
 

 

 

Richtlijnen om in aanmerking te komen voor 
Power of Us 
Salesforce biedt krachtige CRM-technologie voor een wereldwijde gemeenschap van non-
profitorganisaties en onderwijsinstellingen om hen te helpen effectief te werken, fondsen te 
werven en zinvollere relaties op te bouwen met degenen die ze bedienen. Het Power of Us-
programma helpt in aanmerking komende organisaties om hun Salesforce-reis te beginnen 
met scherp geprijsde technologie . 
 

Zie de Franse, Nederlandse en Duitse versie van dit document. 
 

Geschiktheid van het programma 
Kwalificerende criteria 
Om in aanmerking te komen, moet u erkend zijn als een liefdadigheids-, non-profit-, educatieve 
of sociale veranderingsorganisatie in het land waar u zich bevindt. Dit omvat openbare of 
particuliere non-profitorganisaties en -instellingen in het basis-, secundair en hoger onderwijs. 
Verder moet uw organisatie in overeenstemming zijn met het beleid voor acceptabel gebruik en 
extern gericht zijn van Salesforce Diensten beleid . 

 
Uw organisatie moet juridische documentatie overleggen waaruit blijkt dat u aan de 
bovenstaande criteria voldoet. Zie hieronder voor specifieke geschiktheidsvereisten. De 
uiteindelijke beslissing of u in aanmerking komt, wordt naar eigen goeddunken gemaakt. Verder 
moet een klant op verzoek van Salesforce.org documentatie verstrekken om zijn status te 
valideren. 

 
Als landen geen officieel register hebben voor dit soort entiteiten, moet de juridische documentatie 
van de organisatie (zie hieronder) specificeren dat de entiteit voor deze doeleinden is opgericht: 

• Statuten 

• Akte van oprichting 

• Soortgelijke juridische documentatie met financiële overzichten die hun missie en primaire 
operationele doel verklaren als een non-profitorganisatie, liefdadigheidsorganisatie of 
openbare onderwijsinstelling. 

 
De volgende soorten non-profitorganisaties komen in aanmerking om in aanmerking te komen voor 
Power of Us: 

Non-profit organisaties: 

• Religieus, liefdadig, wetenschappelijk, literair of educatief 

• Maatschappelijk voordeel of maatschappelijk welzijn 

• Kunst, cultuur en/of erfgoed 



 

• Humanitair 

• Non-profit aanbieders van de volgende sociale diensten: 

• Pensioenzorg 

• hospice 

• Geestelijke gezondheidsbehandeling 

• Communautaire gezondheidsdiensten (alleen ambulant) 

• Behandeling van middelenmisbruik 

• Bloed- en orgaantransplantatiebanken 

• Ontwikkelingsdiensten 

• Diensten voor gehandicapten 

• Reproductieve gezondheidsdiensten 

• Stichtingen zonder winstoogmerk of fondsenwervende organisaties, waaronder 
ziekenhuisstichtingen. 

• Financiële instellingen voor gemeenschapsontwikkeling geregistreerd als 501(c)(3) of 501(c)(4) 

• In de Verenigde Staten, organisaties met belastingvrijstelling onder de volgende 
Amerikaanse Internal Revenue Codes: 

• 501(c)(3) Liefdadigheidsorganisaties 

• 501(c)(4) Sociale Welzijnsorganisaties 

• Raadpleeg buiten de Verenigde Staten de onderstaande checklist voor landspecifieke vereisten 

 
Instellingen voor hoger onderwijs: 

• Openbare of particuliere instellingen voor hoger onderwijs zonder winstoogmerk 

 
Instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs: 

• Op zichzelf staande K-12 openbare, charter- en particuliere (non-profit) scholen - evenals K-
12 openbare schooldistricten, chartermanagementorganisaties (CMO) en particuliere (non-
profit) schoolnetwerken. 

 
Fiscaal gesponsorde organisaties: 

• Organisaties die fiscaal worden gesponsord door een organisatie die voldoet aan de huidige 
geschiktheidscriteria 

• Fiscale sponsoring is een financiële en juridische structuur waarbij een wettelijk 
erkende, van belasting vrijgestelde organisatie of openbare liefdadigheidsinstelling 
specifiek financieel en juridisch toezicht houdt op een entiteit die zelf niet in 
aanmerking komt voor belastingvrijstelling of een openbare liefdadigheidsinstelling. 

• De geschiktheid wordt per geval bepaald. Daarnaast zal Salesforce.org bepalen of 
entiteiten met de volgende kenmerken in aanmerking komen voor de voordelen van het 
Power of Us-programma. 

