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1. Inleiding 

 

De Vereniging Partin is opgericht op 28 november 2015. De statutaire vestigingsplaats is 

Apeldoorn. Het doel van de vereniging is o.a. het behartigen van de belangen van de 

aangesloten deelnemers, het initiëren van kwaliteitsprogramma’s en het stimuleren van 

samenwerking en uitwisselen van kennis tussen particuliere initiatieven onderling en tussen 

particuliere initiatieven en andere actoren actief op het terrein van 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

In dit jaarverslag is tevens het verslag opgenomen van de Stichting Partin. De doelstelling 

van de Stichting is het beheer van en de uitvoering van specifieke projecten die tot doel 

hebben de vereniging te versterken.  

Dit verslagjaar van de vereniging is het eerste jaar waarin uitvoering is gegeven aan het 

beleidsplan 2017 – 2021. De in het beleidsplan beschreven missie, visie en uitgangspunten 

vormen de leidraad voor de uitvoering van het beleid.  

 

Bestuur 

Het bestuur van de vereniging bestond in 2017 uit 5 leden: 

Lucy Engelen (voorzitter) 

Trudeke Vuijk (secretaris) 

Koen Vliegenthart RA (penningmeester) 

Mathieu Beurskens (vicevoorzitter) 

Yvonne van Driel (communicatie) 

 

Het bestuur wordt terzijde gestaan door directeur Ir Erik Boerrigter MBA. 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere 

vergoedingen gegeven dan vergoedingen voor gemaakte reiskosten e.d. 

 

Het bestuur van de Stichting bestond uit 3 leden: 

Lucy Engelen (voorzitter) 

Koen Vliegenthart (penningmeester) 

Mathieu Beurskens 
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2. Bestuursverslag 

2.1. Kwaliteitsverbetering 

Het bestuur ondersteunt de leden bij het streven naar kwaliteitsverbetering. Deze 

ondersteuning bestaan uit: 

- voorzien in informatiebehoefte van de leden 

- het faciliteren van samenwerking en kennisdeling. 

 

2.1.1 Informatievoorziening  

Het bestuur is zelf actief met bieden van voor leden relevante informatie en faciliteert de 

kennisdeling door leden onderling. 

 

Toolkits op KleineGoedeDoelen. 

De toolkits worden bij voortduring goed bezocht.  

ANBI aanvragen: 25924 per jaar 

Stichting oprichten: 3424 per jaar 

Jaarverslag maken: 4789 per jaar 

 

Aan het bestaande bestand zijn 2 nieuwe kits toegevoegd, te weten: 

 Voordelig uitvoeren van internationale overboekingen (998 bezoeker tot 30/9) 

 Verzekeringen afsluiten (281 bezoeker tot 30/9) 

 

Jaarrekening maken 

Een jaarrekening van een vereniging of stichting dient te voldoen aan de eisen die hieraan 

worden gesteld, o.a. door de Raad van de Jaarverslaglegging en het CBF (dat de Raad 

volgt). Om de leden hierin te ondersteunen heeft het bestuur een handleiding  - ‘een 

jaarrekening maken kun jezelf’’, met een bijbehorend spreadsheet – ontwikkeld. In het 

verslagjaar zijn 73 boekjes en spreadsheets verstuurd, waarvan 25 aan niet-Partin leden,  

die € 49,50 betaalden.  
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Partin Nieuwsbrief 

In 2017 is 5 maal een Nieuwsbrief verschenen. Daarnaast is ook twee keer een actiebericht 

verstuurd: eentje rondom de sessie “Zelf je jaarrekening maken conform RJ650” en eentje 

rondom de Partindag. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 500 lezers. 

 

2.2. Samenwerking  en kennisdeling 

2.2.1. Project “Rainwater harvesting”. 

In dit project werken 5 Partinleden samen. In dit rainharvesting project wordt met uitsluitend 

gebruik van lokaal beschikbaar materiaal gewerkt aan de oplossing van door droogte 

veroorzaakte problemen. Tevens biedt de oplossing werkgelegenheid voor opgeleide 

metselaars. 

 

2.2.2. Samenwerking met vermogensfondsen 

Na het Amaryllis project is in het verslagjaar een nieuwe samenwerking met een 

vermogensfonds gerealiseerd. Dit project heeft de gebruiksnaam ‘Bromelia’ gekregen.  

Vier Partinleden hebben elk 5000 Euro gekregen op basis van hun projectvoorstel. 

In 2018 zijn ook ‘Camelia’ en ‘Edelweiss’ van start gegaan.  

