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Aan het bestuur van
Stichting DeGoedeZaak
De Wittenstraat 45
1052 AL  Amsterdam

Assendelft, 30 mei 2022 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting DeGoedeZaak te Amsterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting DeGoedeZaak te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en las-
ten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting DeGoedeZaak.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Assendelft, 2 juni 2022

Hoogachtend,
Saense Accountants & Belastingadviseurs

w.g. M. Kremer AA
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BESTUURSVERSLAG

1. Algemene informatie

1.1. Doelen van de stichting

De stichting "DeGoedeZaak" is opgericht op 19 Mei 2017.

De doelen van de stichting zijn:
Het ondersteunen of organiseren van campagnes die gericht zijn op het versterken van een progressieve, sociale,
eerlijke, inclusieve, duurzame en democratische samenleving en het creëren van nieuwe campagne kanalen
hiervoor. De stichting is onafhankelijk ten aanzien van politieke partijen en stromingen.

1.2. Bestuur en organisatie

De structuur van de organisatie is als volgt opgezet:

- Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het overzien van het management van de Stichting en de
algemene gang van zaken, en om de directeur en werkorganisatie van advies te voorzien.
- De werkorganisatie wordt aangestuurd door de directeur en is verantwoordelijk voor de realisatie van
de doelen van de stichting, de strategie, het beleid en de resultaten hiervan.

De structuur is in onderstaande tabellen weergegeven.
De compositie van bestuur en werkorganisatie is zorgvuldig samengesteld zodat de juiste mensen meepraten
over de koers en resultaten van DeGoedeZaak. Daarbij zijn ook relevante factoren zoals gender, achtergrond,
netwerk en ervaring en andere relevante vaardigheden meegenomen.

1.2.1. Samenstelling van het stichtingsbestuur in 2021
- Bestuurders van de Stichting worden aangesteld voor een termijn van 2 jaar, welke verlengd kan
worden.
- Bestuurders ontvangen geen beloning. 
- Het bestuur komt ten minste 2 keer per jaar samen waar zij tijdens de bestuursvergadering de voortgang
van de stichting bespreken.

Het bestuur van de stichting zag er in 2021 als volgt uit:
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Per 7 februari 2022 is Niesco Dubbelboer uitgetreden als penningmeester en is Cihan Uğural aangetreden als 
algemeen bestuurslid. Tevens is op 7 februari 2022 Fiona Dove hernoemd als penningmeester (voorheen 
voorzitter). Tot slot is Peter Kodde op 7 februari 2022 hernoemd als voorzitter (voorheen algemeen bestuurslid).

1.2.2 Samenstelling van de werkorganisatie
De werkorganisatie wordt aangestuurd door de directeur, Jurjen van den Bergh. De staf rapporteert aan hem.

MarcoKremer
Geplaatste afbeelding
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Het stichtingsbestuur besluit over het salaris van de directeur. Dit salaris valt royaal binnen de afgesproken
richtlijnen van Goede Doelen Nederland en voldoet ruimschoots aan de Wet Normering Topinkomens.
DeGoedeZaak volgt het salarishuis van de CAO Welzijn en beloont haar medewerkers conform de schalen binnen
deze CAO en naar rato van de grootte van de organisatie.

1.2.3 Personeel
In 2021 was er gemiddeld 6,3 FTE in dienst van DeGoedeZaak. De kosten hiervan zijn terug te zien op de
jaarrekening. 

1.2.4 Lidmaatschap en organisatiebanden
Burgers kunnen lid worden van DeGoedeZaak door zich aan te melden op de e-maillijst. Lidmaatschap is gratis en
betekent in de praktijk dat het lid regelmatig e-mails ontvangt over die campagnes die over de gehele lijst
verspreid worden. Over deze lijst ontvangen ze ook regelmatig verzoeken tot feedback op de campagnes,
enquêtes, vragen om vrijwillige inzet en donatieverzoeken. Het lidmaatschap is niet een de facto
verenigingslidmaatschap, maar geldt in feite als een intekening. 

DeGoedeZaak is start up member van het OPEN-Netwerk (the-open.net). Dit is een netwerk van online geënte
progressieve campagne-organisaties wereldwijd. Met deze organisaties wisselt DeGoedeZaak kennis en ervaring
uit en vanuit het netwerk ontvangt de staf training en ondersteuning. Tevens heeft DeGoedeZaak in de eerste
jaren de mogelijkheid aanspraak te doen op het OPEN Fund, bedoeld om de organisatie zo snel mogelijk tot een
volledig
door leden gefinancierde organisatie te laten uitgroeien.

