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Welke partijen zijn aangesloten bij NLFL:




Individuen via een lidmaatschap (176 leden waarvan 35 werkzaam bij een lid van Goede
Doelen Nederland)
Organisaties via een buitengewoon lidmaatschap (111 leden waarvan 20 lid bij Goede Doelen
Nederland)
Maatschappelijk partners (23 partners)

Persoonlijk lidmaatschap - Branchegenoot
Goede Doelen Nederland wil het netwerk van, met name, individuele fondsenwervers graag
behouden en verder vormgeven. Aangezien Goede Doelen Nederland de branchevereniging is van
erkende organisaties kunnen individuen geen lid van de vereniging worden. Goede Doelen Nederland
nodigt hen uit om branchegenoot te worden. Het moment van overgang naar Goede Doelen
Nederland wordt nog bepaald.
De bijdrage voor het zijn van branchegenoot is € 175 per jaar en komt daarmee overeen met de
huidige contributie voor NLFL.
Per organisatie kunnen maximaal drie medewerkers zich als individu aansluiten. Dit maximum geldt
voor organisaties die passen in de werkingssfeer van de Erkenningsregeling, dus een Erkenning
zouden kunnen aanvragen en daarmee lid zouden kunnen worden van GDN. Voor andere
organisaties geldt dit maximum niet (zie ook toegelicht bij maatschappelijk partners).
Het lidmaatschap van de 35 medewerkers die in dienst zijn bij een lid van Goede Doelen Nederland
vervalt per 1 januari 2021.

Organisatie lidmaatschap
Van de 111 organisatieleden zijn 20 organisaties ook lid van goede Doelen Nederland. Het
lidmaatschap van NLFL, van die organisaties die zowel lid zijn van NLFL als van Goede Doelen
Nederland, wordt automatisch per 31 december 2020 beëindigd.
Uitgaande van de categorie indeling in de Erkenningsregeling kunnen de NLFL leden als volgt worden
onderverdeeld:
A: 51/B:18/C:11 en D:11.
Ongeveer 25% van deze organisaties heeft een CBF-Erkenning.
NLFL organisatieleden kunnen hun lidmaatschap met ingang van 1 januari 2021 omzetten naar een
(aspirant) lidmaatschap bij Goede Doelen Nederland1. Er geldt een ingroeiregeling. Daarmee wordt
voor leden van NLFL deels afgeweken van de huidige regeling van Goede Doelen Nederland. Zie
onderstaand schema.
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Uiteraard kan een organisatie ook besluiten in 2020 al lid te worden van Goede Doelen Nederland. Er is dan
tot 1 januari 2021 sprake van een dubbellidmaatschap. Organisaties die al eerder lid zijn geweest van Goede
Doelen Nederland kunnen regulier lid worden.
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Tabel lidmaatschap NLFL (2020) en Goede Doelen Nederland (met ingang van 2021)
Tarief
Tarieven Goede Doelen Nederland
NLFL
NLFL-leden
2020
2021
2022
2023
2024*
A leden
€ 175
€ 175 aspirant
€ 250 aspirant
€ 250 aspirant
€ 695
B leden
€ 350
€ 250 aspirant
€ 250 aspirant
€ 250 aspirant
€ 695 of € 1.390
C leden
€ 525
€ 525 aspirant
€ 1000 aspirant € 2.780 - € 5.560* € 2.780 - € 5.560
D leden
€ 700
€ 1.000 aspirant € 1.000 aspirant €5.560 - €19.460* € 5.560 - €19.460
*daar waar geen ‘aspirant’ is vermeld, betreft het de contributie voor een regulier lidmaatschap.
Nog geen Erkenning
Organisaties die geen Erkenning hebben kunnen een aspirant lidmaatschap krijgen met een
zogenoemde ‘Verklaring’. Goede Doelen Nederland helpt vervolgens de Erkenning binnen de duur
van het aspirant lidmaatschap te verkrijgen.
Geen lid van Goede Doelen Nederland
Organisaties die, om welke reden dan ook, niet over willen naar een lidmaatschap bij Goede Doelen
Nederland bijvoorbeeld vanwege de Erkenning kunnen ervoor kiezen om individuele medewerkers
branchegenoot te laten worden (zie eerder in deze notitie onder ‘persoonlijk lidmaatschap’).

Maatschappelijk partners
De bijdrage die maatschappelijk partners aan NLFL verstrekken is in natura en/of geld en loopt
uiteen. Straks kunnen maatschappelijk partners een keuze maken tussen het zijn van leverancier of
van branchegenoot. Met deze propositie wordt eenduidigheid en transparantie gecreëerd. Er zijn
geen verschillen meer tussen de financiële bijdragen van maatschappelijk partners, anders dan
samenhangend met het aantal branchegenoten per organisatie.
Goede Doelen Nederland zal met elk van de huidige maatschappelijk partners in gesprek gaan over
de wensen over hun bijdrage aan de leden/de branchegenoten, de brancheorganisatie en de sector.
We zoeken per organisatie naar een passende overgang van NLFL naar Goede Doelen Nederland.
Er zijn meerdere mogelijkheden:
als leverancier van producten of diensten
Maatschappelijk partners kunnen zich aansluiten bij Stichting Diensten voor Goede Doelen waarbij
hun product/dienst actief onder de aandacht wordt gebracht bij alle leden via nieuwsbrieven,
website en door het geven van bijeenkomsten. Met een leverancier wordt afgesproken onder welke
voorwaarden een product of dienst wordt geleverd. Er is altijd sprake van een ‘charikorting’.
als branchegenoot
Maatschappelijk partners kunnen zich aansluiten als branchegenoot.
Binnen de groep van branchegenoten wordt, wat betreft de financiële bijdrage, het volgende
onderscheid gemaakt:
a. Medewerkers van ideële organisaties (geen winstoogmerk) en zzp’ers. Zij betalen een bedrag
van € 175,- per persoon per jaar.
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b. Medewerkers van niet-ideële organisaties. Zij betalen een bedrag van € 375,- 2per persoon
per jaar. (NB dit bedrag wordt door Goede Doelen Nederland nog afgestemd met de
ledenraad van NLFL)
Het zijn van branchegenoot is persoonlijk. Medewerkers en zzp‘ers worden dus op naam
geregistreerd.
Maximum aantal branchegenoten per organisatie
Voor categorie a. geldt dat maximaal 3 medewerkers van een organisatie zich als branchegenoot
mogen aansluiten, althans als hun organisatie past binnen de werkingssfeer van de
Erkenningsregeling. Als in dat geval meer dan drie medewerkers van een organisatie betrokken
willen zijn, zal een organisatie voor een organisatielidmaatschap moeten kiezen. Past een organisatie
niet in de werkingssfeer van de Erkenningsregeling dan geldt dit maximum van drie niet.
Voor categorie b. geldt geen maximum aantal branchegenoten per organisatie.
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Het gaat om een bedrag excl. BTW
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