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Ethiopië

+ 10 MIO

Rwanda

+???

Kosovo

+ 34 MIO

Tsunami

+ 56 MIO

De vrijgevigheid : hoeveel ?
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De vrijgevigheid : hoeveel ?



De vrijgevigheid : wie ?

Belgostat, INS - IDD

19,20%26,20%19,50%17,50%13,60%% van gezinnen die gift doet
0,80%0,56%0,56%1,14%1,64%

Gemiddelde gift
in % van beschikbaar inkomen

64113515637

335432263320269
Gemiddelde gift
•van gezinnen die een gift doen
•op totaal van alle gezinnen (gift of niet)

TotaalQ4Q3Q2Q1

Giften per gezin, per quartiel, 2006-2008

Statistisch model



Gekende/regelmatige donors
Emotionele/occasionele donors
Onverschillig/vijandig

De vrijgevigheid : wie ?

Empirisch/intuïtief model

20 à 30%

30 à 35%

30 à 35%

10% = 460.000 gezinnen

F2F



Totaal vrijgevigheid + legaten :
grootteorde € 550 M/jaar (tendens 2010)

Dit betekent, gevers en niet-gevers samen :

• 51 €/inwoner/jaar
• 118 €/gezin/jaar

Dit betekent, enkel voor gevers (25%) :

• 204 €/inwoner/jaar
• 472 €/gezin/jaar

IDD : bedrag van giften stijgt nominaal,
maar dalend aandeel van beschikbaar inkomen

De vrijgevigheid : wie geeft hoeveel ?



De vrijgevigheid : voor wie of wat ?

3,1%

2,3%
1,0%0,3%0,1% 0,7%

0,1%

0,6%

56,3%

18,9%
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Erkende rampen Rode Kruis en K. Boudewijnst. Industriële rampen
Musea van de overheid Natuurbehoud en leefmilieu OCMW
Universiteiten Wetenschappelijk onderzoek Beschutte werkplaatsen
Culturele organisaties Ontwikkelingssamenwerking Maatschappelijk welzijn

Relatief numeriek gewicht van de actiedomeinen (1999)



Relatief financieel gewicht van de actiedomeinen (1999)

De vrijgevigheid : voor wie of wat ?
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Industriële rampen Erkende rampen OCMW
Musea van de overheid Beschutte werkplaatsen Natuurbeh. en leefmilieu
Wetensch. onderzoek Culturele organisaties Universiteiten
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2.590 €
(giften in natura toegelaten)

Musea van de overheid

61 €Beschutte werkplaatsen

74 €Natuurbehoud en leefmilieu

88 €Maatschappelijk welzijn

90 €Culturele organisaties

91 €Wetenschappelijk onderzoek

113 €Rode Kruis en KBS

115 €Erkende rampen

122 €Ontwikkelingssamenwerking

225 €Industriële rampen

255 €OCMW

441,5 €Universiteiten

Gemiddelde gift per attest vlgs. domein
Actiedomein

De vrijgevigheid : voor wie of wat ?

Gemiddelde gift per attest volgens actiedomein (1999)



• Crowdfunding : ja, maar…



Crowdfunding

“Crowdfunding is de mogelijkheid om

• voor een bepaald project

• via een open oproep (met behulp van het internet)

• een vooraf bepaalde hoeveelheid financiële middelen
te vergaren

• van een ongedefinieerd (en groot) netwerk van mensen

• in ruil voor een immateriële, dan wel materiële
beloning”

Koen van Vliet, Crowdfunding: Waarom doen we mee? 
Masterthesis Kunstbeleid en –management, Universiteit Utrecht, november 2011



Twee ervaringen in eigen land

Crowdfunding



Sms 3108

www.1212.be
online (ikwilhelpen.be)

1. Credit card

2. Beloften (0800) /febelfin

3. Beloften bedrijven
(chequenshow)

Giften & acties 000-0000012-12 32.218.000 32.218.000 €€

12.800.000 12.800.000 €€

955.000 955.000 €€

308.000 308.000 €€

3.800.000 3.800.000 €€

Totaal (31-12-2005) 54.081.000 54.081.000 €€

Direct op rekening van NGO’s 5.600.000 5.600.000 €€

Crowdfunding



Sms (aandeel 12-12)

www.1212.be
online (ikwilhelpen.be)