2. Belastingen 
Voor belastingen hanteert DeGoedeZaak het fiscale nummer (RSIN) 857601738. DeGoedeZaak betaalt belasting
over salarissen. DeGoedeZaak is geen onderneming en daarom niet BTW-plichtig. DeGoedeZaak is geregistreerd
als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

3. Jaarverslag 2021

3.1 Visie
Veel progressieve Nederlanders kunnen niet al hun energie en engagement kwijt. Lidmaatschap van politieke
partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties is voor veel mensen een brug te ver. Toch willen ook
progressieve burgers graag hun schouders zetten onder een progressiever Nederland en zoeken zij naar
laagdrempelige manieren om dit te kunnen doen.

Er zijn evenwel hoopvolle ontwikkelingen: rond klimaatverandering, vluchtelingen en vrijhandelsverdragen
worden brede coalities gesloten tussen maatschappelijke organisaties en burgerbewegingen, die gezamenlijk
optrekken. Ook bij onderwerpen als privacy, digitale rechten, anti-discriminatie en vrouwenrechten zien we
hetzelfde. Het onderlinge wantrouwen van de laatste decennia maakt langzamerhand plaats voor hernieuwd
aangewakkerd idealisme. Er zijn duizenden mensen die in actie willen komen tegen bijvoorbeeld foute
handelsverdragen, voor een beter klimaat, voor een humaner vluchtelingenbeleid en tegen armoede.

Bij veel van deze onderwerpen staan betrokken en geïnformeerde burgers op die zich minder aangetrokken
voelen tot meer klassieke vormen van activisme of actieve participatie binnen maatschappelijke organisaties of
politieke partijen. Deze groepen zijn over het algemeen gevoeliger voor gerichte digitale campagnes en nieuwe
vormen van mobilisatie en gebruiken graag de digitale mogelijkheden om op nieuwe manieren hun mening te
laten horen. Zij voelen zich onderdeel van een bredere progressieve beweging. Ze delen veel van de waarden van
de klassieke progressieven en voelen ook de urgentie om op te staan om de progressieve waarden te
beschermen tegen populistisch–nationalistisch rechts. 

DeGoedeZaak brengt deze progressieve en geïnformeerde burgers bij elkaar om gezamenlijk invloed uit te
oefenen op het democratische proces. DeGoedeZaak wil burgers en grassroots burgerbewegingen de
mogelijkheid bieden laagdrempelig acties en petities te starten en deze bewegingen te helpen snel veel
reikwijdte en draagvlak te krijgen. Hierdoor gaat alle aandacht naar het bereiken van het progressieve doel en
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krijgen diverse burgers, juist ook die vanuit minderheden die vaak minder gehoord worden, een belangrijke stem
in de democratie.

3.2 Missie 
DeGoedeZaak stelt zich ten doel vanaf het begin het bereik van progressieve Nederlanders te vergroten. Het
project versterkt initiatieven die nieuw opgezet worden en vergroot de reikwijdte van bestaande campagnes.
DeGoedeZaak zoekt actief naar het vinden van dragers van campagnes die op dat moment strategisch de
progressieve beweging voeden. Hiertoe bouwt DeGoedeZaak een e-maillijst van honderdduizenden op die in
hoog tempo mensen kan bereiken en activeren om petities te tekenen, in actie te komen, geld te doneren en de
boodschap te verspreiden. Zo zorgt DeGoedeZaak ervoor dat progressieve burgers zich gehoord en gesteund
voelen en zich verzamelen rond belangrijke thema’s, samen een strategie uitwerken en uitvoeren en een
serieuze vuist maken tegen de neoliberale status quo en de dreiging van nationalistisch rechts.

DeGoedeZaak beoogt grassrootsbewegingen en burgers te vinden die de aanjagende kracht van deze organisatie
kunnen gebruiken om hun eigen progressieve onderwerp op de kaart te zetten. Daarmee krijgen vooral ook
burgers wiens stem op klassieke manieren minder goed te horen valt een podium en kans om het democratische
proces te beïnvloeden. DeGoedeZaak heeft grote oren en een sterke visie: zij zal luisteren naar de wensen en
drijfveren van burgers, maar zelf altijd een krachtige progressieve visie centraal stellen. 