• Degenen met uitgebreide en transparante sociale en/of milieunormen 

• Microfinancieringsorganisaties 

• Opkomende maatschappelijke organisaties 



 

Diskwalificatiecriteria _ 
Uitgesloten non-profitorganisaties: 

• Ziekenhuizen 

• Academische Medische Centra (een ziekenhuis voor tertiaire zorg dat organisatorisch en 
administratief is geïntegreerd met een medische school) 

• Zorgverzekeraars 

• Groeps- of individuele gezondheidspraktijken 

• Voorzieningen voor intramurale zorg 

• Organisaties voor economische ontwikkeling, zoals: 

• Kamers van Koophandel (exclusief stichtingen) 

• Districten voor bedrijfsverbetering 

• Lokale en regionale economische ontwikkelingsorganisaties met een primaire 
focus op commerciële bedrijfsontwikkeling 

• Handels- of bedrijfsverenigingen 

 
Landspecifieke niet-geschiktheid: 

VS: Alleen 501(c)(3) en 501(c)(4) non-profitorganisaties komen in aanmerking. Dit betekent 
dat organisaties die zijn aangewezen als non-profitorganisatie onder andere IRS-subsecties 
dan 501(c)(3) of 501(c)(4) niet in aanmerking komen. Bovendien mogen voor organisaties die 
meerdere IRS-aanduidingen hebben, de productdonatielicenties en -kortingen alleen worden 
gebruikt door de 501(c)(3) of 501(c)(4)-organisatie. 

 
Canada: Verenigingen, clubs of verenigingen zonder winstoogmerk die geen geregistreerde 
liefdadigheidsinstelling zijn. 

 
Uitsluitingen 

● Salesforce.org doneert of verstrekt geen kortingen aan organisaties in de volgende landen: 
Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, China (inclusief het vasteland van China, Hongkong en 
Macau) en de regio van de Krim. 

 
● Salesforce.org geeft korting, maar geen donatie, aan het volgende: 

• Sociale ondernemingen, sociale ondernemingen, bedrijven van 
gemeenschapsbelang, B-Corps, coöperaties (niet-detailhandel) 

 

● Salesforce.org geeft een donatie, maar geen korting voor het volgende: 

• Organisaties in Rusland 
 

Let op: om in aanmerking te komen voor het Power of Us-programma, moeten de potentiële 
ontvangers voldoen aan de KWALIFICATIECRITERIA en NIET vallen onder de 
DISKWALIFICATIECRITERIA. Daarnaast kunnen er situaties zijn waarin Salesforce.org donaties 
van abonnementen kan verstrekken aan een organisatie in een bepaald land, maar waarin 
Salesforce.org mogelijk geen abonnementen in dat land kan doorverkopen.



 

Checklist voor het Power of Us-programma 
Bekijk deze checklist om er zeker van te zijn dat je hebt wat je nodig hebt om je aan te melden voor 
het programma. 

 
1. Uitvoerende of administratieve goedkeuring: 

a. Voor non-profitorganisaties: zorg voor toestemming van uw uitvoerend directeur of 
bestuursvoorzitter. 

b. Voor onderwijsinstellingen: verstrek een ondertekende ethische verklaring waarin wordt 
bevestigd dat de donatie van het Power of Us-programma is toegestaan onder uw 
toepasselijke ethische of inkoopbepalingen, en dat het hoofdkantoor van de school 
(district of universiteit) de donatie goedkeurt en erkent dat het district of de universiteit 
komen niet in aanmerking voor aanvullende donaties. 

 
2. Uw ID-nummer: 

a. Geef uw btw-/belasting-/EIN-nummer op om ons te helpen uw non-profitstatus te 
verifiëren. 

 
3. Juridische documentatie: 
Voeg relevante documentatie toe om aan te tonen dat u wordt erkend als 
liefdadigheidsinstelling, non-profitorganisatie of niet-gouvernementele organisatie in het land 
waar u zich bevindt. Als uw land geen officieel register heeft voor de entiteit van uw 
organisatie, kunt u een kopie van uw statuten of soortgelijke juridische documentatie bij uw 
jaarrekening voegen. Dit moet alle relevante informatie bevatten waaruit blijkt dat u geen 
winstoogmerk heeft en dat uw primaire doel liefdadig, educatief en/of sociaal nuttig is. 

