VFI is de branchevereniging van goede doelen. Ruim
120 goede doelen zijn aangesloten, met uiteenlopende
aandachtsgebieden. Van gezondheid tot internationale hulp.
Van cultuur tot dierenbelangen.

samen voor kwaliteit van samenleven
WAT KAN VFI DANKZIJ U?
• een sterke lobby creëren
• een krachtige sector realiseren
• maatschappelijke betekenis van goededoelensector
zichtbaar maken
• inkoopvoordeel realiseren voor leden

WAT KAN U MET VFI?
goed geïnformeerd zijn en blijven

gebruikmaken van specialistische kennis

• actueel sectornieuws en verenigingsnieuws op het ledennet

• advies van VFI-Helpdesk over organisatie en governance en over

• tweewekelijkse nieuwsbrief
• bijeenkomsten over actuele onderwerpen op diverse terreinen zoals
financiële, juridische zaken, P&O, interne organisatie en communicatie
• inzicht in wet- en regelgeving t.a.v. goededoelensector

betalingsverkeer en in  juridische, fiscale en financiële zaken
• individueel benchmarkrapport sectoranalyse
• ondersteuning in de vorm van modelovereenkomsten zoals op het gebied
van arbeidsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden

profiteren van een aanzienlijk netwerk

fors besparen

• communities op het gebied van fondsenwerving, inkoop en P&O

• collectieve inkoop op de volgende gebieden; facilitair,  fondsenwerving &

• platformbijeenkomsten met collega’s op uw vakgebied

collecte, ICT, media, P&O en postverzending

• algemene ledenvergaderingen

• toegang tot gezamenlijke aansluiting bij de AWVN (P&O-diensten)

• werkgroepen en commissies

• gratis gebruik van Postfilter, geen bijdrage voor overledenenregister
• goedkope zendtijd op de publieke omroep via Socutera

zichtbaar zijn bij het publiek via

• deelnemen aan GEEF-SMS

• Socutera

• gratis publicatie van vacatures op goededoelen.nl en vfi.nl

• de Goede Doelen Gids en goededoelen.nl

• gebruik maken van diensten Bureau Nalatenschappen voor de

• Goede Doelen Rapport, jaarlijks rapport met de belangrijkste cijfers

controle op de afwikkeling van nalatenschappen

van de goededoelensector
• de Campagne Nalaten, een landelijke bewustwordingscampagne voor
het opnemen van een goed doel in het testament
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