Het eigenaarschap van campagnes blijft primair bij de probleemeigenaren liggen. Zij beginnen en dragen in
beginsel ook de campagne. DeGoedeZaak is megafoon, verbinder, tech ontwikkelaar, netwerker, fondsenwerver
en medewerker voor de prioritaire campagnes. Voor de scouting van campagnes en thema’s moet een actief
beleid gelden, en kan DeGoedeZaak niet enkel vertrouwen op het eigen beeld en het eigen netwerk. Via de
vrijwilligersnetwerken en de Vrienden van DeGoedeZaak zoekt de organisatie actief naar minder goed
georganiseerde en genetwerkte groepen. 

Mocht omwille van de snelheid of beschikbaarheid van een doelgroep DeGoedeZaak zelf een campagne op poten
moeten zetten, dan gaat geen campagne de deur uit zonder diepgaande analyse en advies van de doelgroep over
wie de campagne gaat. Dat betekent in de praktijk dat we geen campagne starten over arbeidsgehandicapten
zonder mensen met een beperking te betrekken, geen campagne over racisme zonder mensen van kleur te
betrekken en geen campagne over online haat en intimidatie zonder daar ervaringsdeskundigen bij te betrekken.

 3.3. Overkoepelende doelstellingen 
DeGoedeZaak wil deze burgers de gelegenheid geven hun frustratie om te zetten in daden, die Nederland beter
maken. Wanneer zij een initiatief bedenken of op poten zetten, hebben ze vanaf de eerste dag een bondgenoot
en een groot bereik onder gelijkgestemden. Dat zorgt ervoor dat burgers mondiger worden, effectiever in het
beïnvloeden van de politiek en dat het maatschappelijk debat meer van onderop gestuurd wordt richting de
thema’s waar het echt over moet gaan. Bovendien heeft het burgers en groepen wiens belangen vaak niet
zichtbaar zijn of niet serieus genomen worden, de mogelijkheid om grassroots alsnog daadwerkelijk invloed te
kunnen uitoefenen. Doordat DeGoedeZaak het burgers mogelijk maakt zich op de kern van hun campagne te
richten en het risico verkleint dat deze na een eerste succes stilvalt, bereiken zij makkelijker succes. Dit zal
andere progressieven inspireren ook hun eigen strijd op te pakken. Zo beïnvloeden zij de politiek, en bewijzen ze
de stelling dat progressieve thema’s belangrijk zijn, ook voor politici die herkozen willen worden.

3.4 Tech uitdagingen 
De techniek was een groot hoofdpijndossier in 2021. Het einde van de software die door het netwerk wordt
onderhouden kwam duidelijk in zicht en zowel OPEN als de rest van het netwerk worstelde met hoe daar mee
om te gaan. In 2021 hebben we dan ook veel tijd gestoken in het onderzoeken van alternatieven en het
samenwerken met OPEN wat betreft de toekomst van de gedeelde stack. Lang leek er geen goede optie te zijn
maar tegen het einde van het jaar hadden we een aantal beginnend scenario’s uitgewerkt.

Ondanks dat is er met behulp van de in house developer gewerkt aan een hele reeks aan verbeteringen van de
bestaande platforms. Zo hebben we ons consent-model versimpeld waardoor een heleboel gecompliceerde
techniek verdween en mensen lid of geen lid werden. Dit had technisch gezien behoorlijk wat voeten in de aarde
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maar het heeft geresulteerd in een opgeruimde database en beter te onderhouden software. We lopen daardoor
namelijk weer meer gelijk met de rest van OPEN wat het gebruik maken van updates en security patches vanuit
de community makkelijker maakt. 

Een ander groot voordeel van het versimpelde consent model is dat we eindelijk gebruik konden maken van
Metabase. Een open-source platform voor analytics. Het koppelen van onze systemen aan dit dashboard systeem
leidde tot meer inzicht in hoe mailings en campagnes het deden, hoe de fondsenwerving er voor stond en nog
veel meer. 

Ten slotte is de start van de ontwikkeling van een volledig vernieuwde website ook het vermelden waard. Onze
oude website kon al tijden niet meer geupdate worden en weerhield ons ervan duidelijk herkenbaar online te
zijn. Ook de donateurs administratie verliep daardoor op verouderde systemen. De tweede helft van 2021 is
besteed aan het, in samenwerking met de betreffende agency, uit denken en ontwerpen van de nieuwe website.
Wat moet het kunnen? Hoe moet het voelen? Nadat er een prachtig ontwerp ontstond is eind van het jaar de
bouw begonnen. Halverwege 2022 wordt deze nieuwe website opgeleverd.

