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1.

Inleiding

De Vereniging Partin is opgericht op 28 november 2015. De statutaire vestigingsplaats is
Apeldoorn. In verband met organisatorische veranderingen wordt een andere
vestigingsplaats overwogen. 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 ook het verslag van Stichting Partin opgenomen. De doelstelling van de
Stichting is het beheer van specifieke projecten met eigen fondsenwerving.
Dit verslagjaar van de vereniging is het derde 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.
Naast de activiteiten die in dit jaarverslag staan beschreven, stond 2019 in het teken van de
voorbereiding van de samenwerking met Wilde Ganzen. Deze samenwerking is 1 januari
officieus van start gegaan met de huisvesting van het team van Partin op het kantoor van
Wilde Ganzen. Samen gaan we het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking
gerichter ondersteunen. Op 28 februari vond de officiële bekrachtiging van de samenwerking
plaats. De foto op de voorpagina is genomen tijdens die gelegenheid.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestond in 2019 uit 4 leden:
Lucy Engelen (voorzitter)
Trudeke Vuijk (secretaris)
Koen Vliegenthart RA (penningmeester)
Yvonne van Driel (communicatie)
Het vijfde bestuurslid, Mathieu Beurskens, overleed op 16 maart 2019.
Het bestuur wordt terzijde gestaan door directeur Erik Boerrigter.
Samen doen we meer
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De voorzitter en de penningmeester hebben te kennen gegeven in 2020 te willen aftreden.
Yvonne van Driel zal zich in 2020 terugtrekken als bestuurslid omdat zij dan als werknemer
bij Partin betrokken zal zijn.
Ter vervanging en aanvulling van het bestuur hebben zich vier kandidaten aangemeld. Met
hen is overleg gaande. Ze zullen tijdens de ALV van 2020 worden voorgedragen.
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 twee leden:
Lucy Engelen (voorzitter)
Koen Vliegenthart (penningmeester)
Statutair moet het Stichtingsbestuur uit vier leden bestaan. Er zijn stappen ondernomen om
in de vacatures te voorzien.

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 de kennisdeling
door leden onderling.

Toolkits op KleineGoedeDoelen.
Er staan inmiddels 18 toolkits op deze site. Alle toolkits worden bij voortduring goed bezocht.
De best bezochte waren in 2019:


AVG: 6.005 bezoekers (tot en met 2019 902 protocollen verkocht)



Jaarrekening maken: 4.103 bezoekers (in 2019 28 tools verkocht )



Stichting oprichten: 3.584 bezoekers



ANBI aanvragen: 3.524 bezoekers



Beleidsplan: 2.960 bezoekers (tot en met 2019 197 sjablonen verkocht)

Dienstverlening aan niet-Partin leden heeft €4.437,- 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 portal ‘mijn Partin’. Niet-leden kunnen hier tegen betaling
gebruik van maken.

Partin Nieuwsbrief
In 2019 is acht maal een nieuwsbrief verschenen. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim
650 lezers.

Samen doen we meer
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2.2.

Samenwerking en kennisdeling

Samenwerking met vermogensfondsen
Ook in 2019 heeft Partin samengewerkt met een aantal vermogensfondsen. Project
Edelweiss werd afgerond; de aanvragen die bij dit fonds zijn ingediend betrof allemaal
projecten in Zuid- en Midden-Amerika. Later in het jaar is ook het traject met het
vermogensfonds Forsythia van start gegaan. Het grootste deel van de peer-to-peer-sessies
heeft plaatsgevonden in november en december 2019. In januari zijn de laatste puntjes op
de spreekwoordelijke i gezet en zijn de aanvragen ingediend. Het betrof hier allemaal
projecten in Uganda met een projectbedrag van circa €15.00,- tot € 20.000,-.

Partindag
Op 29 september heeft de jaarlijkse Partin dag plaatsgevonden. Dit keer weer in de bekende
locatie De Schakel in Nijkerk, waar we ook in 2017 al eens te gast waren. Vanwege het
aantal bezoekers werd een deel van de sessies in de nabijgelegen kerk De Ark verzorgd. De
dag werd georganiseerd samen met en 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 325 bezoekers.