 

2.2.3. Partindag 

Op 30 september heeft de jaarlijkse Partindag plaatsgevonden, dit keer in samenwerking 

met Mondial-Apeldoorn. Een inhoudelijk verslag van deze dag is gepubliceerd op de Partin 

website. Op de dag was er ook nu veel ruimte voor onderlinge kennisuitwisseling. Er waren 

ca. 320 bezoekers. 
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3. Belangenbehartiging 

3.1. Contacten met andere organisaties 

Er zijn een drietal deelterreinen waarop het bestuur opkomt voor de belangen van Partin 

leden, te weten: 

 

- Maatregelen van de overheid: Geefwet, ANBI, CBF Erkenning. CBF erkenning zal in de 

nabije toekomst waarschijnlijk belangrijker worden. Het verkrijgen van een CBF Erkenning 

moet ook binnen de mogelijkheden van een PI liggen. Nu zijn ruim 30 Partin-leden een CBF 

Erkend Goed Doel.  

 

- Contacten overige partijen binnen OS: Politici, Wilde Ganzen, Partos, Nederland 

Filantropieland, Cordaid, Edukans, e.v.a. 

 

- De “commerciële” contacten worden steeds belangrijker. De samenwerking met ASN bank, 

Raptim, PifWorld en Mission&Relief is in 2017 voortgezet.  

 

3.2. Vergroten van de zichtbaarheid van Partin. 

Door onze aanwezigheid op sociale media wordt Partin voortdurend onder de aandacht 

gebracht.  

Volgers op Facebook: 369 

Volgers Facebook KGD: 212 

Volgers Twitter: 1055 

Volgers Twitter KGD: 515 

 

In 2017 is verder gegaan met de inzet van Google Adwords. Google stelt aan erkende 

Goede Doelen organisaties een advertentiebudget ter beschikking. Hiermee is een opnieuw 

een grote toename van het bezoekersaantal van onze publiekswebsite 

KleineGoedeDoelen.nl gerealiseerd. In 2015 waren er gemiddeld 77 bezoekers per dag. In 

totaal is de site is bijna 9.500 keer bekeken. In 2016 waren er (t/m november) 82.000 

bezoekers. In 2017 waren het er 133.979.  

Dit advertentiebudget werd ook ingezet voor in Partin-leden die een verhaal hebben 

gepubliceerd op KGD. 
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3.3. Wetenschappelijk onderzoek. 

Door middel van wetenschappelijk onderzoek en publicaties wordt met cijfers en feiten 

aangetoond dat het PI er toe doet in OS. Sara Kinsbergen, die hierover reeds heeft 

gepubliceerd, zal een nieuw onderzoek gaan uitvoeren in opdracht van Wilde Ganzen. 

Partin-voorzitter Lucy Engelen zit in de evaluatie-commissie. 

Partin heeft namens Sara Kinsbergen een enquête uitgezet onder de achterban. 
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4. De vereniging 

Het bestuur heeft in 2017 7 maal vergaderd, waarvan 4 maal face to face en driemaal via 

Skype. 

Door de directeur en de voorzitter zijn 84 bezoeken afgelegd (zie bijlage voor een 

specificatie).  

 

4.1. Ledental 

Op 31 december was het aantal leden 332. Dit is toename van 20 leden ten opzichte van  de 

peildatum eind 2016. 

 

4.2. Positie versterken 

Het is in het verslagjaar niet gelukt uitvoering te geven aan de in het beleidsplan vermelde 

voornemens. Wel is enig belangrijk voorbereidend werk gedaan. 

 

4.3. Voorbereiding op de toekomst 

Het belangrijk voorbereidend werk uit paragraaf 4.2 behelst de inrichting van een “Mijn 

Partin’ faciliteit. 

Binnen dit webportal ‘Mijn Partin’ zullen Partin-leden de beschikking hebben over een 

zoekfunctie, waarmee ze vergelijkbare stichtingen (mede-Partinleden) kunnen vinden. Zij 

zullen kunnen zoeken op Land, Doelgroep en Thema. Daarnaast geeft meer, en vooral 

geconsolideerde informatie het bestuur handvatten om het lobbywerk voor het PI, en de 

contacten namens het PI met vermogensfondsen, te versterken.  

Binnen de portal worden ook diensten verstrekt: Jaarrekening maken (RJ650 norm, nu niet 

via spreadsheet en boekje, maar gebruikersvriendelijker ‘online), goedkoper overboekingen 

doen naar landen met zwakke valuta, een model Beleidsplan downloaden etc. 

 

Ten behoeve van het portal dient er een behoorlijke ICT-inspanning te worden geleverd. 

De benodigde kosten liggen boven de financiële draagkracht van Partin, daarom is bij 

vermogensfonds Dioraphte een aanvraag ingediend op basis van een in 2017 opgestelde 

functionele analyse. Vanwege de ophanden zijnde ontwikkeling moest de gehele Partin-

website worden vernieuwd en ondergebracht worden in een Wordpress omgeving.  
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Dit onderdeel is voor en groot deel gerealiseerd in 2017. (De vernieuwde site ging in februari 

2018 ‘live’.)  

