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Actuele ontwikkelingen 

filantropie in zes artikelen, 

geschreven door betrokken 

experts met kennis van de 

branche.

Aandacht voor onder andere 

het UBO register, fiscale 

aspecten en toezicht op ANBI, 

bestuurlijke inrichting en 

governance vraagstukken, 

risicomanagement, 

benchmarks, fiscaliteit, intern 

toezicht, fondswerving, AVG, 

begeleiding CBF-keurmerk, 

internationale structuren.



Voorwoord
Beste lezer,

Met trots presenteren wij u de eerste uitgave van het ‘Gezelschap voor de filantropie’. In 
deze uitgave staat een breed scala aan actualiteiten en ontwikkelingen die relevant zijn 
in de goededoelensector. De uitgave is bedoeld voor iedere leidinggevende, directeur, 
bestuurder of toezichthouder van goededoelenorganisaties.

Als initiatiefnemers van het gezelschap vinden we het belangrijk om veel kennis te 
bundelen en de sector een multidisciplinaire en integrale dienstverlening te bieden. Op 
deze manier is ruim twee jaar geleden het gezelschap ontstaan, bestaande uit zeer ervaren 
experts met jarenlange ervaring in dienstverlening voor goededoelen organisaties. Het 
gezelschap verricht als community onbaatzuchtig werk voor de sector als geheel. De 
gezelschapsleden kennen de sector erg goed en zijn in staat om de actualiteiten en ontwik-
kelingen in het juiste perspectief te plaatsen en concrete handreikingen te doen voor 
goededoelenorganisaties. Met deze uitgave wordt hier concreet gestalte aan gegeven. 

Vorig jaar hebben we een fysieke kennissessie georganiseerd; dit jaar – vanwege 
corona – kon dit niet plaatsvinden en daarom bieden wij u nu onze uitgave aan. Elke 
expert heeft vanuit zijn of haar eigen deskundigheidsterrein een hoofdstuk geschreven. 
Hierbij wordt ook ingegaan op actualiteiten rondom de coronacrisis. 

Het gezelschap bestaat uit de volgende experts (inclusief deskundigheidsterrein):
• Pieter Alblas: accountancy op gebied van administratie; periodieke rapportages; 

samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen; projectcontroles en 
brede advisering.

• Bram Baak: fiscaliteiten.
• Martin Bauman: brede financiële advisering; governance; begeleiding 

 CBF-keurmerk.
• Karen Anne Hüpler-Hebben: notariële dienstverlening, statuten en reglementen, 

verenigingen en stichtingen, ANBI, bestuurlijke inrichting – governance, advisering 
rondom structuren en samenwerkingsverbanden.

• Bert de Jong: AVG; fondsenwerving; organisatieontwikkeling.
• Marc Petit: intern toezicht; impact; brede actualiteiten in de sector.
• Jan Snoei: accountancy op gebied van controle en beoordeling jaarrekeningen; 

 risicomanagement; projectcontroles; benchmarks en brede advisering.

Uiteraard zijn de experts bereid om u op (deel)onderwerpen nader te informeren en met 
u in gesprek te gaan. Wij wensen u veel leesplezier!

Amersfoort, december 2020

Jan Snoei, partner WITh accountants
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