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In Memoriam – Mathieu Beurskens

Op 16 maart 2019 is Mathieu Beurskens overleden. Mathieu was één van de initiatiefnemers
van Partin. In mei 2009 werd hij de eerste voorzitter. Wij herinneren ons Mathieu als een
uiterst betrokken man. Bij zijn familie, maar ook bij zijn andere geesteskind: Young Africa.
Een poging van enkele jaren geleden om afscheid te nemen van Partin mislukte jammerlijk.
Al na enkele maanden stond hij weer te trappelen van ongeduld en trad hij opnieuw toe tot
het verenigingsbestuur. Ook dat was typisch Mathieu. Zijn kennis en ervaring waren voor het
steeds verder groeiende Partin een welkome aanvulling. Hij laat een leegte achter.
We gaan hem missen.
Lucy Engelen
Trudeke Vuijk
Koen Vliegenthart
Yvonne van Driel
Erik Boerrigter
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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 specifieke projecten met eigen fondsenwerving.
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 Erik Boerrigter.
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
Samen doen we meer
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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.

Informatievoorziening
Het bestuur is zelf actief met bieden van voor leden relevante informatie en faciliteert de
kennisdeling door leden onderling.

Toolkits op KleineGoedeDoelen.
Er staan inmiddels 15 toolkits op deze site. Alle toolkits worden bij voortduring goed bezocht.
De best bezochte waren in 2018
- AVG: 9.658 bezoekers en 785 protocollen verkocht
- Beleidsplan: 3.067 bezoekers en 70 sjablonen verkocht
- ANBI aanvragen: 5.810 bezoekers
- Jaarverslag maken: 2.776 bezoekers en 63 RJ650-tools verkocht
Dienstverlening aan niet-Partin leden heeft meer dan €11.000 opgebracht.

Jaarrekening maken
Een jaarrekening van een vereniging of stichting dient te voldoen aan de eisen die hieraan
door o.a. het CBF worden gesteld. Om de leden hierin te ondersteunen heeft het bestuur een
online tool gemaakt in het Partin potaal ‘mijn Partin’. Dit portaal komt in januari 2019 online.
Niet-leden kunnen hier tegen betaling gebruik van maken.

Partin Nieuwsbrief
In 2018 is 4 maal een Nieuwsbrief verschenen. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim
600 lezers.

Samen doen we meer
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2.2.

Samenwerking en kennisdeling

Samenwerking met vermogensfondsen
Na het Amarillis en Bromelia project zijn in het verslagjaar nieuwe samenwerkingsverbanden
met vermogensfondsen gestart. In het Camelia project werken 4 Partin-leden samen aan
risico analyses van hun projecten. De partnerorganisaties zijn ook bij de analyse betrokken.
Alle deelnemers hebben €2.000,- ontvangen.
Het project Dahlia werd voortgezet en voor het project Edelweiss werden negen Partin-leden
uitgenodigd een voorstel te schrijven.

Partindag
Op 29 september heeft de jaarlijkse Partin dag plaatsgevonden. Dit keer in het
Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum, met financiële ondersteuning door Wilde
Ganzen. Een inhoudelijk verslag van deze dag is gepubliceerd op de Partin website. Alle
presentaties zijn op de Partin site beschikbaar. Op de dag was er ook nu veel ruimte voor
onderlinge kennisuitwisseling. Er waren circa 300 bezoekers.

Samen doen we meer
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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 zeker 36 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 2018 voortgezet.

3.2.

Vergroten van de zichtbaarheid van Partin.

Door onze aanwezigheid op sociale media wordt Partin voortdurend onder de aandacht
gebracht. Er is een duidelijke toename van het aantal volgers en lezers gerealiseerd.
Volgers op Facebook: 429 (369 in 2017)
Volgers Facebook KGD: 232 (212 in 2017)
Volgers Twitter: 1127 (1055 in 2017)
Volgers Twitter KGD: 562 (515 in2017)
Volgers Instagram KGD: 51 (0 in 2017)
Volgers LinkedIn: 80 (60 in 2017)
Lezers Nieuwsbrief: 595 (540 in 2017)
Zowel de website van Partin als van kleinegoededoelen.nl kreeg een nieuwe frisse lay-out.
In 2018 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 website gerealiseerd. In 2015 waren
er gemiddeld 77 bezoekers per dag. In totaal is de site is bijna 9.500 keer bekeken. In 2016
Samen doen we meer
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waren er 82.000 bezoekers. In 2017 waren er 133.979 en in 2018 98.884. Deze daling werd
veroorzaakt doordat de analyse-tool een maand niet heeft gewerkt.
Dit advertentiebudget werd ook ingezet voor Partin-leden die een verhaal hebben
gepubliceerd op KGD.