De diensten aan kleine fondsenwervende stichtingen zullen in de loop van de komende jaren 

worden uitgebreid en worden ‘gemarket’ via KleineGoedeDoelen.nl en worden geleverd (en 

betaald waar van toepassing) via het Mijn Partin webportaal. 

De betaalde diensten worden aan niet-Partinleden doorberekend, - dit is een ‘verdienmodel’ 

om het werk van de Partin te bekostigen. Daarnaast zullen potentiële leden de meerwaarde 

van Partin door het gebruik van het webportaal duidelijker zien, het ligt in de lijn der 

verwachting dat na het ‘live’ gaan van Mijn Partin de ledengroei zal toenemen.  

De eerstvolgende dienst die wordt ontwikkeld is het opstellen van een voorbeeld AVG-

protocol voor kleine fondsenwervende stichtingen.  

Zie de toolkits op de Partin-website en KleineGoedeDoelen.nl voor de reeds beschikbare 

diensten.  
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5. Financiën van de Vereniging 

Uitsluitend ter vergelijking zijn in dit hoofdstuk ook de gegevens uit de jaarrekening van de 

Vereniging over 2016 opgenomen. 

 

5.1. Balans van de Vereniging 

  Vereniging  Vereniging  

ACTIVA  31-12-2017  31-12-2016  

      

Overlopende activa  565  147  

Vordering op Stichting Partin  4.073  4.064  

Liquide middelen  9.277  13.695  

      

Totaal Activa  13.916  17.906  

      

PASSIVA      

Reserves  12.704  14.811  

      

Bestemmingsfonds websiteontw. 

 

 0  2.915  

Kortl. schulden/vooruitontv. 

Baten 

 1.212  180  

      

Totaal Passiva  13.916  17.906  
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5.2. Staat van Baten en Lasten van de Vereniging 

 Vereniging Vereniging 

 2017 realisatie 

 

2016 realisatie 

 BATEN     

Contributie Leden 14.215  13.775  

Contributie Vrienden 85  0  

Bijdrage Verhalenwedstrijd 1.500  1.500  

Inkomsten advertenties 800  600  

Bijdragen Partindag 2.400  4.130  

Rente inkomsten 0  27  

Totaal baten  19.000  20.032 

     

LASTEN     

Project Websiteontwikkeling 2.915  968  

     

Totaal besteed doelstellingen  -2.915  968 

     

Kosten website 661  423  

Uitbetaald verhalenwedstrijd 

 

1.500  1.500  

Kosten jaarvergadering 4.092  4.525  

Kosten directie 14.520  14.520  

Algemene kosten 3.248  2.012  

Kosten   24.021  23.000 

     

Totaal lasten  21.106  23.968 

     

RESULTAAT  -2.106  -3.936 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves -5.021  -2.968  

Bestemmingsfonds Website 2.915  -968  

Totaal  -2.106  -3.936 
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5.3. Toelichting bij de balans van de Vereniging 

Liquide middelen 

 Vereniging Vereniging 

 31-12-2017 31-12-2016 

Saldo bankrekening 449 667 

Saldo spaarrekening 8.828 13.027 

Totaal liquide middelen 9.277 13.695 

 

Bestemmingsfonds ontwikkeling website 

Ontvangen subsidie Wilde Ganzen 25.000 

Betaalde kosten websiteontwikkeling 2009-2016 -22.085 

Vrijval i.v.m. afwikkeling project -2.915 

Saldo 0 

 

5.4. Toelichting bij de Staat van Baten en lasten van de Vereniging 

Contributie 

Dit betreft de in 2017 daadwerkelijk ontvangen contributie. Het contributiebedrag bedroeg 

€_60,- per jaar (€ 5,- per maand).  

 

Algemene kosten 

 Vereniging Vereniging 

 2017 2016 

Reiskosten bestuur 2.563 1.712 

Bankkosten 74 117 

Administratiekosten 196 0 

Overige kosten 415 183 

Totaal 3.248 2.012 
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5.5. Begroting van de Vereniging 

 Vereniging Vereniging 

 2018 Begroting 

 

2017 realisatie 

 BATEN     

Contributie Leden 15.000  14.215  

Contributie Vrienden 200  85  

Bijdrage Verhalenwedstrijd 0  1.500  

Inkomsten advertenties 800  800  

Bijdragen Partindag 3.000  2.400  

Rente inkomsten 0  0  

Totaal baten  19.000  17.500 

     

LASTEN     

Project Websiteontwikkeling 0  0  

     