Acties

Beloften (0800)/febelfin

Giften 000-0000012-12 16.860.000 16.860.000 €€

132.000 132.000 €€

830.000 830.000 €€

455.000 455.000 €€

Totaal (20-08-2010) 23.162.000 23.162.000 €€

Direct op rekening van NGO’s 4.020.000 4.020.000 €€

865.000 865.000 €€

Crowdfunding



Crowdfunding
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Crowdfunding

Piekbedrag op topdag x 10 à 15

= eindresultaat



Voorbeeld

• Vooropgesteld doel = 250.000 €

• Piekbedrag op topdag = 20 à 25.000 €

Crowdfunding



DRIVERS
Een samenwerking tussen meerdere organisaties 58%
Ik moet niet kiezen tussen de verschillende organisaties 42%
Consortium 12-12 is betrouwbaar 25%
Ik ben zeker dat het geld goed terecht komt 24%
Als ik een gift doe, kan ik een fiscaal attest aanvragen 22%
Consortium 12-12 krijgt veel steun van de media 20%
Consortium 12-12 is een efficiënte organisatie 18%
Er zijn weinig kosten verbonden aan een gift 15%
Ik ben zeker dat de toestand in de ontwikkelingslanden verbetert 14%

De kracht van het generiek platform

Crowdfunding



SMS 4666 Haïti

HLV1212
4,0%

RKV
2,7% CRB

6,1%

MsF/AzG
0,2%

JA-OUI
87,0%

De kracht van het generiek platform

Crowdfunding



Online 12-12
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Haiti Tsunami Pakistan Stop Honger

De groeiende kracht van internet/geven on line

Crowdfunding



De groeiende kracht van internet/geven on line

2005

0,9% van totaal

januari 2010

6,3% van totaal

augustus 2010

9,4% van totaal

augustus 2011

18,1% van totaal

Crowdfunding



Een duidelijk project, een vooraf bepaald budget

Crowdfunding



Een open en brede oproep

G1000 werd geadopteerd door de Stichting voor Toekomstige
Generaties (*)

1. Elke gift vanaf 1 € is welkom
2. Giften vanaf 40 € (op jaarbasis) zijn fiscaal aftrekbaar
3. Indien u steunt via PayPal en u wenst een fiscaal attest, dan moeten

wij u vragen om minimum 44 € storten omdat Paypal kosten aanrekent
en wij wettelijk geen attesten mogen afleveren onder de 40 €

4. De organisatie kent geen sponsors of mediapartners;
5. Individuen, bedrijven, verenigingen en overheden kunnen hun steentje

bijdragen

(*) met het oog op fiscale aftrekbaarheid van giften voor G1000

Crowdfunding



• 318.000 € (71 % van begroting)
• 2.000 donateurs van 1 €
• 1.000 donateurs van 1 tot 500 €
• waarvan 40 > 500 €
• waarvan 1 > 30.000 €
• 85% fiscaal attest
• schenkers verkiezen anonimiteit (geen publicatie op 

internet)
• deels giften + in natura van leveranciers (150.000 € fase 1 & 2 & 

± 50.000 € fase 3) + 800 vrijwilligers
• ruime waaier : burgers, bedrijven, verenigingen en stichtingen
• gediversifieerde steunvormen: benefieten, artistiek

woordvoerderschap, giften, ter beschikking stellen van zalen, 
opname in culturele communicatie

Een open en brede oproep, een vooraf bepaald budget

Crowdfunding

} gemiddeld 278 €/gift !!!



Conclusies of vragen ???

Crowdfunding



Uitsmijter Crowdfunding

2D-strategie

Red(t) een erfgoed

• Hype, alle hens aan dek, sens of urgency, 
transversaal/sectorieel

• Crowdfunding

• Op één sectorieel platform

• Jaarlijks op vast moment of bij verrassing ?

In de breedte



Crowdfunding

In de diepte

Koester dit erfgoed
Na een bezoek: 

• « overtuigd, tevreden, fier,… ? »

• « Oh ja ! »

• Direct dialogue : maandelijkse bijdrage

• Gelijkaardig sectorieel model, erkenbaar, kwaliteitslabel

• Specifiek voor elke locatie

• Min of meer permanent

• Professioneel > met vrijwilligers ?

Uitsmijter



Erik Todts
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw

vefaerf.secr@gmail.com

www.vef-aerf.be

Succes gewenst !

De VEF staat open voor leden uit jouw sector


