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Stichting Goede Doelen Alkmaar opgericht 19 december 2019  
Op donderdag 19 december 2019 was het zover. Door de oprichting van de Stichting Goede 
Doelen Alkmaar zette Rotary Alkmaar de Waag een volgende stap bij het streven naar de realisatie 
van de lokale Goede Doelen Gids Alkmaar. Het plan is dat deze gids verschijnt in december 2020.
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Missie, doel en pragmatisch werken 
De missie van Goede Doelen Alkmaar is het versterken van de lokale infrastructuur, duurzaamheid 
en de sociale cohesie in de gemeente Alkmaar. Het doel is om ondersteuning te bieden aan lokale 
goede doelen die een positieve bijdrage leveren aan de Alkmaarse samenleving. Daarbij zijn wij 
enthousiast over de aanpak van Rotary ’s-Hertogenbosch West bij de realisatie van de Goede 
Doelen Gids’s-Hertogenbosch (1 juli 2019). Voorts is er de overtuiging dat de (financiële) 
ondersteuning van lokale goede doelen de komende decennia fors kan/zal worden uitgebreid.

Daarbij baseren wij ons op onderzoek (VU Amsterdam, Prof. Dr. R. Bekkers) waaruit blijkt dat het 
bedrag dat jaarlijks aan (lokale) goede doelen wordt geschonken -bij leven en na overlijden- stijgt.

Door landelijke onderzoeksresultaten, op conservatieve wijze, naar de Alkmaarse situatie te 
vertalen wordt verwacht dat tot 2060 een bedrag van minimaal € 72 miljoen beschikbaar zal 
komen voor lokale goede doelen. Bij potentiële lokale goede doelen en bij potentiële gevers (zo 
blijkt uit de notariële praktijk) is er behoefte om een verbinding te realiseren. Rotary Alkmaar de 
Waag c.q. Stichting Goede Doelen Alkmaar kan en wil deze verbindende schakel zijn.


Support van de gemeente Alkmaar 
Goede Doelen Alkmaar is verheugd over de reactie van de gemeente Alkmaar op het initiatief. 

Enige tijd geleden is gesproken met burgemeester Piet Bruinooge. De burgemeester ondersteunt 
de inzet om eind 2020 de Goede Doelen Gids te kunnen presenteren volkomen. De komende 
periode wordt nader afgestemd over de wijze waarop de ondersteuning van de gemeente 
Alkmaar verder geconcretiseerd zal worden.


Prioriteiten voor de komende maanden 
Belangrijke aandachtspunten van Goede Doelen Alkmaar voor de periode t/m maart 2020 zijn:

- Verdere uitbouw van het Netwerk Goede Doelen Alkmaar

- Voorzien in de financiering van de aanloopkosten Goede Doelen Gids Alkmaar

- Realisatie van een marketing - en communicatieplan

- Opzetten van een werkproces voor contact met potentiële goede doelen

Op de volgende pagina worden deze prioriteiten nader toegelicht.




Verdere uitbouw van het Netwerk Goede Doelen Alkmaar

Eind 2019 is gestart met het opzetten van een Netwerk Goede Doelen Alkmaar. Inmiddels hebben 
zich ongeveer twintig personen/organisaties bereid verklaard om een actieve bijdrage te leveren 
aan de realisatie van de Goede Doelen Gids Alkmaar. Zoals we het nu overzien zal het netwerk op 
geleidelijke wijze doorgroeien. De diversiteit aan partners/ambassadeurs draagt er aan bij dat 
komend jaar veel kennis, kunde en contacten op verschillende terreinen beschikbaar zal zijn. 

Denk daarbij aan vertegenwoordigers vanuit: de gemeente Alkmaar, het notariaat, financieel 
economische professies, maatschappelijke organisaties, de sectoren buurt en wijk, kunst en 
cultuur, natuur en milieu en sociaal en maatschappelijk. Diverse vormen van 
netwerkbijeenkomsten zullen in 2020 worden ingezet. Goede Doelen Alkmaar organiseert zelf 
avonden waarbij partners/ambassadeurs worden uitgenodigd. De eerstvolgende avond wordt 
gehouden op donderdag 23 januari 2019 bij VA Bewindvoering, James Wattstraat 24, Alkmaar. 