3.5 Resultaten 
DeGoedeZaak in cijfers in 2020: 

- 166.137 medestanders & leden (unieke mensen die acties hebben gesteund, petities hebben getekend,
etc.)
- 86.748 mensen die ‘volledig lid’ zijn van DeGoedeZaak 
- Tientallen offline acties, zoals de betoging bij de rechtszaak voor gratis anticonceptie en de nooit meer
fascisme demonstraties. 
- 427 gestarte campagnes & petities 
- 16.255 individuele donaties van leden
- Het personeelsbestand van DeGoedeZaak is in 2020 gegroeid naar ruim 6 FTE.

3.6 Campagnes in 2021
Hieronder wordt een aantal van de campagnes in 2021 uitgelicht. 

Burgeragenda en ‘Get Out The Vote’
De verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 dreigde aan inhoud te verliezen door een
focus op het spel, de poppetjes of irrelevante onderwerpen in het publieke debat en de media. Dit terwijl uit veel
opinie-onderzoeken bleek dat inhoudelijke thema’s zoals zorg, klimaat en wonen bovenaan het prioriteitenlijstje
staat van Nederlandse burgers. De burgeragenda was een tool en campagne om het dreigende ‘campagnecircus’
te corrigeren naar de inhoud. Bovendien gaf het burgers ook de mogelijkheid om een stemadvies te krijgen,
gebaseerd op hun ideeën in plaats van door hun idealen te moeten schikken naar de ideeën van politieke
partijen. 

Op burgeragenda.nl konden gebruikers een kieswijzer doorlopen waar ze kozen uit genuanceerde
oplossingsrichtingen in plaats van het binaire stelling-eens-of-oneens-model van reguliere kieswijzers. Naast de
eigen burgeragenda, de belangrijkste thema’s en oplossingen van de gebruiker in één oogopslag, ontving de
gebruiker ook stemadvies. De burgeragenda werd maar liefst bijna 90.000 keer ingevuld. Tot slot motiveerden
we kiezers naar de stembus te gaan en 3 van hun naasten te nomineren om te stemmen voor wat er echt op het
spel stond, via de zogeheten ‘Stemverdriedubbelaar’. 

Eerste hulp bij online haat
De afgelopen jaren is het online debat enorm verhard. Steeds meer burgers en maatschappelijke veranderaars
worden slachtoffer van online haat, en steeds vaker verplaatst deze haat zich van het online domein naar het
fysieke domein. Bovendien zorgt online haat ervoor dat mensen zich niet langer vrijuit durven te uiten. Daarom
heeft DeGoedeZaak in 2020 een online toolit ontwikkeld die Nederlanders kunnen gebruiken om zich te
wapenen tegen online haat. De toolkit is in februari 2021 gelanceerd en goed opgepakt door maatschappelijke
veranderaars in de politiek, journalistiek en activisme goed opgepikt en kwam regelmatig terug in het publieke
debat over online haat.
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Eerlijk werk is de basis
De steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt is een groot probleem, dat het bestaan van veel mensen
aan het wankelen brengt. Samen met de FNV hebben we in 2021 campagne gevoerd om de flexcrisis te stoppen.
Daarbij hebben we de verhalen van flexwerkers zelf centraal gesteld. Met verschillende video’s, een spoken word
optreden van Benjamin Fro en een burgerlobbysessie waar vele Kamerleden aanwezig waren, hebben we de
verhalen van Jolanda, Yvonne, Richard, Laura en Leon naar voren gebracht. Ook onze leden hebben actief
meegedaan: onze petitie voor eerlijk werk bereikte 11.275 handtekeningen en er werden 3248 brieven naar de
politiek gestuurd. 

Over datum, campagnecircus en Nooit Meer Rutte
In de verkiezingscampagne van de Tweede Kamer in 2021 problematiseerde DeGoedeZaak in verschillende
sociale media posts het gat tussen de inhoudelijke prioriteiten van burgers en het ‘campagnecircus’, waarmee we
tienduizenden mensen bereikten. Vervolgens mobiliseerden we onze eigen achterban, progressieve sociale
media gebruikers en een brede middengroep van kiezers om de burgeragenda in te vullen en samen met ons het
circus te corrigeren. 

Na de verkiezingscampagne ontspoorde het demissionaire kabinet, met de functie-elders affaire, het
toeslagenschandaal, en meer, volledig. Daarop heeft DeGoedeZaak een burgerultimatum gesteld, om de Tweede
Kamer voor 1 september te laten ingrijpen. Vervolgens hebben we het uitblijven van verandering
geproblematiseerd met de campagne “Nooit Meer Rutte” met onder andere een demonstratie, waar ook een
aantal ouders aanwezig waren die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. 

