Waarom heeft ORA geen keurmerk?
We kunnen ons goed voorstellen dat het bezit van een keurmerk voor goede doelen (het CBF of
RFB) voor u als mogelijke donateur een belangrijk ijkpunt is om te beslissen al dan niet in te gaan
op een hulpvraag. Er zijn immers inmiddels zoveel organisaties en tijdelijke initiatieven actief,
dat u als donateur graag duidelijkheid wil hebben over de integriteit en betrouwbaarheid van de
organisatie die u steunt of wilt gaan steunen.
We willen u echter het volgende in overweging geven:
Het zou weliswaar voor een organisatie als de onze mogelijk zijn om in aanmerking te komen
voor dit keurmerk, aangezien we aan de voorwaarden - maximaal 25% procent overhead, een
transparante boekhouding en een onafhankelijk bestuur - voldoen. De kosten van dit keurmerk
zijn echter tegen de tienduizend euro per jaar, nog afgezien van de indirecte kosten. Dat is
jaarlijks heel veel geld dat anders aan de veldprojecten besteed zou worden. Deze bijdrage zou
voor een kleinere organisatie het percentage overheadkosten relatief sterk verhogen.
Daarnaast komt het op ons vreemd over dat juist organisaties die de afgelopen jaren negatief
in het nieuws zijn geweest, stuk voor stuk het keurmerk voeren en het ook behouden. Als het
kennelijk niet uitmaakt hoe je met de verkregen gelden omgaat, is zo'n keurmerk o.i. in de
praktijk eigenlijk weinig zinvol.
De beoordeling van het keurmerk beperkt zich trouwens tot de fondsenwervende kant; hoe
effectief en efficiënt de fondsen op het (zendings-)veld ingezet worden, blijft buiten
beschouwing. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft het CBF-keurmerk zelfs eens
geadviseerd te stoppen met het uitzenden van een radiospotje. Daarin zegt het CBF te
controleren of bij goede doelen geld van donateurs terechtkomt waar de donateur dat wil. Die
tekst is volgens de RCC misleidend, omdat hij te absoluut is. Het CBF kijkt alleen of een
organisatie niet meer dan 25% van haar inkomsten besteedt aan fondsenwerving. Hoe de
overige 75% wordt besteed, controleert het CBF niet.
Ook vanuit de regering is er daarom veel kritiek op de huidige gang van zaken en wordt alom
gevraagd om meer regelgeving of in ieder geval een waterdicht systeem. De ANBI-regelgeving
van de Belastingdienst is hier een duidelijk uitvloeisel van.
Op basis van al deze overwegingen hebben wij als Stichting ORA ervoor gekozen elk jaar een
accountantsverklaring aan te vragen en ons te beperken tot de financiële jaarverslagen en de
halfjaarlijkse projectoverzichten. Verder voert ons bestuur jaarlijks een kascontrole uit en
heeft hierbij de beschikking over alle financiële gegevens.
Wij realiseren ons wel dat dit verhaal het er voor u niet eenvoudiger op maakt. Het enige dat
wij u kunnen aanraden is die organisaties te ondersteunen waar u op een of andere manier
persoonlijk betrokken bij bent. Dit om te voorkomen dat uw giften verkeerd terechtkomen. De
medewerkers en het bestuur van ORA staan open voor opmerkingen en advies.
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