Partin Portal
Het Partin portal is in 2019 online gegaan. Het portal biedt leden de gelegenheid zich te
presenteren aan de buitenwereld. Het portal maakt het mogelijk om efficient te zoeken naar
geschikte stichtingen of projecten ten behoeve van vermogensfondsen. Ook geeft het leden
de mogelijkheid om gericht te zoeken naar andere Partin leden met soortgelijke projecten,
om kennis en ervaringen uit te wisselen. 207 leden hadden zich op 31 december 2019 in het
portal geregistreerd.
Het Partin portal is mogelijk gemaakt door financiële steun van INTL FC Stone en Dioraphte.

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. Het blijft in de verwachting
liggen dat CBF Erkenning in de nabije toekomst belangrijker zal worden. Het verkrijgen van
een CBF Erkenning moet ook binnen de mogelijkheden van een PI liggen. Nu zijn zeker 50
Partin-leden een CBF Erkend Goed Doel.
- Contacten overige partijen binnen OS: Politici, Wilde Ganzen, Partos, Nederland
Filantropieland, Cordaid, e.v.a.
- De “commerciële” contacten worden steeds belangrijker. De samenwerking met PifWorld is
in 2019 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.
Social Media

Account

# per 31-12-2019

Facebook

Partin

511

429

Facebook

KleineGoedeDoelen

256

232

Twitter

Partin

1.168

1.127

Twitter

KleineGoedeDoelen

613

562

LinkedIn

Partin

128

80

Instagram

KleineGoedeDoelen

74

51

652

595

Nieuwsbrief

# per 31-12-2018

We zien dat de groei van het aantal volgers op Twitter wat afneemt, maar er toch nog altijd
meer volgers bijkomen dan er verdwijnen. Facebook blijft wel gestaag groeien en op

Samen doen we meer
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LinkedIn maken we een snelle ontwikkeling door. Op het moment van schrijven (21 april
2020) is het aantal volgers doorgegroeid naar 207.
In 2019 is verder gegaan met de inzet van Google-Ad words. Google stelt aan erkende
Goede Doelen organisaties een advertentiebudget ter beschikking. Hiermee is een opnieuw
een grote toename van het bezoekersaantal van onze websites, met name op
KleineGoedeDoelen, gerealiseerd. In 2015 waren er gemiddeld 77 bezoekers per dag. In
totaal is deze site is bijna 9.500 keer bekeken. In 2016 waren er (t/m november) 82.000
bezoekers. In 2017 waren er 133.979 en in 2018 98.884. In 2019 zijn de regels door Google
aangescherpt en is het aantal zoekwoorden waarop de site gevonden kan worden drastisch
afgenomen. Het aantal bezoekers vanuit de Google zoekmachine bedroeg in 2019 18.514.

3.3.

Wetenschappelijk onderzoek.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek en publicaties wordt met cijfers en feiten
aangetoond dat het PI ertoe doet in ontwikkelingssamenwerking. Sara Kinsbergen, die
hierover reeds heeft gepubliceerd is in 2017 gestart met een nieuw onderzoek in opdracht
van Wilde Ganzen. Zij heeft in 2019 haar onderzoek voortgezet.

Samen doen we meer
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4.

De vereniging

Het bestuur heeft in 2019 vijf maal vergaderd, waarvan driemaal face to face en tweemaal
via Skype.
Door de directeur en de voorzitter zijn 72 bezoeken afgelegd (zie bijlage voor een
specificatie).

4.1.

Ledental

Op 28 september 2019 was het aantal leden 355. Dit is toename van 11 ten opzichte 2018.

4.2.

Positie versterken

Door de samenwerking met Wilde Ganzen beschikt de organisatie nu over iets meer
menskracht. Toch zijn er nog steeds meer werkzaamheden dan door de beschikbare
menskracht kunnen worden uitgevoerd.
Ondanks het tekort aan menskracht krijgt Partin steeds meer bekendheid. Het aantal volgers
op sociale media en het aantal leden blijft gestaag groeien.
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

5.1.