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 is in 2017 gestart met een nieuw onderzoek in opdracht van Wilde Ganzen. Zij
heeft in 2018 haar onderzoek voortgezet.

Samen doen we meer
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4.

De vereniging

Het bestuur heeft in 2018 7 maal vergaderd, waarvan 4 maal face to face en driemaal via
Skype.
Door de directeur en de voorzitter zijn 72 bezoeken afgelegd (zie bijlage voor een
specificatie).

4.1.

Ledental

Op 29 september 2018 tijdens de ALV was het aantal leden 344. Dit is toename van 29 ten
opzichte 2017.

4.2.

Positie versterken

De organisatie kampt nog steeds met een gebrek aan menskracht. Uitbreiding van het
aantaal betaalde FTE is niet gerealiseerd. Een plan om Partin-leden te interviewen en
hierover in o.a. De Dikke Blauwe te publiceren is door tijdgebrek helaas nog niet van de
grond gekomen.
Ondanks het tekort aan menskracht krijgt Partin toch steeds meer bekendheid. Het aantal
volgers op sociale media en het aantal leden blijft gestaag groeien. In het verslagjaar is
Partin aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken als organisatie waarvan de leden
bij verblijf in het buitenland wel verzekerd blijven voor AOW en ANW.
Het geld dat bij Partin binnenkomt door de dienstverlening aan niet-leden kan wellicht in de
toekomst ingezet worden voor het versterken en professionaliseren van de organisatie.

Samen doen we meer
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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 2017 opgenomen.

5.1.

Balans van de Vereniging

ACTIVA

Vereniging

Vereniging

31-12-2018

31-12-2017

Overlopende activa

0

565

Vordering op Stichting Partin

0

4.073

Liquide middelen

15.712

9.277

Totaal Activa

15.712

13.916

12.006

12.704

Schuld aan Stichting Partin

3.656

0

Kortl. schulden/vooruitontv.

250

1.212

15.712

13.916

PASSIVA
Reserves

Baten

Totaal Passiva

Samen doen we meer
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5.2.

Staat van Baten en Lasten van de Vereniging
Vereniging

Vereniging

2018 realisatie

2017 realisatie

BATEN
Contributie Leden
Bijdrage Verhalenwedstrijd
Inkomsten advertenties
Bijdragen Partindag

16.238

14.300

1.500

1.500

800

800

2.047

2.400

Totaal baten

20.585

19.000

LASTEN
Project Websiteontwikkeling

0

Totaal besteed doelstellingen

-2.915
0

-2.915

Kosten website

1.181

661

Kosten verhalenwedstrijd

1.947

1.500

Kosten jaarvergadering

2.859

4.092

12.100

14.520

3.195

3.248

Kosten directie
Algemene kosten

Kosten

21.282

24.021

Totaal lasten

21.282

21.106

RESULTAAT

-697

-2.106

RESULTAATSBESTEMMIN
Toevoeging/onttrekking aan:
G
Overige reserves

-697

-2.106

Bestemmingsfonds Website
Totaal

0
-697

Samen doen we meer
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-2.106

5.3.

Toelichting bij de balans van de Vereniging

Liquide middelen
Vereniging
Vereniging
31-12-2018 31-12-2017
Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening

12.085
3.627

449
8.828

Totaal liquide middelen

15.712

9.277

5.4.

Toelichting bij de Staat van Baten en lasten van de Vereniging

Contributie
Dit betreft de in 2018 daadwerkelijk ontvangen contributie. Het contributiebedrag
bedroeg €_60,- per jaar (€ 5,- per maand).
Algemene kosten

Reis- en verblijfskosten
Bankkosten
Administratiekosten
Overige kosten
Totaal

Samen doen we meer
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Vereniging

Vereniging

2018

2017

2.790
116

2.563
74

258

196

31

415

3.195

3.248

5.5.