Totaal besteed doelstellingen  0  0 

     

Kosten website 500  661  

Uitbetaald verhalenwedstrijd 0  1.500  

Kosten jaarvergadering 5.000  4.092  

Kosten directie 10.890  14.520  

Algemene kosten 1.980  3.248  

Kosten   18.370  24.021 

     

Totaal lasten  18.370  24.021 

     

RESULTAAT  630  -6.421 

     

RESULTAATSBESTEMMIN

G 

    

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves 630  -6.421  

Bestemmingsfonds Website 0  0  

Totaal  630  -6.421 
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6. Financiën van de Stichting 

6.1. Balans van de Stichting 

ACTIVA  31-12-2017  31-12-2016 

     

Overlopende Activa  0  154 

Liquide middelen  6.130  6.364 

     

Totaal Activa  6.130  6.518 

     

PASSIVA     

Reserves  2.057  2.454 

Schuld aan Vereniging Partin  4.073  4.064 

     

Totaal Passiva  6.130  6.518 
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6.2. Staat van Baten en Lasten van de Stichting 

 2017 realisatie 

realisatie 

2016 realisatie 

BATEN     

Verkoop Spreadsheets 1.344  0  

Overige baten 1.731  0  

Subsidies 0  4.500  

Rente inkomsten 10  0  

Totaal baten  3.085  4.500 

     

LASTEN     

Overgedragen vermogen aan 

Vereniging Partin 

0  17.778  

Kosten Subsidieproject 2.740  2.046  

Uitbetalingen Subsidieproject 600  0  

Totaal besteed doelstellingen  3.340  19.824 

     

Algemene kosten 141  0  

Kosten   142  0 

     

Totaal lasten  3.482  19.824 

     

RESULTAAT  -397  -15.324 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Algemene reserve 0  0  

Overige reserves -397  -15.324  

Totaal  -397  -15.324 
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6.3. Begroting van de Stichting 

 Stichting Stichting 

 2018 Begroting 

 

2017 realisatie 

 BATEN     

Verkopen 5.000  1.344  

Overige baten 0  1.731  

Subsidies 10.000  0  

Rente inkomsten 0  10  

Totaal baten  15.000  3.085 

     

LASTEN     

Kosten Subsidieprojecten 9.000  2.740  

Uitbetalingen Subsidieproject 1.000  600  

Totaal besteed doelstellingen  10.000  3.340 

     

Salariskosten 3.630  0  

Algemene kosten 0  141  

Kosten   3.630  142 

     

Totaal lasten  13.630  3.482 

     

RESULTAAT  1.370  -397 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Algemene reserve 1.370  0  

Overige reserves 0  -397  

Totaal  1.370  -397 
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Bijlage – Bezoekrapporten 

Bijeenkomst 4 januari, Lucy Engelen, Partin-lid Rik Kleinjans, Tilburg 

Gesproken met het reisteam van Raptim. Men is er zeer op gebrand het reisaanbod voor 

kleine stichtingen beter te communiceren. Ook voor kleine stichtingen hebben de NGO-tickets 

voordelen. Het is nog niet gelukt om de reisplanner zo in te richten dat hij geplaatst kan 

worden op KGD. Gaat wel komen. Men komt naar de Partin-dag en eerder zal een 

vervolggesprek plaatsvinden in Amsterdam, met de marketing manager Jan van Mill. 

  

Bijeenkomst 9 januari, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 19 januari, Erik Boerrigter, Utrecht 

Overleg met Hanneke Lenkens, directeur van Nederland Filantropieland, over het bundelen 

van de krachten om de kleinere goede doelen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

 

Bijeenkomst 19 januari, Erik Boerrigter, Utrecht 

Overleg met Marc Petit die namens Nederland Filantropieland onderzoek doet naar het 

bundelen van de krachten in de filantropische sector en het gebruik van het nieuwe platform 

van NLFL om kennis te delen. 

 

Bijeenkomst 19 januari, Erik Boerrigter, Utrecht 

Kennismaking met Pepijn van Dijk van VSO Nederland over het uitzenden van vrijwilligers en 

mogelijke kennisdeling op dat vlak. 

 

Bijeenkomst 30 januari, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 8 februari, Erik Boerrigter, Den Haag 

Overleg met BrandOutLoud over een bijdrage aan de Partindag 2017. 

 

Bijeenkomst 10 februari, Lucy Engelen en Erik Boerrigter, Amsterdam 

Kennismaking met Diana Dekker van CBF. Gesprek over de communicatie rondom de 

Erkenningsregeling met een focus op het verleiden van de goede doelen in categorie A om de 
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Erkenning aan te vragen en het Partin-initiatief om deze groep te 

ondersteunen bij het amken van de jaarrekening conform RJ650. 