Specifieke juridische documentatie zoals hieronder vermeld 

• Fiscaal gesponsorde organisaties: In plaats van de bovenstaande juridische 
documentatie moeten fiscaal gesponsorde organisaties het volgende indienen: 

• de IRS-bepalingsbrief van de fiscale sponsor en 

• het fiscale sponsorcontract/overeenkomst tussen beide organisaties. Een 
ondertekende brief van de fiscale sponsor kan (naar goeddunken van 
Salesforce.org) ook voldoende zijn, als hierin duidelijk de relatie tussen de 
entiteiten wordt aangegeven en dat de fiscale sponsor bereid is de donatie namens 
de andere organisatie te accepteren tijdens het aanvraagproces. 

• Project/programma: 

• De 501(c)(3) of 501(c)(4) determinatiebrief van de moederorganisatie 

• Bevestigingsbrief op het briefhoofd van de moederorganisatie waarin de relatie 
tussen de moederorganisatie en het project/programma wordt beschreven. 

• Als de naam van uw organisatie afwijkt van de naam die wordt vermeld in uw 
juridische documentatie, voegt u een verklaring van het naamsverschil toe. 

 

4. Aanbevolen: systeembeheerder 
a. Identificeer een lid van uw personeel om uw systeembeheerder te worden genoemd



 

Andere documentatie 
Vanaf 1 februari 2018 zijn de volgende documenten vereist voor de genoemde landen. Deze 
lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. 

 
ARGENTINIË 

Association Foundation Registration Certificate van Ministry of Justice (IGJ Reg) of Civil Simple 
Certification of Registration van Administracion Federal De Ingreos Publicos, Human Rights Cert 
– CN-nummer 

 
AUSTRALIË 

ACNC-registratie of DGR 

 
OOSTENRIJK 

Inschrijvingsbewijs "Gemeinnuetzigkeit", (Finanzamt fuer Koerperschaften) 

NGO-verificatie; https://www.firmenabc.at/ of https://firmenbuch.at/  
Vereine verificatie: https://www.bmi.gv.at/609/abfragen.aspx 

 
BANGLADESH 

Geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid en Gezinswelzijn, Geregistreerd bij het 
Ministerie van Sociale Zaken als een organisatie voor sociale ontwikkeling, Geregistreerd bij het 
Bureau voor NGO-aangelegenheden, Geregistreerd bij de vrijwillige instanties voor sociale 
zekerheid (registratie en controle) 

 
BELGIË 

Certificaat van registratie; Kabinet van België - Nederlands: Vereniging Zonder Winstoogmerk 
(VZW), Bewijs van Inschrijving; Belgisch Staatsblad – ASBL Vereniging zonder winstoogmerk, 
statuten en oprichtingsakte 

 
BERMUDA 

Belastingvrije registratie van griffier-generaal, NPO-registratiecertificaat, statuten en 
oprichtingsakte 

 
BOLIVIA 

NPO-registratiecertificaat van Director General del Registro de Asociaciones y of Certificate of 
Foundation Registration van Fundaciones Sins Fines de Lucro 

 
BOSNIË en HERSGOVINA 

Minister van Justitie - Registratiecertificaat Vereniging NPO, Statuten en Oprichtingsakte 

 
 
 



 

BRAZILIË 
Inschrijvingsbewijs voor Verenigingen, Stichtingen, PBO van Ministerie van Justitie/Binnenlandse 
Zaken 

 

BULGARIJE 

Certificering van registratie - 'BULSTAT'-nummer van de minister van Justitie, statuten en 
oprichtingsakte 

 
BURKINA FASO 

Certificaat van registratie als NPONGO, statuten en oprichtingsakte 

 
KAMEROEN 

Certificaat van registratie als NPONGO van de Raad van Ministeries, statuten en memorandum van 
associatie 

 
CANADA 

Liefdadigheidsregistratienummer van Canada Revenue Agency 

Een 'charitable'-brief van de Canadese belastingdienst met het registratienummer van de 
liefdadigheid. Een link naar de registratie van uw organisatie op de website van de Canada 
Revenue Agency is ook voldoende. 