Begroting van de Vereniging
Vereniging

Vereniging

2019 Begroting

2018 realisatie

BATEN
Contributie
Bijdrage verhalenwedstrijd
Inkomsten advertenties
Bijdragen Partindag

17.500

16.238

0

1.500

800

800

3.000

2.047

Totaal baten

21.300

20.585

LASTEN
Kosten website
Verhalenwedstrijd
Kosten jaarvergadering
Kosten directie
Algemene kosten

Kosten
RESULTAAT

1.000

1.181

0

1.947

3.000

2.859

14.520

12.100

2.780

3.195
21.300

21.282

0

-697

RESULTAATSBESTEMMI
Toevoeging/onttrekking
NG
Overige reserves
aan:

-697

Bestemmingsfonds
Website
Totaal

-697
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6.

Financiën van de Stichting

6.1.

Balans van de Stichting

ACTIVA

31-12-2018

Vordering op Vereniging Partin

31-12-2017

3.456

0

Liquide middelen

17.755

6.130

Totaal Activa

21.211

6.130

14.057

2.057

7.354

0

0

4.073

21.211

6.130

PASSIVA
Reserves
Bestemmingsfonds Portal
Schuld aan Vereniging Partin

Totaal Passiva

Bestemmingsfonds ontwikkeling webportal
Ontvangen subsidie Dioraphte
Ontvangen subsidie IFCStone

10.000
7.000

Gemaakte kosten 2018

-9.646

Saldo

7.354

Samen doen we meer
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6.2.

Staat van Baten en Lasten van de Stichting
2018 realisatie

BATEN
Verkoop jaarrek. spreadsheet
Verkoop AVG document
Verkoop Beleidsplan
Overige baten
Subsidies
Rente inkomsten

2017 realisatie

realisatie
1.088

1.344

11.334

0

683

0

1.500

1.731

17.000

0

0

10

Totaal baten

31.605

3.085

LASTEN
Subsidieproject
Webportalontwikkeling

0

3.340

9.646

0

Totaal besteed doelstellingen
Projectmanagement
Algemene kosten

9.646

3.340

2.420

0

384

141

Kosten

2.804

142

Totaal lasten

12.450

3.482

RESULTAAT

19.155

-397

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Totaal

11.800

0

7.355

-397
19.155

Samen doen we meer
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-397

6.3.

Begroting van de Stichting
2019 begroting

BATEN

2018 realisatie

realisatie

Verkoop jaarrek. spreadsheet

1.000

1.088

Verkoop AVG document

2.000

11.949

Verkoop Beleidsplan

1.000

68

Overige baten

0

1.500

Subsidies

0

17.000

Totaal baten

4.000

31.605

LASTEN
Webportalontwikkeling

3.000

Totaal besteed doelstellingen

9.645
3.000

9.645

Projectmanagement

4.840

2.420

Algemene kosten

1.160

385

Kosten

6.000

2.805

Totaal lasten

9.000

12.450

RESULTAAT

-5.000

19.155

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Totaal

0

11.800

-5.000

7.354
-5.000

Samen doen we meer
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19.155

Bijlage – Bezoekrapporten
Bijeenkomst 3 januari, allen, Apeldoorn
Eerste bestuursvergadering van 2018. Terugblik op de Partindag en ALV. Vooruitblik op 2018:
bouw van een webportal, meer samenwerking met vermogensfondsen en intensivering van de
samenwerking met Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 9 januari, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Nijmegen
Promotie van Mirjam Vossen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aansluitend Annie
Manders bezocht in Schaijk.
Bijeenkomst 11 januari, Erik Boerrigter, Utrecht
Gesprek met Ted van den Bergh en Paula Zijp van Triodos Foundation over de toekomst van
particuliere initiatieven en de rollen die beide partijen daarin kunnen pakken. Afgesproken
contact te houden omdat er toch wel erg veel overlap in de respectievelijke achterbannen zit.
Bijeenkomst 16 januari, Erik Boerrigter, Amsterdam
Nieuwjaarsreceptie van hunne Majesteiten de Koning en de Koningin in het Paleis op de
Dam.
Bijeenkomst 23, 30 januari, 6, 13 februari, Erik Boerrigter
Online bijeenkomsten in het kader van fondsenwervingstraject Camelia. Uiteindelijk hebben
alle vier deelnemers € 2.000,- van het fonds ontvangen.
Bijeenkomst 25 januari, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Amsterdam
Gesprek met Bianca Looman en Roek Lips van het Rode Kruis. Zij hebben een boek
geschreven voor mensen die overwegen een particulier initiatief te starten. Met allerlei tips en
trucs. Naast de verkoop van dit boek willen zij een masterclass serie opzetten om de
verzamelde kennis met geïnteresseerden te delen.
Bijeenkomst 25 januari, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Amsterdam
Nieuwjaarsreceptie bij Goede Doelen Nederland. Afspraken gemaakt met onder andere
Edwin Venema van De Dikke Blauwe over wederzijdse support rondom communicatie.
Bijeenkomst 30 januari, allen.
Tweede bestuursvergadering van 2018 via Skype.
Bijeenkomst 31 januari, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Utrecht