 

Bijeenkomst 2 februari, Lucy Engelen, bestuurderscentrum Naarden 

Cursus voor bestuurders brancheverengingen. Vooral het commitment verkrijgen/behouden 

van de achterban was een topic. De bestuurder van de Ned.Ver. van Museumdirecteuren 

werkt met een app. De samenwerking komt nu (aarzelend) op gang. Men ziet elkaar als 

collega, maar ook als concurrent. 

 

Bijeenkomst 10 februari, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Symposium georganiseerd door Nederland Filantropieland (voorheen Instituut 

Fondsenwerving om hun nieuwe naam te vieren: Filantropie in Nederland: tijd voor actie 

 

Bijeenkomst 10 februari, Erik Boerrigter, Lucy Engelen, Amsterdam 

Gesproken met de nieuwe marketing manager van CBF. De publieksacties komen nog niet 

erg op gang. Budget? Men werkt graag samen met brancheorganisaties. Geinventariseerd 

welke gezamenlijke acties er zijn.  

 

Bijeenkomst 17 februari, Erik Boerrigter, Utrecht 

Gesprek met Patricia van Delft van Kerk in Actie over het faciliteren van particuliere 

initiatieven. Wie pakt welke rol? En hoe staat het PI tegenover noodhulp? Doen ze dat?  

 

Bijeenkomst 17 februari, Erik Boerrigter, Utrecht 

Gesprek met Wies Kalsbeek over haar wens om verhalen voor en over particuliere initiatieven 

te schrijven. En haar plannen om te gaan reizen in Oost-Afrika en de partner-organisaties van 

Nederlandse PI te bezoeken. 

 

Bijeenkomst 20 februari, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 9 maart, Lucy Engelen, Raptim Amsterdam 

Voortgangsgesprek over het aanbod Reizen aan kleine stichtingen. Het enthousiasme is er, 

maar de reismodule levert vooralsnog problemen op.  

 

Bijeenkomst 20 maart, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 
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Bijeenkomst 29 maart, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Breed Sector overleg over de voortgang van de Erkenningsregeling en de lobby activiteiten in 

relatie tot de Geefwet en giftenaftrek. 

 

Bijeenkomst 1 april, Trudeke Vuijk, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Erik Boerrigter, Utrecht 

Cursus Jaarrekening maken. Meerdere Partin-leden (gratis) en niet-Partin-leden (betaald) 

werken hands-on aan hun jaarrekening met behulp van de spreadsheet en het boekje onder 

leiding van Koen Vliegenthart. 

 

Bijeenkomst 4 april, Erik Boerrigter, Den Haag 

Ontmoeting met Koos Krijnders en Arjen Crince van Rode Kruis Nederland over hun initiatief 

Missing Maps. Dit initiatief streeft er naar (ramp)gebieden in kaart te brengen op een manier 

dat hulpverleners gerichter hun werk kunnen doen. Zij zullen ook aanwezig zijn op de 

Ontmoetingsmarkt van de Partindag 2017 

 

Bijeenkomst 6 april, Erik Boerrigter, Wageningen 

Kennismaking met 5 studenten Data Management van de WUR en hun docent Gert-Jan 

Hofstede. Zij gaan een datamodel opstellen van de ledenadministratie van Partin 

gecombineerd met het spreadsheet RJ650. 

 

Bijeenkomst 12 april, Erik Boerrigter, Den Haag 

Aanbieding van het Manifest Filantropie aan diverse Kamerleden in Nieuwspoort. Dit manifest 

pleit er voor om de aanzienlijke rol van de filantropische sector te erkennen en vanuit politiek 

Den Haag te ondersteunen. 

 

Bijeenkomst 21 april, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Gesprek met Bernadette van Houten over de Partindag. Zij gaat tijdens de dag een workshop 

Interculturele Communicatie en misverstanden verzorgen. 

 

Bijeenkomst 21 april, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Gesprek met Veerle Vogelzang en Lonneke van Genugten (Oneworld / Werelddoeners) over 

de Partindag. Zij zullen tijdens de dag een workshop een stand verzorgen op het 

Ontmoetingsplein. Bovendien zijn ze erg geïnteresseerd om ook een workshop te verzorgen, 

bijvoorbeeld over communicatie via de website. Een soort van opvolging op het Reframing the 

Message project van Wilde Ganzen. 

 

Bijeenkomst 21 april, Erik Boerrigter, Amsterdam 
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Overleg met PIFworld over mogelijkheden om de Partin-achterban te 

verleiden en ondersteunen bij crowdfunding.  