Jacob en Tina blijven hier
Met Jacob en Tina blijven hier hadden we bij DeGoedeZaak onze grootste campagne ooit te pakken! Maar liefst
167.843 handtekeningen haalde het team van Jacob en Tina op, om ervoor te pleiten dat Jacob en zijn moeder
Tina in Nederland mochten blijven. De IND wilde hen uitzetten naar Armenië, maar daar is Jacob nog nooit
geweest en Tina slechts een paar dagen. Gelukkig heeft deze massale burgerdruk succes gehad, want op dinsdag
13 april kreeg de advocaat van Jacob en Tina het bericht van de IND dat ze in Nederland mogen blijven. Dat is te
danken aan al die mensen die zo snel in actie kwamen!

Maak van 1 juli een nationale feestdag
FunX, Nederland Wordt Beter en The Black Archives zijn in mei 2021 een petitie gestart om van 1 juli, Keti Koti,
een nationale vrije dag te maken. De campagne werd groots gelanceerd en ruim 60.000 mensen tekenden de
petitie, die door veel kamerleden in ontvangst is genomen en het onderwerp goed terug op de agenda heeft
gezet.

Elke Afghaan recht op een veilig bestaan
Met de machtsovername van de Taliban in Afghanistan in augustus 2021, werd het meteen duidelijk dat er beter
beleid moest komen om een veilig bestaan voor iedere Afghaan te bevechten. Een groep jonge Afghaanse
Nederlanders zijn samen met ons een campagne gestart waarin ze vroegen om Afghanistan onveilig te verklaren
en geen Afghanen meer uit Nederland te zetten, Afghaanse mensen uit Moria te halen en de veiligheid van
Afghaanse tolken en anderen die voor de Nederlandse overheid hadden gewerkt te garanderen. De petitie werd
ruim 20.000 keer getekend en de initiatiefnemers organiseerden een groot en succesvol protest. De campagne
heeft bijgedragen aan bewustzijn over de situatie in Afghanistan en heeft ook laten zien dat er grote behoefte is
aan veel beter duurzaam beleid rondom mensen op de vlucht.
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Gratis anticonceptie: een zaak voor iedereen
In 2020 hebben Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak samen met Humanistisch Verbond, Women Inc. de
Nederlandse Vrouwenraad en meer dan 7300 mede-eisers een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat
om anticonceptie voor iedereen vergoed te krijgen. De reden voor deze zaak is dat anticonceptie is verworden
tot een politieke speelbal en het de afgelopen decennia van het kabinet afhangt of anticonceptie wordt vergoed
of niet. Omdat mensen met een baarmoeder grotendeels opdraaien voor de kosten van anticonceptie is hier
sprake van discriminatie. In eerste aanzet hebben we deze zaak verloren. In oktober hebben we met alle eisers
hoger beroep aangetekend omdat we goede kans zien op een andere uitspraak over het principiële dat het
discriminatie is dat anticonceptie niet gratis is.

KvK: bescherm onze adresgegevens, verander de handelsregisterwet
Steeds vaker worden ZZP’ers die zich maatschappelijk uitspreken, zoals columnisten, kunstenaars, advocaten,
journalisten en activisten, online bedreigd. En, steeds vaker uit die online haat zich ook offline. De privégegevens
van deze mensen slingeren op straat, want zodra je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel zijn je
adresgegevens openbaar. Dat moet stoppen, wat DeGoedeZaak betreft. In 2021 hebben we actie gevoerd om dit
probleem bekendheid te geven, onder andere door de hashtag #maakmijgeenschietschijf te introduceren,
waaronder ZZP’ers die met deze problemen te maken hebben zich uitspraken. Ook lanceerden we een petitie om
de Handelsregisterwet te veranderen, waarin dit geregeld wordt. 

Defund zwarte piet
Samen met antiracistische grassroots organisaties voert DeGoedeZaak al enkele jaren campagne voor het einde
van de racistische blackface karikatuur van Zwarte Piet. Steeds meer Nederlandse scholen, bedrijven en
gemeenten kiezen voor een racismevrije Sinterklaasintocht. Daarom heeft DeGoedeZaak in 2021 samen met
grassrootsgroep KOZP campagne gevoerd om te zorgen dat gemeenten een volgende stap zetten en de
racistische karikatuur zwarte Piet niet langer subsidiëren. Onder de noemer #DefundZwartePiet zijn we daarom
in 385 gemeenten petities begonnen die door duizenden mensen zijn ondertekend.

