Succes hangt af van inzet en netwerk van de organisatie 

•  Toon belang aan voor de gemeenschap en voor je schenkers 

•  Verwacht niet te veel van je website: online-giften zeer beperkt 

•  Werk samen: 
–  www.voordekunst.nl 
–  http://www.globalgiving.org/non-profits/ 
–  http://www.respekt.net/  

Do & don’ts 