Balans van de Vereniging Partin

ACTIVA

Vereniging
31-12-2019

Vordering op Stichting Partin

Vereniging
31-12-2018

180

0

Liquide middelen

9.497

15.712

Totaal Activa

9.677

15.712

9.677

12.006

Schuld aan Stichting Partin

0

3.456

Kortl. schulden/vooruitontv.

0

250

9.677

15.712

PASSIVA
Reserves

Baten

Totaal Passiva

Samen doen we meer
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5.2.

Staat van Baten en Lasten van de Vereniging Partin
Vereniging

Vereniging

2019 realisatie

2018 realisatie

BATEN
Contributie

18.105

16.238

Bijdrage Verhalenwedstrijd

0

1.500

Inkomsten advertenties

0

800

13.970

2.047

Bijdragen Partindag

Totaal baten

32.075

20.585

LASTEN
Kosten website

1.658

1.181

0

1.947

Kosten Partindag

15.214

2.859

Kosten directie

14.520

12.100

3.012

3.195

Kosten verhalenwedstrijd

Algemene kosten

Kosten

34.404

21.282

Totaal lasten

34.404

21.282

RESULTAAT

-2.329

-697

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
G
Overige reserves

-2.329

-697

Totaal

-2.329

Samen doen we meer
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-697

5.3.

Toelichting bij de balans van de Vereniging

Liquide middelen
Vereniging
Vereniging
31-12-2019 31-12-2018
Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening

5.870
3.627

12.085
3.627

Totaal liquide middelen

9.497

15.712

5.4.

Toelichting bij de Staat van Baten en lasten van de Vereniging

Contributie
Dit betreft de in 2019 daadwerkelijk ontvangen contributie. Het contributiebedrag bedroeg
€_60,- per jaar (€ 5,- per maand).
Algemene kosten
Vereniging
2019

Vereniging
2018

2.553

2.790

155

116

83

258

221

31

3.012

3.195

Reis- en verblijfskosten
Bankkosten
Administratiekosten
Overige kosten
Totaal

Samen doen we meer
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5.5.

Begroting van de Vereniging
Vereniging

Vereniging

Vereniging

2020 Begroting

2019 Begroting

2019 realisatie

BATEN
Contributie

19.000

17.500

18.105

0

800

0

Inkomsten Wilde Ganzen

65.000

0

0

Bijdragen Partindag

13.000

3.000

13.970

Inkomsten advertenties

Totaal baten

97.000

21.300

32.075

LASTEN
Kosten website

2.000

1.000

1.658

Kosten Partindag

15.000

3.000

15.214

Kosten directie

35.000

14.520

14.520

Overige personeelskosten

35.000
2.780

3.012

Algemene kosten

5.000

Kosten
RESULTAAT

92.000

21.300

34.404

5.000

0

-2.329

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves

Totaal

5.000

0
5.000

Samen doen we meer
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-2.329
0

-2.329

6.

Financiën van de Stichting

6.1.

Balans van de Stichting

ACTIVA

31-12-2019

Vordering op Vereniging Partin

31-12-2018
0

3.456

Liquide middelen

19.293

17.755

Totaal Activa

19.293

21.211

12.727

13.857

6.386

7.354

180

0

19.293

21.211

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

Gemaakte kosten 2019

-968

Saldo

6.386

Samen doen we meer
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6.2.

Staat van Baten en Lasten van de Stichting
2019 realisatie

BATEN

2018 realisatie

realisatie

Verkoop Module Jaarrekening

1.238

1.088

Verkoop AVG document

1.935

11.334

Verkoop Beleidsplan

1.250

683

Overige baten

0

1.500

Subsidies

0

17.000

Totaal baten

4.422

31.605

LASTEN
Webportalontwikkeling

968

Totaal besteed doelstellingen
Projectmanagement
Algemene kosten

9.646
968

9.646

4.840

2.420

713

384

Kosten

5.553

2.804

Totaal lasten

6.521

12.450

RESULTAAT

-2.099

19.155

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Totaal

-1.131

11.800

-968

7.355
-2.099

Samen doen we meer
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19.155

6.3.