 

Bijeenkomst 24 april, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 4 mei, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Anneke Nuijten van Disgover over het verbeteren van de samenwerking tussen 

publieke en private partijen binnen het werkveld ontwikkelingssamenwerking. De trainees van 

Disgover uit Amersfoort organiseren – bij wijze van groepsproject – een conferentie om deze 

samenwerking te faciliteren en te versterken. 

 

Bijeenkomst 11 mei, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Werkdag bij PIFworld. Overleg over mogelijkheden om de Partin-achterban te verleiden en 

ondersteunen bij crowdfunding.  

 

Bijeenkomst 11 mei, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Overleg met een klein fonds om het Amaryllis-traject toe te passen om 2 of 3 organisaties 

actief in Zuid-Oost Azië te verblijden met een bijdrage van € 2.000,-. Uiteindelijk heeft dit 

geleid tot het ontstaan van een nieuwe bloem: Camelia. 

 

Bijeenkomst 12 mei, Erik Boerrigter, Leiden 

Overleg met een persoon die voorlopig anoniem wenst te blijven over de mogelijkheden om in 

de lobby-activiteiten ten behoeve van kleine goede doelen ook het kartel rondom de landelijke 

collecte aan de kaak te stellen. 

 

Bijeenkomst 17 mei, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Erik Boerrigter, Capelle aan den IJssel 

Start van het project boekhouding. Om kleine goede doelen zo goed mogelijk te faciliteren 

wordt onderzocht in hoeverre we die doelgroep kunnen ondersteunen bij het voeren van hun 

boekhouding. Veel boekhoudpakketten zijn immers gericht op MKB en sluiten daarom niet 

aan op de wensen van PI. 

 

Bijeenkomst 18 mei, Erik Boerrigter, Wageningen 

Evaluatiegesprek met 5 studenten Data Management van de WUR en hun docent Gert-Jan 

Hofstede. Zij hebben een datamodel opgesteld van de ledenadministratie van Partin 

gecombineerd met het spreadsheet RJ650. 
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Bijeenkomst 22 mei, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 24 mei, Lucy Engelen, Erik Boerrigter, Utrecht 

Overleg met voorzitter en directeur van Nederland Filantropieland over het intensiveren van 

de samenwerking, met name op het gebied van lobby voor de kleinere goede doelen. 

 

Bijeenkomst 24 mei, Lucy Engelen, Erik Boerrigter, Utrecht 

Gesprek met Radio El Mundo. Zij zijn een online radiostation dat wereldmuziek afwisselt met 

gesprekken met en informatie over particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. 

Tijdens de komende Partindag zullen zij live verslag doen van het evenement. 

 

Bijeenkomst 26 mei, Lucy Engelen 

Partin-leden De Gevulde Waterkruik, Twentse ver. Ned. Ghana, Spot Tanzania treffen elkaar 

op camping de Joxhorst bij Raalte (Broekhuizen) waar een Calabash watertank is gebouwd. 

Partin-leden hebben in samenwerking nu al duizenden van die ‘rain water harvesting’ tanks 

gebouwd verspreid door sub-Sahara Afrika.  

 

Bijeenkomst 1 juni, Erik Boerrigter, Nijmegen 

Gesprek met Lau Schulpen over ontwikkelingen op wetenschappelijk terrein. Welk onderzoek 

naar particuliere initiatieven is gaande en welke aanverwante onderwerpen worden 

onderzocht. Lau zal tijdens de komende Partindag een lezing verzorgen. 

 

Bijeenkomst 7 juni, Koen Vliegenthart, Lucy Engelen, Dordrecht 

Gesprek met Henk van Stokkom over de verschuiving van de kosten in de verantwoording 

over 2016 van de door Dioraphte verleende subsidie. Die is goedgekeurd. Ons verzoek is om 

ook in 2017 een verschuiving toe te staan, om het webportal voor de jaarrekening te kunnen 

bouwen. 

Volgens Van Stokkom is het een goed idee om eerst de kosten in kaart te brengen en daarna 

het verzoek in te dienen. Van Stokkom zelf vindt de voornemens om kleine stichtingen te 

gaan faciliteren bij praktische zaken die bij iedere stichting voorkomen een goed plan.  

  

Bijeenkomst 9 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Kennismakingsgesprek met Liduine Madlener en Annette de Zoeten over het werk dat Partin 

voor kleine goede doelen doet. Power2Fly heeft zich later die week ingeschreven als lid. 

 

Bijeenkomst 13 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 
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Gesprek met Joep van Zijl van Cordaid. Bijgepraat over de ontwikkelingen 

binnen de sector en de geringe mogelijkheden die er voor het PI nog overblijven 

 

Bijeenkomst 15 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Iris Barzilay en Margreet Jacobs over hun bijdrage aan de Partindag 2017. 