 
CHILI 

Certificaat van NPO-registratie van Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken 

 
COLOMBIA 

Bewijs van NPO-registratie van de Kamers van Koophandel 

 
COSTA RICA 

Certificaat van NPO-registratie van Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken 

 
CYPRUS 

Certificaat van registratie als NPONGO, statuten en oprichtingsakte 

 
TSJECHISCHE REPUBLIEK 

Certificering van registratie als stichting, schenking uit stichtingsregister, statuten en akte van 
oprichting 

 
ECUADOR 

Certificaat van sociaal" liefdadigheidsregistratienummer van IRS 

 



 

EGYPTE 

Certificaat van registratie als NGO, statuten en oprichtingsakte 

 

ESTLAND 

Certificaat van registratie van districtsrechtbanken, statuten en oprichtingsakte 

 
FINLAND 

Basiscertificaat van registratie van Stichting Register 

Certificaat van NPO-registratie van de National Board of Patents en registraties 

 
FRANKRIJK 

Bewijs van inschrijving onder "Loi de 1901", statuten en oprichtingsakte 

 
DUITSLAND 

Inschrijvingsbewijs "Gemeinnuetzigkeit", (Finanzamt fuer Koerperschaften) 

 
GHANA 

Certificaat van NGO-registratie van de afdeling van de griffier-generaal, statuten en 
oprichtingsakte 

 
GRIEKENLAND 

Bewijs van registratie als NPONGO van het ministerie van Financiën, officieel staatsblad, statuten 
en oprichtingsakte 

 
GUATEMALA 

Certificaat van NPONGO-registratie van de lokale overheid 

 
GUYANA 

Certificaat van NPONGO-registratie van de lokale overheid 

 
HONDURAS 

Inschrijvingsbewijs voor Verenigingen, Stichtingen, PBO van Ministerie van Justitie/Binnenlandse 
Zaken 

 
HONGARIJE 

NPO-registratiecertificaat van bevoegde registratierechtbank, statuten en oprichtingsakte 

 
INDIA 

Registratiecertificaat van Trust of Society 



 

IERLAND 

CHY-nummer van inkomsten, statuten en oprichtingsakte 

 
ISRAËL 

"Amuta"-nummer van de griffier van de staat Israël, certificaat van NPO-registratie 

 
ITALIË 

Bewijs van registratie als "Onlus" of Coöperatieve Sociale wettelijke registratie, statuten 
en akte van oprichting 

 
JAMAICA 

Certificaat van NGO-registratienummer "TRN" van het Ministerie van Financiën 

 
JAPAN 

Geregistreerd certificaat als geautoriseerde NPO of bij de nationale belastingdienst, geregistreerd 
certificaat als corporatie van algemeen belang. 

 
JORDANIË 

Certificaat van NGO-registratie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, statuten en 
memorandum van associatie (vertaald) 

 
KAZACHSTAN 

NPO-registratiecertificaat van minister van Justitie, statuten en oprichtingsakte 

 
KENIA 

NGO-registratiecertificaat van de Keniaanse regering, statuten en memorandum van associatie 

 
KOREA 

Geregistreerde certificering als Vereniging, Stichting, NPO bij de lokale overheid 

 
LETLAND 

Inschrijvingsbewijs van de Stichting uit het Rijksregister 

 
LITOUWEN 

Certificaat van NPO-registratie van de lokale overheid 

 
LUXEMBURG 

Registratie als VZW, Vereniging of Stichting uit Groothertogelijk Besluit Handelsregister 

 



 

MALEISIË 

Statuten, geregistreerd bij het register van verenigingen (ROS), belastingvrij geregistreerd volgens 
de wet op de inkomstenbelasting 

 
MALTA 

Geregistreerd als vrijgesteld van belasting door het ministerie van Financiën, 

 
MEXICO 

Certificaat van NPO-registratie van het ministerie van Justitie of belastingbetalersregister, 
registratie als maatschappelijke organisatie van openbaar bestuur of federaal register 

 
MOLDAVIË 

NPONGO-registratiecertificaat van het ministerie van Justitie, statuten en 
oprichtingsakte 

 
MAROKKO 

Statuten en oprichtingsakte (vertaald naar het Engels) 

 
NAMIBIË 

NGO-registratiecertificaat van het registratiebureau voor lokale bedrijven 

 
NEDERLAND 

Registratie als “Uittreksel van de Kamer van Koophandel”, “ABSL” van de Kamer van Koophandel 
Centraal Bureau Fondsenwerving, Statuten en Oprichtingsakte 

 
NIEUW-ZEELAND 

Registratie bij NZ Charities Commissioner, statuten en oprichtingsakte 

 
NICARAGUA 

Certificaat van NPO, Social Benefit Org, Civil Society Org van Junta de Asistencia Privada Juntas 
de Beneficencia Privada of Indesol 

 
NIGER 

Certificaat van NGO-registratie, statuten en oprichtingsakte 

 
NIGERIA 

Certificaat van NGO-registratie, statuten en oprichtingsakte 

 

NOORD-IERLAND 

Geregistreerd als vrijgesteld van belasting, XOXNXR-nummer van HMRC 



 