Begroting van de Stichting
2020 begroting

BATEN

2019 begroting

realisatie

2019 realisatie
realisatie

Verkoop Module Jaarrekening

1.000

1.000

1.238

Verkoop AVG document

1.000

2.000

1.935

Verkoop Beleidsplan

1.000

1.000

1.250

Totaal baten

3.000

4.000

4.422

LASTEN
Webportalontwikkeling

3.000

Totaal besteed doelstellingen
Projectmanagement
Algemene kosten

3.000
3.000

968
3.000

968

0

4.840

4.840

1.000

1.160

713

Kosten

1.000

6.000

5.553

Totaal lasten

4.000

9.000

6.521

RESULTAAT

-1.000

-5.000

-2.099

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Totaal

2.000

0

-1.131

-3.000

-5.000

-968

-1.000

Samen doen we meer
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-5.000

-2.099

Bijlage – bezoekrapporten
Bijeenkomst 8 januari, Hilversum, Lucy Engelen & Erik Boerrigter
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 15 januari, Rotterdam, Erik Boerrigter
Kennismakingsgesprek met de voorzitter van een vermogensfonds dat interesse heeft in het
Amaryllis-traject. Uiteindelijk zal deze organisatie bekend staan onder de naam Forsythia.
Bijeenkomst 17 januari, Den Haag, Erik Boerrigter
Gesprek met de directeur van Nederland Filantropieland, Marc Petit. Afspraken gemaakt over de
vertegenwoordiging van de achterban van Partin in overleggen waar wij normaal gesproken niet aan
zitten. Op deze wijze kan NLFL in voorkomende gevallen het woord voeren namens circa 500 kleine
goede doelen.
Bijeenkomst 23 januari, Amsterdam, Erik Boerrigter
Opnames van de Universiteit van Nederland met een mini-college van Sara Kinsbergen. Tevens werd
tijdens deze bijeenkomst een boek gepresenteerd van de hand van Bianca Looman en Roek Lips

Droom en Daad – Zet je in voor een betere wereld. In acht stappen naar een eigen NGO
Bijeenkomst 30 januari, Amsterdam, Erik Boerrigter
Interview door twee Amsterdamse scholieren die een profielwerkstuk over
ontwikkelingssamenwerking gaan schrijven / maken.
Bijeenkomst 30 januari, Amsterdam, Erik Boerrigter
Feestelijke opening van de Amerikaanse vestiging van Han Valk Consultancy.
Bijeenkomst 1 februari, Lucy Engelen
Gesprek met Martje Nooij over haar onderzoek naar exitstrategieën onder particuliere initiatieven.
Martje zal tijdens de Wilde Ganzen – Partindag 2019 in Nijkerk een workshop en een lezing
verzorgen. Ook gaat zij proberen om de resultaten uit het onderzoek om te zetten in een praktische
toolkit op KleineGoedeDoelen.
Bijeenkomst 7 februari, Den Haag, Erik Boerrigter
Via Skype input geleverd voor de ROM-evaluatie Frame Voice Report van het EU-programma van
Wilde Ganzen.
Samen doen we meer
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Bijeenkomst 13 februari, Erik Boerrigter, Amsterdam
Breed Sector Overleg georganiseerd door SBF met diverse afgevaardigden van brancheverenigingen
in de filantropische sector om de diverse lobby dossiers die in 2019 spelen, te bespreken.
Bijeenkomst 21 februari, Erik Boerrigter, Utrecht
Gesprek met Niels van Duinen van INTL Fcstone, sponsor van de eerste versie van ons webportal,
over de in gebruik genomen functionaliteit. Brainstorm over additionele mogelijkheden, waaronder het
aanvragen van een account op Fxecute. Dat is het platform waarmee Partin-leden goedkoop
internationale overboekingen kunnen doen naar landen met zogenaamde zwakke valuta.
Bijeenkomst 28 februari, allen, Utrecht
Bestuursvergadering in brainstorm setting. Nagedacht over de groei van Partin, additionele
verdienmodellen. Maar ook over mogelijke samenwerkingspartners.
Bijeenkomst 7 maart, Erik Boerrigter, Amsterdam
Afscheidsreceptie van Roline de Wilde als directeur van CBF in het pand van de Nationale
Postcodeloterij.
Bijeenkomst 8 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Afspraak met Wander Catshoek van het Ministerie van Sociale Zaken en verantwoordelijke voor de
aanpassing in de uitvoeringsregeling van de Wet Beperking Export Uitkeringen. In de
uitvoeringsregeling zijn Partin en Partos opgenomen ter vervanging van PSO dat al enkele jaren
geleden ter ziele is gegaan.
Bijeenkomst 19 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Afspraak met Henk de Ligt van ASN Bank om te kijken of na de afloop van ons
samenwerkingsverband rondom de Partin Verhalenwedstrijd er mogelijkheden liggen om elkaar op het
vlak van Communicatie en PR te blijven ondersteunen.
Bijeenkomst 20 maart, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Leusden
Afspraak met Roos van der Spek van AFAS Foundation. Gesproken over mogelijkheden tot
samenwerking rondom de Partindag en de mogelijkheid om het boekhoudpakket van AFAS ter
beschikking te stellen aan het particuliere initiatief.
Bijeenkomst 21 maart, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Apeldoorn
Uitvaart van Mathieu Beurskens, mede-oprichter en vice-voorzitter van Partin.