Maak vaccinaties wereldwijd beschikbaar
2021 was het jaar van de coronapandemie. Terwijl we in Nederland in het voorjaar onze eerste vaccinaties
ontvingen, zijn er grote delen van de wereld, vooral in Azië en Afrika, waar vaccinaties niet beschikbaar zijn.
DeGoedeZaak heeft samen met ruim 4000 burgers de oproep aan de Minister gedaan, om ervoor te pleiten om
de patenten die op deze vaccinaties rusten af te schaffen. Alleen zo maken we vaccinaties wereldwijd
beschikbaar! De Minister heeft de brieven van deze bezorgde burgers in ontvangst genomen. 

Stop het Energy Charter Treaty
Het Verdrag inzake het Energy Charter Treaty (ECT, of in het Nederlands: Europees Energiehandvest) is een
verdrag dat de belangen van de fossiele-industrie beschermt. Nu  Nederland zijn kolencentrales uiterlijk in 2030
sluit, krijgt het meer dan 2 miljard euro aan claims aan de broek, van de bedrijven die de centrales bezitten. Dit
zou betekenen dat een aanzienlijk deel van het totale budget voor klimaatbeleid wordt overgemaakt aan de
bedrijven die de klimaatcrisis hebben veroorzaakt. Zo wordt het ECT meer en meer een blok aan het been van
onze klimaatambities. Hoewel dit verdrag zo'n enorme impact heeft op de transitie naar een duurzame en
rechtvaardige toekomst, is er nog niet veel bewustzijn over.  

Om het bewustzijn te vergroten en druk uit te oefenen op beleidsmakers om uit het ECT te stappen, lanceerden
we samen met bondgenoten als Handel Anders en Milieudefensie een landelijke campagne die aansluit bij de
internationale Exit ECT-campagne. Samen haalden we bijna 8000 handtekeningen op, die we overhandigden aan
Nederlandse politici. Een motie om uit het ECT te stappen haalde het niet in de Tweede Kamer, maar kon wel op
brede steun rekenen. Begin 2022 willen we deze campagne voortzetten, omdat er dan belangrijke debatten over
dit thema in het Nederlandse parlement zullen plaatsvinden.

Klimaatmars
In 2021 vond de grootste Klimaatmars in de geschiedenis van Nederland plaats, met meer dan 40.000
aanwezigen. Omdat DeGoedeZaak deel uitmaakt van de coalitie van NGO's die deze marsen organiseren (de
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Klimaatcrisis Coalitie genaamd), speelden wij een belangrijke rol bij het realiseren en promoten van het
evenement. Ook hebben we consequent gelobbyd voor inclusiviteit tijdens/in de mars. 

Op het podiumprogramma van de mars stonden sprekers die de aandacht vestigden op de manier waarop
verschillende groepen mensen, bijvoorbeeld inheemse groepen en jongeren, op verschillende manieren worden
getroffen door klimaatverandering. Dit heeft geholpen om de aanwezigen te informeren over de sociale
aspecten van de klimaatcrisis en dus over de manieren waarop de klimaatverandering moet worden aangepakt. 

In 2022 hopen we opnieuw een succesvolle massale collectieve actie te organiseren, waarbij we ons zullen
richten op het verbreden van de beweging door verbindingen te leggen met andere progressieve bewegingen.
Volgens ons draagt dit niet alleen bij aan een solidaire progressieve beweging in de breedte, maar ook aan een
dieper begrip binnen de beweging van de manieren waarop de verschillende strijden voor gerechtigheid met
elkaar verbonden zijn. 

#ActieActieActie - Nederland: blijf niet achter, stop fossiele investeringen!
Op de klimaattop in Glasgow (COP26) namen verschillende landen het voortouw om toekomstige buitenlandse
investeringen in fossiele brandstoffen te verbieden, vanaf 1 januari 2022! De Nederlandse regering, die een
demissionair kabinet heeft, wilde deze toezegging echter pas doen als er een nieuwe regering was. Op dat
moment zijn wij een ‘rapid response’ campagne gestart om druk uit te oefenen op onze minister-president om
zich aan te sluiten bij de verklaring van zijn Europese collega-leiders. 

In korte tijd haalden we meer dan 11.000 handtekeningen op, die er uiteindelijk toe bijdroegen dat Nederland
zijn standpunt wijzigde en zich aansloot bij de belofte om niet meer in fossiele brandstoffen te investeren.
Belangrijk is dat deze petitie samenviel met de hierboven beschreven Klimaatmars, waarbij ook veel aandacht
werd besteed aan het Nederlandse optreden tijdens COP26. Alles bij elkaar hebben deze inspanningen geholpen
om het bewustzijn te versterken, niet alleen over de macht en de mogelijkheden die de Nederlandse regering
heeft om klimaatactie te ondernemen (en hun niet-zo-gretige instelling om dit ook echt te doen), maar ook over
de manier waarop publieke druk overheidsbeslissingen kan beïnvloeden. 