Samen doen we meer
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Overleg met Nederland Filantropieland en Partos over het gezamenlijk
promoten van lidmaatschap van brancheverenigingen in de filantropische sector. Afgesproken
dat er in ieder geval rondom de AVG samen opgetrokken zal worden.
Bijeenkomst 7 februari, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg met Peter van Hoof en Silvi Hurkmans van de Bisschoppelijke Vastenactie. Dit is één
van de weinige NGO’s die nog samenwerkt met het particuliere initiatief in Nederland. En daar
projectgeld aan besteed. Voorwaarde is wel dat er wordt samengewerkt met een parochie uit
de RK-kerk.
Bijeenkomst 8 februari, Erik Boerrigter, Den Haag
Afscheidsreceptie van Joep van Zijl bij Cordaid. Nu de afdeling particuliere initiatieven bij een
reorganisatie van Cordaid is gesneuveld en een groot deel van het team dat daar voor stond
opgelijnd is vertrokken bij Cordaid was het nu aan Joep om afscheid te nemen.
Bijeenkomst 9 februari, Erik Boerrigter
Overleg met Frans-Joseph Simons over mogelijke onderzoeken die studenten van Erasmus
RSM zouden kunnen doen naar vrijwilligerorganisaties in ontwikkelingssamenwerking.
Bijeenkomst 22 februari, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg met Solveigh Balogh van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Dit is één van de
weinige NGO’s die nog samenwerkt met het particuliere initiatief in Nederland. En daar
projectgeld aan besteed. Focus op gezondheidszorg in Afrika
Bijeenkomst 22 februari, Erik Boerrigter, Den Haag
Kennismaking met kersvers Partin-lid De Toekomst Zaaiers
Bijeenkomst 24 februari, Yvonne van Driel, Cuijk
Platform Oeganda
Bijeenkomst 3 maart, Yvonne van Driel, Helmond
Radio El Mundo live, Tiendas Diferentes met Platform/Stichting HelmMondiaal.
Bijeenkomst 6 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg van de directeuren van ontwikkelingsorganisaties met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken over maatregelen die genomen moeten worden om een volgende schandaal in de
sector te voorkomen.

Samen doen we meer
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Bijeenkomst 6 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Ruben Uijterlinde van Wilde Ganzen in het kader van een onderzoek voor zijn
AMID-studie aan het CIDIN van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Bijeenkomst 13 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
WASH bijeenkomst in het International Water House in Den Haag over de vraag in hoeverre
Nederland voldoende informatie verzameld en rapporteert over het behalen van SDG 6.
Bijeenkomst 15 maart, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Amsterdam
Overleg met CBF over ontwikkelingen in de filantropische sector en de lastenverzwaringen
voor kleine goede doelen die in de Erkenningsregeling plaatsvinden.
Bijeenkomst 20 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met ErnstJan Stroes van Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 22 maart, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Hilversum
Gesprek met Annemieke van Meelis, Els Brands, Birgit Deuss en Mariska Staal van Wilde
Ganzen over het gezamenlijk organiseren van een dag voor het particuliere initiatief in
ontwikkelingssamenwerking.
Bijeenkomst 22 maart, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Hilversum
Gesprek met Annemieke van Meelis, en Sef van Ments van Wilde Ganzen over diverse
mogelijkheden tot samenwerking tussen Partin en Wilde Ganzen. Tevens kennismaking met
de interim-directeur van Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 29 maart, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Utrecht
AVG-bijeenkomst in samenwerking met Nederland Filantropieland
Bijeenkomst 29 maart, Erik Boerrigter, Amsterdam
Breed Sector Overleg met diverse afgevaardigden van brancheverenigingen in de
filantropische sector om de diverse lobby dossiers die in 2018 spelen, te bespreken.
Bijeenkomst 30 maart, Erik Boerrigter, Waddinxveen
Gesprek met Kees Lamper en Herbert Hoekstra over de voortgang van de bouw van het
webportal met de module jaarverslaglegging voor penningmeester van kleine goede doelen
met een ANBI-status die willen voldoen aan de regels van de RJ650.
Bijeenkomst 3 april, allen, via Skype