 

Bijeenkomst 21 juni, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Breed Sectoroverleg van SBF over de stand van zaken rondom de Erkenningsregeling, lobby 

richting nieuwe kabinet en vervolgstappen na het aanbieden van het Manifest Filantropie. 

 

Bijeenkomst 23 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Dochás over overeenkomsten en verschillen tussen de wereld van particuliere 

initiatieven in Nederland en in Ierland. De wederzijdse wens uitgesproken om de 

samenwerking op Europees niveau te versterken. 

 

Bijeenkomst 26 juni, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 5 juli, Erik Boerrigter, Den Haag 

Ontmoeting met Marc Broere van ViceVersa 

 

Bijeenkomst 6 juli, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Amsterdam 

Opstellen van de functionele analyse van de web-applicatie om een jaarrekening te maken 

conform de regels van de RJ650. Dit ter vervanging van het spreadsheet. 

 

Bijeenkomst 12 juli, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Ria Schmitz van Partin-lid PhysiQ over mogelijkheden voor fondsenwerving in 

Bangladesh 

 

Bijeenkomst 18 juli, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 8 augustus, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 
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Bijeenkomst 14 augustus, Erik Boerrigter, Apeldoorn 

Gesprek met Helena Meijerink over de mogelijkheden en moeilijkheden om het initiatief van 

een individu om te zetten in een klein goed doel met meer mogelijkheden voor 

fondsenwerving. 

 

Bijeenkomst 14 augustus, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Capelle 

Gesprek met Jo Koster (Child Surgery Vietnam) over boekhouding. Dit in verband naar een 

onderzoek voor een laagdrempeling ‘Penningmeesterspakket’ via een webportal.  

 

Bijeenkomst 22 augustus, Erik Boerrigter, Haarlem 

Gesprek met Dik Bol van Partin-lid Haarlem-Mutare. Gesproken onder andere over het 

verzorgen van een kleine fototentoonstelling tijdens de komende Partindag. 

 

Bijeenkomst 28 augustus, Erik Boerrigter, Apeldoorn 

Gesprek met Aty van Nes en Alice Scholing over de mogelijkheden voor fondsenwerving. 

 

Bijeenkomst 28 augustus, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 1 september, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met een anoniem vermogensfonds over de mogelijkheden om na Amaryllis, Bromelia 

en Camelia een vierde traject op te starten met de voorlopige codenaam Dahlia. 

 

Bijeenkomst 7 september, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Rolf Wijnstra over de ontwikkelingen in politiek Den Haag in het algemeen en op 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het bijzonder. 

 

Bijeenkomst 8 september, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 9 september, Erik Boerrigter, Apeldoorn 

Aanwezig tijdens Festival Mondial, de tweede activiteit die Mondial organiseert in het kader 

van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 15 september, Erik Boerrigter, Rotterdam 
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Overleg met Lucas Meijs en Frans-Joseph Simons over interessant 

wetenschappelijk onderzoek naar het particuliere initiatief. Meer specifiek het vrijwillige 

karakter van de overgrote meerderheid van het PI. 

 

Bijeenkomst 15 september, Erik Boerrigter, Den Haag 

Overleg met To Tjoelker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een 

vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken over eventuele aanpassingen van de 

Wet Beperking Export Uitkeringen. 

 

Bijeenkomst 19 september, Erik Boerrigter, Tilburg 

Voorbespreking met de dagvoorzitter van de op handen zijnde Partindag, Mirjam Vossen. 

 

Bijeenkomst 25 september, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. Bezoek aan 

Gebouw055, de locatie van de Partindag. 

 

Bijeenkomst 28 september, Lucy Engelen, Naarden 

Cursus Bestuurdersaansprakelijkheid bij het Bestuursbureau in Naarden. Van de opgedane 

informatie wordt een Toolkit gemaakt op KleineGoedeDoelen.nl 

 

Bijeenkomst 29 september, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Overleg met het bestuur van Stichting Mondial over de gecombineerde Partindag met een 

conferentie die Mondial wil organiseren in het kader van haar lustrum. Laatste 

voorbereidingen zoals badges, tickets, bewegwijzering, etc. 

 

Bijeenkomst 3 oktober, Erik Boerrigter, Den Haag 

Vernissage van de Dikke Blauwe Jaargids 4 met daarin de lijst met 100 meest invloedrijke 

personen in de filantropische sector. 

 

Bijeenkomst 6 oktober, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Martje Nooij van Stichting Projecten Zuid-Afrika over haar scriptie-onderzoek 

naar exitstrategieën van particuliere initiatieven. 