In 2022 houden we in de gaten of de ‘Glasgow-statement’ ook echt wordt uitgevoerd en door de Nederlandse
regering wordt omgezet in nieuw beleid richting het voor het einde van het jaar afbouwen van publieke steun
aan fossiele investeringen in het buitenland. 

Succesvolle ledenpetities 
Als DeGoedeZaak bieden we een platform aan burgers om campagnes te starten, waarbij we hen ondersteunen.
Succesvolle campagnes in 2021 waren Stop Femicide! (bijna 3500 handtekeningen), “Rijksambtenaren voor een
fossielvrij pensioen” en “Stop met beleggingen van pensioengeld in een ziekmakende industrie” (het ABP is
gestopt met fossiel investeren) en Iedereen een dak boven het hoofd!, gestart door een grote groep politieke
jongeren organisaties. 
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4. Financieel resultaat 2021
We hebben inkomsten en uitgaven gebalanceerd in 2021 en zijn blij met dit resultaat. DeGoedeZaak is een
stichting zonder winstoogmerk, die door de aard van het werk en de afhankelijkheid van donaties en fondsen
niet met grote buffers kan werken. Wel bouwen we ieder jaar verder aan een reserve waarmee we onvoorziene
kosten of wijzigingen kunnen opvangen wanneer dat uiterst noodzakelijk is.

5. Begroting 2022

Amsterdam, 30 mei 2022
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 1.118 1.545

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen 2 - 34.232
Overige vorderingen en overlopende activa 3 45.096 11.146

45.096 45.378

Liquide middelen 4 55.592 43.824

101.806 90.747

PASSIVA

Stichtingsvermogen 5 35.015 23.102

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

6 

1.955 4.687
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

7 

11.652 15.412
Overige schulden 8 21.128 -
Overlopende passiva 9 32.056 47.546

66.791 67.645

101.806 90.747

12



Jaarrekening 2021
Stichting DeGoedeZaak

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten
Opbrengsten kernfondsen 10 127.400 127.250
Opbrengsten projectfondsen 11 35.741 110.081
Samenwerkingfees 12 88.797 54.808
Opbrengsten ledendonaties 233.284 157.234
Overige 400 416

485.622 449.789

Lasten
Campagne en tech kosten 13 38.723 21.768
Lasten uit hoofde van projectfondsen en
samenwerkingen

14 

11.914 64.575
Lonen en salarissen 15 396.040 327.499
Afschrijvingen materiële vaste activa 16 427 427
Overige bedrijfskosten 17 26.605 23.520

Som der bedrijfslasten 473.709 437.789

Saldo baten en lasten 11.913 12.000
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting DeGoedeZaak is feitelijk en statutair gevestigd op De Wittenstraat 45, 1052 AL te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68809735.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting DeGoedeZaak bestaan voornamelijk uit het ondersteunen of organiseren van
campagnes die gericht zijn op het versterken van een progressieve, sociale, eerlijke, inclusieve, duurzame en
democratische samenleving en het creëren van nieuwe campagne kanalen hiervoor. De stichting is onafhankelijk
ten aanzien van politieke partijen en stromingen.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt Stichting DeGoedeZaak
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of
worden ontvangen, dan wel betaald. Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten
opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden
in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de gedurende het boekjaar van fondsen en leden ontvangen c.q. toegezegde
gelden.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 2.133
Cumulatieve afschrijvingen -588

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.545

Mutaties 

Afschrijvingen -427

Saldo mutaties -427

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 2.132
Cumulatieve afschrijvingen -1.014

Boekwaarde per 31 december 2021 1.118

Inventarissen worden afgeschreven tegen 20%.

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2  Overige vorderingen

Nog te ontvangen fondsen - 34.232

3  Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen ledendonaties 41.160 9.710
Waarborgsommen 3.465 965
Vooruitbetaalde bedragen 471 471

45.096 11.146

4  Liquide middelen

SNS rekening-courant 55.592 43.824
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PASSIVA 

5  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingskapitaal weergegeven:
Stichtings-

kapitaal
€

Stand per 1 januari 2021
23.102

Resultaatverdeling 11.913

Stand per 31 december 2021 35.015

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

6  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.955 4.687

7  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 11.652 15.412

8  Overige schulden

Vooruitontvangen fondsen 21.128 -

9  Overlopende passiva

Vakantiegeld 12.487 12.802
Nog te betalen lasten 18.435 34.744
Accountantskosten 1.134 -