Samen doen we meer
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Bestuursvergadering
Bijeenkomst 3 april, Erik , via Skype
Interview voor de komende editie van het blad Schenken & Nalaten aan goede doelen.
Bijeenkomst 5 april, Yvonne van Driel, Boxmeer
Gesprek met Hans Maassen van SOB (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer) over
organisatie Werelddag Boxmeer
Bijeenkomst 7 april, Erik, Utrecht
Startbijeenkomst van het EU-programma Frame, Voice en Report van Wilde Ganzen. Uitleg
gekregen over de regels waar de particuliere initiatieven zich aan dienen te houden en een
aantal zaadjes geplant voor een eventuele collectief plan.
Bijeenkomst 11 april, Erik, Zoetermeer
Gesprek met Herbert Hoekstra over de vorderingen van het webportal.
Bijeenkomst 12 april, Erik, Den Haag
Lenteborrel van Partos in Den Haag. Hernieuwde kennismaking met de directeur van Wemos.
Bijeenkomst 13 april, Erik, via Skype
Teamoverleg met de organisatie van de PI-dag.
Bijeenkomst 19 april, Erik, Nieuwegein en Ede
Overleg met Mariska Staal en Natasja Kops. Bezichtiging van een tweetal mogelijke locaties
voor de gezamenlijke PI-dag met Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 23 april, Erik, Den Haag
Tweede bijeenkomst op het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de aanscherping van
procedures naar aanleiding van de Oxfam crisis.
Bijeenkomst 24 april, Erik & Lucy, Hilversum
Overleg op het kantoor van Wilde Ganzen met Sara Kinsbergen, een afvaardiging van Wilde
Ganzen en een afvaardiging van Rode Kruis over mogelijke samenwerking rondom het
initiatief van Rode Kruis om een boek uit te brengen voor beginnende particuliere initiatieven
die actief worden ten tijde van natuurrampen.
Bijeenkomst 1 mei, Erik, via Skype
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Startbijeenkomst van Edelweiss. In de 8 daaropvolgende weken is door
een groep van 6 leden elk een projectaanvraag geschreven.
Bijeenkomst 8 mei, Erik & Lucy, Den Haag
Gesprek met To Tjoelker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de stand van zaken
rondom de Wet Beperking Export Uitkeringen, de gevolgen van de Oxfam crisis en de mate
waarin het PI zich moet conformeren aan het actieplan Integriteit Ontwikkelings- en Noodhulp.
Verder gesproken over de wensen van het Ministerie voor de toekomst en de rol die Partin
c.q. het PI daarin zou kunnen pakken.
Bijeenkomst 8 mei, allen, Apeldoorn
Bestuursvergadering
Bijeenkomst 11 mei, Erik, Leiden
Gesprek met Annemiek van Meelis over de strubbelingen in de samenwerking met Wilde
Ganzen bij de organisatie van een gezamenlijke PI-dag.
Bijeenkomst 17 mei, Erik & Lucy, Amsterdam
Gesprek met Harmen van Doorn van PIFworld over diverse mogelijkheden van samenwerking
en de ontwikkelingen die er binnen het platform van PIF aan zitten te komen. Harmen zal één
van de workshops tijdens de komende PI-dag voor zijn rekening nemen.
Bijeenkomst 1 juni, Erik & Lucy, Hilversum
Bezichtiging van het Muziekcentrum van de Omroep, de waarschijnlijke locatie van de
gezamenlijke PI-dag met Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 1 juni, Erik & Lucy, Hilversum
Teamoverleg over de gezamenlijke PI-dag met Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 6 juni, Erik, Den Haag
Presentatie bij Volunteer The Hague Mix & Match Networking Event. Een netwerk evenement
om expat vrijwilligers in Den Haag te koppelen aan mooie organisaties en goede doelen.
Bijeenkomst 21 juni, Erik, Amsterdam
Afscheidsreceptie van Hanneke Lenkens, directeur van Nederland Filantropieland.
Bijeenkomst 27 juni, Erik & Lucy, Zoeterwoude
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Overleg met Herbert Hoekstra over de voortgang bij de bouw van het
webportal met daarin de ledenadministratie en de module jaarrekening maken conform
RJ650.
Bijeenkomst 3 juli, Den Haag, Erik
Overleg met BrandOutLoud over een collectieve deelname van particuliere intiatieven aan het
EU-programma Frame Voice Report van Wilde Ganzen. Concept uitgedacht met
dubbelportretten van actieve wereldburgers hier en daar die ondanks de afstand als vrienden
zich samen inzetten voor een betere wereld.
Bijeenkomst 12 juli, Den Haag, Erik
Gesprek met Corine Leunge van 1% Club over lidmaatschap en
samenwerkingsmogelijkheden met Partin. 1% Club heeft een grote transitie gemaakt en is
door de oprichters in handen gegeven van VoorjeBuurt.
Bijeenkomst 12 juli, Den Haag, Erik
Gesprek met Marc Broere van ViceVersa over de Partindag 2018. Marc wil de dag onder
voorwaarden wel voorzitten. Gesprek over hoe het geheel iets smeuïger te maken.
Bijeenkomst 17 juli, Den Haag, Erik
Gesprek met Niels van Duinen van INTL FCstone over de voortgang van het webportal Mijn