NOORWEGEN 

Certificaat van NPO-registratie van de lokale overheid 

 
PAKISTAN 

Belastingvrijstellingswet, goedgekeurd door het kantoor van de commissaris van de belastingdienst 

 
PALESTIJNSE AUTORITEIT 

Certificaat voor registratie van interieurs van het Palestijnse Nationale Autoriteit Ministerie 

 
PANAMA 

Certificaat van NPO-registratie, burgerlijke vereniging van het ministerie van Justitie, federaal 
register 

 
PARAGUAY 

Certificaat van NPO-registratie, civiel van het ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken 

 
PERU 

Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken, vrijgesteld van 
belasting 

 
FILIPPIJNEN 

Geregistreerd bij de Philippine Council for NGO Certification, "Non-stock corporations" geregistreerd 
onder de Corporation Code 

 
POLEN 

Certificaat van registratie als "OPP" Organizacja Pożytku Publicznego 

EKRS-verificatie 

 
PORTUGAL 

Registratiekaart van "Pessoa Colectiva", registratiecertificaat van het ministerie van Financiën 

 
PUERTO RICO 

Belastingvrije registratie van het Ministerie van Financiën, NPO-certificaat van registratie, 
statuten en oprichtingsakte 

 
ROEMENIË 

Stichting Inschrijvingsbewijs van de Registratie van Verenigingen



 

RUSLAND 

Certificaat van NGO-registratie van het Ministerie van Belastingen, Wet op de registratie van 
rechtspersonen, Statuten en Oprichtingsakte (vertaald) 

 
RWANDA 

Certificaat van registratie van de nationale veiligheidsdienst of als ngo van het Rwanda-directoraat, 
statuten en memorandum van associatie 

 
SAN SALVADOR 

Belastingvrije registratie van het Ministerie van Financiën, NPO-certificaat van registratie, 
statuten en oprichtingsakte 

 
SCHOTLAND 

Certificate of Charity Registration SCXXXXX”-nummer van de regelgever van het Office of Scottish 
Charity, statuten en memorandum van vereniging 

 
SINGAPORE 

Inschrijvingsbewijs van NPO of VWO door de lokale overheid 

 
ZUID-AFRIKA 

Certificaat van NGO-registratie van het Department of Social Development, statuten en 
oprichtingsakte, oprichtingsakte van een bedrijf zonder aandelenkapitaal 

 
ZWEDEN 

Certificaat van NPO-registratie, “Stiftelser i Allmänhet, “Insamlingsstiftelser”, “Kollektivstiftelser” 

 
ZWITSERLAND 

Certificaat van NPO-registratie, "Gemeinnuetzigkeit", "Stiftung", CH-nummer 

 
TAIWAN 

Ingeschreven onder Wet Burgerlijk Wetboek, Wet Inkomstenbelasting 

 
THAILAND 

Geregistreerd bij het kantoor van de National Cultural Affairs Commission in Thailand, onder het 
ministerie van Cultuur, statuten 

 

KALKOEN 

Bewijs van Inschrijving vzw of Algemeen Nut Beogende Instelling van Ministerraad, Statuten en 
Oprichtingsakte 

 
 
 



 

OEGANDA 

NGO-registratiestatuut 1989, NGO-registratie van de commissaris, statuten en 
oprichtingsakte 

 
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 

Certificaat van NGO-registratie van de lokale overheid 

 
VERENIGD KONINKRIJK 

Charity-registratienummer van Charity Commission, CIC-registratienummer van CIC Regulator, 
statuten en oprichtingsakte 

 
VERENIGDE STATEN 

IRS Bepalingsbrief van 501(c)(3) belastingvrije status, IPEDS ID van het National Center for 
Education Statistics (NCES) 

Aanvaardbaar bewijs van de 501(c)(4)-status, zoals een kopie van het formulier 990. 

 
URUGUAY 

Geregistreerd als vrijgesteld van belasting van de lokale overheid, certificaat van NPO-registratie 

 
VENEZUELA 

Registratiecertificaat van burgerlijke verenigingen, geregistreerd als vrijgesteld van belasting door 
de lokale overheid 

 
VIETNAM 

Geregistreerde verenigingen, juridische status van stichtingen (Decreet 45 (2010) voor 
verenigingen, en Decreet 148 (2007) voor sociale en liefdadigheidsfondsen), of 
kennisgeving (Decreet 151 (2007) betreffende coöperaties 

 
ZIMBABWE 

Certificaat van NGO-registratie van de lokale overheid, statuten en oprichtingsakte 
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