Daarnaast zal Goede Doelen Alkmaar ingaan op verzoeken van organisaties/netwerken in de stad 
om het initiatief nader te lichten en er gezamenlijk over te praten.


Voorzien in de financiering van de aanloopkosten Goede Doelen Gids Alkmaar

De Stichting Goede Doelen Alkmaar heeft inmiddels een meerjarenbegroting voor de periode 
2020/2024 vastgesteld. Vanzelfsprekend zullen de start - en aanloopkosten in 2020 gemaakt 
worden. Deze omvatten een bedrag van € 20.500, inclusief de vormgeving en het drukwerk van 
de papieren Goede Doelen Gids. Vanzelfsprekend wordt ook een digitale gids opgesteld.

In de jaren vanaf 2021 zijn de kosten aanzienlijk lager (gemiddeld € 4.500 per jaar).

De aandacht richt zich nu in de eerste plaats op het voorzien in € 20.500 door middel van diverse 
bijdragen (van deelnemende organisaties, fondsen, foundations, waarderingssubsidie). 


Realisatie van een marketing en communicatie-plan

Wij willen staan voor een goed doordachte benadering en uitvoering van alle communicatie m.b.t. 
Goede Doelen Alkmaar. Tegelijk is een concrete en praktische benadering belangrijk.

De communicatiemiddelen die worden ingezet (digitaal, schriftelijk, beeld en geluid) zullen het 
gestelde doel moeten dienen. Deze middelen zullen helpen om ‘de boodschap’ van Goede 
Doelen Alkmaar goed over te brengen. De inzet is dat deze ook uitnodigend zijn voor potentiële 
gevers en voor goede doelen (de ontvangers). Het beoogde plan is momenteel in ontwikkeling, 
waarbij het streven is dat het in februari 2020 kan worden vastgesteld.


Opzetten van een werkproces voor contact met potentiële goede doelen

De opgestelde planning voorziet er in dat in het voorjaar 2020 (periode maart/juni) zo veel mogelijk 
potentiële goede doelen worden benaderd met het verzoek om belangstelling kenbaar te maken 
voor opname in de gids. Daarbij zal hen worden gevraagd om diverse gegevens en fotomateriaal 
beschikbaar te stellen. Deze vraag zal leiden tot reacties en een flinke hoeveelheid data. Deze 
zullen verwerkt moeten worden om te kunnen komen tot de concept opzet voor de Goede Doelen 
Gids Alkmaar. Om een en ander in goede banen te kunnen leiden en zo efficiënt mogelijk te werk 
te gaan, wordt nu gewerkt aan de voorbereiding van een plan van aanpak c.q. werkproces. 

Goede Doelen Alkmaar werkt daarbij graag samen met partners/ambassadeurs en organisaties 
die hieraan willen bijdragen. Inmiddels is duidelijk dat Goede Doelen Alkmaar en de VCRA 
(Vrijwilligers Centrale Alkmaar) nader zullen afstemmen over samenwerkingsmogelijkheden. 


Onderzoek Lokale Goede Doelen Gids door de VU Amsterdam/Centrum voor Filantropische studies 
Door Rene Bekkers (VU Amsterdam) en Jan de Rond (Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch) 
is het plan opgevat om een opzet te maken voor onderzoek naar Lokale Goede Doelen Gidsen. 
Het idee is om te achterhalen of een lokale goede doelen gids effect heeft op het geefgedrag (bij 
leven en bij overlijden). Een vergelijking wordt gemaakt tussen ’s-Hertogenbosch, Alkmaar en 
Nederland bij organisaties in de sectoren buurt en wijk, kunst en cultuur, natuur en milieu en 
sociaal en maatschappelijk. Stichting Goede Doelen Alkmaar sluit zich graag aan bij het plan om 
dergelijk onderzoek in de toekomst uit te voeren.


Nieuwsbrief nr. 3 Goede Doelen Gids Alkmaar 
De derde nieuwsbrief Goede Doelen Gids Alkmaar verschijnt begin maart 2020.



