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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 

de Vereniging Partin gehouden op 25 juni 2020 in 
een online setting 

 
Aanwezig: 3 bestuursleden, 4 aspirant-bestuursleden en 36 leden 

 
01. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

 
De voorzitter van de vergadering stelt de leden van het bestuur 2019 voor en 
vertelt over de samenwerking met Wilde Ganzen die er toe heeft geleid dat op 1 

januari met een betaald team aan de slag is gegaan. Helaas zijn de voorzitter en 
secretaris van de vereniging vanavond afwezig.  

 
02. Vaststelling notulen van de vorige vergadering 
Tijdens de  rondvraag worden de notulen van de ALV van 28 september 2019 

vastgesteld. De jaartallen genoemd bij agendapunt 4 zullen worden gecorrigeerd 
en het definitieve verslag wordt op de website geplaatst. 

 
03. Uitvoering beleidsplan 2017 – 2021 
De voorzitter brengt verslag uit over de manier waarop in het verslagjaar 

uitvoering is gegeven aan het Beleidsplan 2017 – 2021. Een meer uitgebreide 
bespreking vindt u in het jaarverslag 2019. 

 
De voorzitter geeft aan dat de samenwerking met Wilde Ganzen niet alleen op de 
jaarlijkse Wilde Ganzen – Partindag tot uitdrukking komt, maar dat Partin en 

Wilde Ganzen een aantal organisatorische en strategische activiteiten samen 
oppakken. Daarnaast betekent de nauwere samenwerking ook dat er ruimte in 

het nieuwe kantoor van Wilde Ganzen in Amersfoort voor Partin is. Voor de 
coronapandemie was het team circa 1 dag per week aanwezig op kantoor. 
 

Andere punten van samenwerking zijn workshops / webinars door het jaar heen, 
Wilde Ganzen Klein en het vergroten van de zichtbaarheid van het mooie werk 

van de particuliere initiatieven. 
 
De voorzitter benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat alle leden zich 

registreren op het portaal ‘mijn Partin’. Dat vergroot de vindbaarheid, maar is 
door de invoering van automatische incasso ook voor de administratie van 

contributie eenvoudiger. 
 
V: Hoe lang is de samenwerking met WG gepland? 

A: Initieel voor drie jaar bedoeld voor salariskosten (ca. € 60.000,-) en onkosten 
(ca. € 5.000,-) 

 
V: Kan het gesprek tussen Lucy en Martje Nooij over de toolkit exitstrategie 

toegevoegd worden aan het jaarverslag? 
A: Ja, wordt toegevoegd 
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04. Financieel verslag van de Stichting en de Vereniging Partin 2019 

De penningmeester presenteert het financieel verslag 2019 van de Stichting 
Partin en van de Vereniging Partin. Een uitgebreid financieel verslag vindt u in 
het jaarverslag 2019. 

 
V:Wat doet Partin met het budget Partindag 2020? 

A:Gaat digitaal door. Weinig gevolgen voor de begroting van Partin. 
 
 

05. Begroting van de Vereniging Partin 2020 
Door de samenwerking met Wilde Ganzen ziet de begroting voor de vereniging er 

beduidend anders uit dan voorheen. De vereniging verwacht dit jaar een plus 
van ongeveer 5.000 euro te  realiseren. 

Ook de stichting verwacht een kleine toename van de algemene reserve. Wel zal 
er nog geld geïnvesteerd worden in het Portal en neemt die bestemmingsreserve 
af. 

 
06. Verslag Kascommissie en décharge bestuur. 

Kees van Ginkel van HoPe heeft dit jaar de kascontrole uitgevoerd en 
goedbevonden. Vanwege het coronavirus is er eenmalig voor gekozen om de 
controle door één persoon uit te laten voeren. De penningmeester verwacht dat 

met de afnemende maatregelen volgend jaar wel weer een normale tweekoppige 
commissie haar werk kan doen. 

 
V: Heeft de kascontrole 2018 plaatsgevonden? 
A: Ja, die is er geweest. Zie ook vastgestelde notulen ALV 2019 

 
Décharge van het bestuur wordt in stemming gebracht. Het bestuur vraagt de 

ledenvergadering akkoord te geven voor het gevoerde algemene en financiële 
beleid. Gaat u akkoord met het gevoerde beleid? 
 

Uitslag 
Ja, ik ga akkoord met het gevoerde beleid (87 %) 

Nee, ik ga niet akkoord (0 %) 
Ik stem blanco (13 %) 
 

De ALV stemt in met het gevoerde beleid gedurende 2019 en verleent het 
bestuur décharge. 

 
07. Bestuurswisseling  
Lucy Engelen en Koen Vliegenthart treden vandaag af als bestuursleden. Yvonne 

van Driel is op 1 januari 2020 toegetreden tot het team. De vertrekkende 
bestuursleden worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor Partin. 

 
Trudeke Vuijk blijft bestuurslid en zal ook de komende tijd de rol van secretaris 
op zich nemen. 

 
De aspirant-bestuursleden worden voorgesteld. Joost Verwilghen zal de rol van 

voorzitter op zich nemen, Wilko Brink die van penningmeester, Marre Adu 
Ampong – de Vetten bestuurslid communicatie en Bart Tabingh Suermondt voor 

de juridische zaken. 



 3 

 
De benoeming van de aspirant-bestuursleden wordt in stemming gebracht. Het 

bestuur draagt Marre Adu Ampong - de Vetten, Wilko Brink, Bart Tabingh 
Suermondt en Joost Verwilghen voor als nieuwe bestuursleden. Stemt u in met 
hun benoeming? 

 
Uitslag 

Ja (91 %)  
Nee (0 %) 
Ik stem blanco (9 %)  

 
De ALV stemt in met de voordracht. Het bestuur van Partin bestaat per heden uit 

Joost Verwilghen (voorzitter), Trudeke Vuijk (secretaris), Wilko Brink 
(penningmeester), Marre Adu Ampong – de Vetten (Algemeen Bestuurslid), Bart 

Tabingh Suermondt (Algemeen Bestuurslid) 
 
 

08. Aftreden en benoeming leden kascommissie 2020. 
Kees van Ginkel heeft de kascontrole over boekjaar 2019 uitgevoerd. Hij stelt 

zich ook beschikbaar voor de kascontrole 2020. 
Ad Wayers, Lisanne Spanbroek, Thea Thijssen, Gijs de Swart en Theo Sinke zijn 
bereid gevonden zitting te nemen in de kascommissie 

De nieuwe penningmeester stelt in overleg met deze kandidaten een rooster op 
voor de komende jaren. 

 
09. Rondvraag en sluiting. 
 

V: Studie van Sara Kinsbergen; wat is onderzocht en wanneer gepubliceerd?  
A: Presentatie hierover tijdens de online Wilde Ganzen Partindag op 3 oktober 

aanstaande. Nu is zij bezig met vervolgonderzoek. Vergelijkend onderzoek hoe PI 
in Europa omgaan met de Corona problematiek.. Ze is bezig om een vragenlijst 
voor de Europese PI op te stellen. Deze vragenlijsten van Sara komen kant op 

van de leden. 
 

V: Samenwerking tussen PI komt nog onvoldoende uit de verf, wie geeft hier 
richting aan, hoe kan dit worden gestimuleerd? Consortium vorming toekomst 
voor PI.  

A: Bestuur neemt dit mee voor volgende bijeenkomst/ nieuwe beleidsdocument. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.  
 