 

Bijeenkomst 11 oktober, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Aalsmeer 

Presentatie van het werk van Partin bij OSA Aalsmeer. Deze stichting verbindt particuliere 

initiatieven die de gemeente Aalsmeer als vestigingsplaats hebben. 
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Bijeenkomst 8 november, Erik Boerrigter, Utrecht 

Gesprek met een klein vermogensfonds dat aanwezig was tijdens de Partindag en interesse 

heeft om in 2018 via het Amaryllis-proces geld te verdelen onder de leden van Partin. De 

organisatie krijgt de codenaam Edelweiss. 

 

Bijeenkomst 8 november, Erik Boerrigter, Utrecht 

Gesprek met het comité binnen de Sri Lanka-tafel die jaarlijks een netwerkevenement 

organiseren. Vanwege beperkte menskracht zouden zij graag een samenwerking met Partin 

aan willen gaan en het idee van de collectieve landen-dag die tijdns de Partindag is getest 

een vervolg geven. 

 

Bijeenkomst 8 november, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Lambert Grijns van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van 

de presentatie die hij gaf tijdens de Partindag 2017. 

 

Bijeenkomst 8 november, Lucy Engelen, Den Haag 

Bespreking onderzoek Sara Kinsbergen met Buza, prof. Lucas Meijs en Lau Schulpen. 

Het onderzoek gaat over de duurzaamheid van het PI, de eerste resultaten worden 

besproken. 

 

Bijeenkomst 14 november, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Takis Tap over hoe bewegend beeld een nuttige aanvulling zou zijn op de PR-

activiteiten die Partin al uitvoert om het particuliere initiatief op de kaart t zetten. 

 

Bijeenkomst 16 november, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Hilversum 

Gesprek met Robert Wiggers en Annemiek van Meelis van Wilde Ganzen. Wilde Ganzen ziet 

voor 2018 negen punten waarop zij de samenwerking met Partin zoekt, zoals het opstellen 

van een gezamenlijke database met PI, landendagen, betrekken van vermogensfondsen en 

het samen optrekken richting EU. 

 

Bijeenkomst 21 november, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Abdul Monem Kurea en Alaa Arbash over de toegevoegde waarde van Partin 

voor een particulier initiatief zoals URDA Nederland. 

 

Bijeenkomst 22 november, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Soesterberg 

In het kader van haar 60-jarig bestaan organiseerde Wilde Ganzen een lustrumconferentie 

met diverse Partin-leden, andere PI geïnteresseerden in het werk van het PI. 
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Bijeenkomst 23 november, Erik Boerrigter, Utrecht 

Afscheidsreceptie van Suzette de Boer, directeur van de Vereniging van Vermogensfondsen. 

 

Bijeenkomst 24 november, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Judith Madigan en Mark van Luyk over hun bijdrage aan de Partindag 2017 en 

hoe particuliere initiatieven de communicatie met hun achterban verder kunnen verbeteren. 

 

Bijeenkomst 29 november, Erik Boerrigter, Hilversum 

Korte presentatie van Partin tijdens de bijeenkomst van de Sri Lanka-tafel. Deze bijeenkomst 

werd georganiseerd in samenwerking met Wilde Ganzen. 

 

Bijeenkomst 29 november, Lucy Engelen, Utrecht 

Voorlichtingsbijeenkomst van het Bestuurderscentrum over alle in’s en out’s van de nieuwe 

Privacywetgeving.  

 

Bijeenkomst 30 november, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Hilversum 

Vergadering bij Wilde Ganzen met vertegenwoordigers van WG, CIDIN en Partin met als doel 

om op termijn te komen tot een gezamenlijke database met alle particuliere initiatieven in 

Nederland. 

 

Bijeenkomst 2 december, Erik Boerrigter, Den Haag 

Conference call met INTL over een mogelijk partnerschap rondom het Partin 

Penningmeesters Portal. 

 

Bijeenkomst 2 december, Trudeke Vuijk & Erik Boerrigter, Leiden 

Voorbespreking van de bestuursvergadering van december. 

 

Bijeenkomst 18 december, Erik Boerrigter, Den Haag 

Tweede conference call met INTL over een mogelijk partnerschap rondom het Partin 

Penningmeesters Portal. Focus op technische implicaties voor beide partijen. 

 

Bijeenkomst 21 december, Lucy Engelen, Enschede 

Voortgangsgesprek met Partin-lid Paul Akkerman van de Gevulde Waterkruik over de 

samenwerking met meerdere Partin-leden over de ferro-cement tanks.  

 

Bijeenkomst 22 december, Erik Boerrigter, Apeldoorn 
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Gesprek met Jos Fluitsma over het belichten van het mooie werk van 

particuliere initiatieven middels interviews. Met deze interviews willen we via externe en de 

eigen kanalen rijke individuen en vermogensfondsen interesseren voor al het mooie werk dat 

het PI doet. 

 

 