Partin. Ook dit jaar komt INTL FCstone weer graag naar de Partindag. Afgesproken om, zodra
het portal is afgerond, een afspraak in te plannen om ook de tweede fase met daarin de
mogelijkheid tot het doen van internationale overboekingen via Mijn Partin mogelijk te maken.
Bijeenkomst 19 juli, Apeldoorn, allen
Ingelaste bestuursvergadering over de Partindag 2018. Vaststellen van de taakverdeling nu
de rol van Wilde Ganzen in deze dag is gewijzigd van mede-organisator naar sponsor.
Bijeenkomst 2 augustus, Den Haag, Erik
Diverse gesprekken over de tekst van de Wet Beperking Export Uitkeringen.
Bijeenkomst 7 augustus, Breda, Erik
Gesprek met Walter van Looveren van de Verhalenwerf uit Antwerpen. De Verhalenwerf zal
de slotact tijdens de Partindag 2018 verzorgen. Daarnaast bleken zij ook beschikbaar om als
jury op te treden van de Verhalenwedstrijd 2018.
Bijeenkomst 16 augustus, Den Haag, Erik
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Even bijpraten met ErnstJan Stroes van Wilde Ganzen over de diverse
ontwikkelingen in de sector, waaronder het EU-programma Frame Voice Report! Hoewel
diverse mensen binnen Wilde Ganzen de collectieve charmant vinden is waarschijnlijk maar
een beperkt gedeelte door naar de volgende ronde. Het collectief zal haar strategie bepalen
zodra de uitslag bekend is. Een televisiereeks over de SDG’s vergt evenwel massa c.q.
minstens 8 à 10 afleveringen. Eigenlijk 17.
Bijeenkomst 26 augustus, Yvonne van Driel, Etten-Leur
Viering 30-jarig bestaan Kenya Project en presentatie van het boek 'Zeven maal vier jaren
kansen: We maakten er werk van’ van Rentia Krijnen-Hendrikx
Bijeenkomst 28 augustus, Hilversum, Trudeke en Erik
Tweede bezichtiging van het Muziekcentrum van de Omroep, de locatie van de Partindag
2018. Looproutes naar de zalen geïnventariseerd. Type sessies per zaal gedefinieerd en een
begin gemaakt met afspraken over licht en geluid.
Bijeenkomst 1 september 2018, Yvonne van Driel, Schaarsbergen
Gambia-dag van Verenigde Stichtingen Gambia
Bijeenkomst 18 september, Den Haag, Erik
Gesprek met To Tjoelker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over haar bijdrage aan
de Partindag 2018. To zal samen met de dagvoorzitter, Marc Broere en Andhika Rutten, een
recapitulatie van de workshops en lezingen verzorgen tijdens het plenaire middagprogramma.
Afgeproken dat zij ook iemand van de afdeling communicatie meeneemt die foto’s en filmpjes
mag maken.
Bijeenkomst 20 september, Apeldoorn, allen
Bestuursvergadering over de Partindag 2018. Laatste taken verdeeld en het draaiboek
doorgesproken.
Bijeenkomst 27 september, Yvonne van Driel, Gennep
Introductie Partin bij Dawda Stichting Gambia
Bijeenkomst 30 september, Amsterdam, Lucy & Erik
Lustrumviering van Young Africa in Huize Frankendael.
Bijeenkomst 11 oktober, Amsterdam, Erik
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Tijdens het innovatiefestival van Partos stond meer en meer de innovatieve
kracht van partnerorganisaties centraal. En niet zozeer die van de Nederlandse organisaties.
Dit is een deel van de heroriëntatie die Partos heeft ingezet voor zichzelf en voor de sector
ontwikkelingssamenwerking.
Bijeenkomst 11 oktober, Amsterdam, Lucy
Simavi. Eerdere contacten met Selma Hilgersom vernieuwd. Zij wil wel wat met het PI, vindt
Partin een interessante partner. Helaas, de nieuw aangenomen Bastiaan Kluft, (ex-Linkis, nu
Director Partnership Development) zit vol vooroordelen jegens het PI. Geen kans tot
samenwerking als het air van ‘hoger, meer en beter’ van de kant van Simavi niet wordt
bijgesteld.
Bijeenkomst 25 oktober, Holten, Lucy
Gesprek met Partin-lid ‘de Gevulde Waterkruik’, Paul Akkerman. Het aantal PI dat wil
deelnemen aan projecten rond de Calabash tank neemt toe, er wordt gezocht naar manieren
de actie te coördineren.
Bijeenkomst 29 oktober, Amsterdam, Lucy & Erik
CISU is de Deense evenknie van Partin, maar voeren ook taken uit die in Nederland juist
typisch bij Wilde Ganzen zouden liggen. Dit is dan ook hun partner tijdens Reframing the