32.056 47.546

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting DeGoedeZaak is een huurverplichting aangegaan voor een duur van 5 jaar met ingang van 1 juli 2018. Er
is een opzegtermijn overeengekomen van 12 maanden. De jaarlijkse huurlast bedraagt circa € 5.400.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
€ €

Baten

Opbrengsten kernfondsen 127.400 127.250
Opbrengsten projectfondsen 35.741 110.081
Samenwerkingfees 88.797 54.808
Opbrengsten ledendonaties 233.284 157.234
Overige 400 416

485.622 449.789

10  Opbrengsten kernfondsen

Open Fund 67.400 68.250
Stichting Democratie en Media 60.000 59.000

127.400 127.250

11  Opbrengsten projectfondsen

SIDN fonds (Eerste Hulp Bij Online Haat) 20.791 19.209
Ministerie Binnenlandse Zaken (Ik zet een stap) 14.950 -
Open Emergency Fund (Tech uitdagingen) - 40.000
Milieudefensie (Stop de Vieze lobby) - 15.500
Campact CETA Fund (Stop CETA) - 10.140
Stichting Democratie en Media (Burgeragenda) - 25.232

35.741 110.081

12  Samenwerkingfees

Samenwerkingsfee FNV 76.260 -
Samenwerkingsfee Woonbond (Weg met de Wooncrisis) 10.537 15.808
Samenwerkingsfee gezonde voeding 2.000 -
Samenwerkingsfee FNV (Voor 14) - 39.000

88.797 54.808
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2021 2020
€ €

13  Campagne en tech kosten

Campagnekosten 7.441 8.234
Inhuur derden 22.696 6.070
Technische kosten 8.586 7.464

38.723 21.768

14  Lasten uit hoofde van projectfondsen en samenwerkingen

Campagnekosten en technische kosten ik zet een stap 5.399 -
Campagnekosten FNV 5.228 -
Campagnekosten Burgeragenda (Stichting Democratie en Media) 1.287 25.144
Campagnekosten Stop CETA (Campact CETA Fund) - 10.141
Campagnekosten Stop de Vieze Lobby (Milieudefensie) - 13.131
Campagnekosten Eerste Hulp Bij Online Haat (SIDN fonds) - 16.159

11.914 64.575

15  Lonen en salarissen

Bruto lonen 277.111 237.145
Sociale lasten en pensioenlasten 85.883 68.718
Overige personeelskosten 33.046 21.636

396.040 327.499

Bruto lonen

Brutolonen en -salarissen 291.011 260.747
Vakantiegeld 24.743 20.387

315.754 281.134
Doorbelaste brutolonen en -salarissen -38.643 -43.989

277.111 237.145

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 70.539 58.054
Pensioenlasten 15.344 10.664

85.883 68.718
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2021 2020
€ €

Overige personeelskosten

Advieskosten 10.888 -
Ziekengeldverzekering 8.992 12.503
Overige personeelskosten 5.364 5.132
Onkostenvergoeding 4.157 4.001
Cursussen/seminars 1.894 -
Onbelaste vergoedingen 1.751 -

33.046 21.636

De advieskosten hebben betrekking op een eenmalig adviestraject en coaching, in het kader van de groeiende
organisatie en interne structuurvraagstukken

16  Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 427 427

17  Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 7.452 6.931
Algemene kosten 19.153 16.589

26.605 23.520

Huisvestingskosten

Huur 5.535 6.053
Gas, water en elektra 1.288 527
Schoonmaakkosten 629 351

7.452 6.931

Algemene kosten

Bankkosten en kosten Mollie 5.825 3.608
Accountantskosten 4.631 3.933
Reis- en verblijfskosten 2.470 1.449
Assurantiepremie 1.716 926
Administratiekosten 1.671 2.005
Representatiekosten 1.355 2.354
Kantoorbenodigdheden 702 1.673
Telefoon en internet 366 453
Relatiegeschenken 263 219
Overige 154 -31

19.153 16.589
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland 6,30 5,30

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 6,30 5,30

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

De doorbelaste salariskosten hebben betrekking op een personeelslid die in dienst is van DeGoedeZaak maar ook
werkzaamheden uitvoert voor een aantal andere organisaties, waarvoor zij een financiële bijdrage aan de
loonkosten betalen.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Informatieverschaffing over bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Er is in 2021 (2020: idem) geen sprake geweest van bezoldiging bestuurders.

Amsterdam, 30 mei 2022

Stichting DeGoedeZaak

H. Abouellotfi
Bestuurder
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