Message en op dit moment Frame Voice Report. Jaarlijks draaien zij een omzet van ongeveer
30 miljoen euro met een personeelbestand van ongeveer 25. Zij zijn gedurende twee dagen
op werkbezoek in Nederland en wilden graag kennis met ons maken. Met name het Amaryllisproces kon op veel interesse rekenen.
Bijeenkomst 1 november, Den Haag, Lucy & Erik
Afspraak met Herbert Hoekstra van Haha om te vieren dat het webportal op een paar punten
en komma’s na gereed is. Plannen gemaakt om de laatste details van de eerste fase af te
ronden en ideeën voor navolgende fases geïnventariseerd.
Bijeenkomst 6 november, Amsterdam, Erik
Kennismaking met de voorzitter van de Commissie Normstelling van de Erkenningsregeling.
Gesproken over de problemen die de achterban van Partin ervaart met de financiële en
administratieve lasten die de Erkenningsregeling met zich meebrengt.
Bijeenkomst 10 november, Ermelo, Erik
Opening van de markt Tweezijdig Geven, een initiatief van het Overlegorgaan
Ontwikkelingssamenwerking Ermelo. Particulieren en particuliere initiatieven die
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gepassioneerd actief zijn om de wereld te verbeteren. Kort Partin
gepresenteerd en haar werkzaamheden.
Bijeenkomst 13 november, Den Haag, Erik
Cursus van het bestuurderscentrum over de drie archetypen bestuurders die noodzakelijk zijn
om een evenwichtig bestuur van een organisatie te kunnen vormen. Hoe deze archetype in
beginsel elkaar soms niet begrijpen, maar wel het potentieel hebben om elkaar te versterken.
Bijeenkomst 15 november, Apeldoorn, allen
Bestuurvergadering met als hoofdonderwerpen de evaluatie van de Partindag en de acties die
nodig zijn om van het webportal een succes te maken.
Bijeenkomst 19 november, Hilversum, Lucy & Erik
Gesprek met het management team van Wilde Ganzen om te kijken of Partin en Wilde
Ganzen ondanks verschillen in grootte en cultuur de komende jaren tot een samenwerking
kunnen komen waar het gehele Particuliere Initiatief van kan profiteren.
Bijeenkomst 22 november, Amsterdam, Erik
Congres Civil Power met de bekendmaking van de Dikke Blauwe 100 2018-2019. Voor het
derde jaar op rij stond de directeur van Partin in deze lijst van meest invloedrijke personen in
de wereld van de Nederlandse filantropie.
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