Samen doen we meer
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Bijeenkomst 28 maart, Erik Boerrigter, Amsterdam
Borrel bij stichting Lenthe, de uitgever van vakblad Fundraiser en De Dikke Blauwe.
Bijeenkomst 13 april, Amsterdam, Erik Boerrigter
Op uitnodiging van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds aanwezig tijdens de Afrikadag In het KIT.
Partin ondersteunt de deelnemers aan de jaarlijkse wedstrijd voor innovatie in de gezondheidszorg in
Afrika met tips rondom het starten van een particulier initiatief en eventuele fondsenwerving.
Bijeenkomst 16 april, Utrecht, Erik Boerrigter
Gesprek met Guus Heereveld van Partin-lid Stepping Stone Liberia over de mogelijkheden om de
ledenwerving een extra impuls te geven. Afgesproken om te gaan onderzoeken in hoeverre we
hiervoor een student in zouden kunnen schakelen
Bijeenkomst 18 april, Hilversum, Erik Boerrigter
Gesprek met Erik Boerrigter van Meerveld van Wilde Ganzen over de financiële uitdagingen van
groeiende particuliere initiatieven en de mogelijkheid om de PI daarbij met eenvoudige tools te
ondersteunen.
Bijeenkomst 19 april, Den Haag, Erik Boerrigter
Gesprek met Rob Poots over hulpmiddelen in de ambulante gezondheidszorg. Deze hulpmiddelen zijn
zo licht en compact dat ze achterop een fiets of brommer meegenomen moeten kunnen worden.
Bijeenkomst 26 april, Den Haag, Erik Boerrigter
Gesprek met Lennart Corleisen en Aliou Diallo van een Duits particulier initiatief die de Nederlandse
markt voor fondsenwerving willen betreden.
Bijeenkomst 26 april, Den Haag, Erik Boerrigter
Gesprek met ErnstJan van Wilde Ganzen over mogelijkheden om de samenwerking tussen Partin en
Wilde Ganzen verder te intensiveren.
Bijeenkomst 30 april, Amsterdam, Erik Boerrigter
Op uitnodiging van Lesha Witmer aanwezig tijdens een mini-debat met kandidaat-europarlementariërs
op het kantoor van Simavi. De werkgroep SDG06 wil graag dat deze kandidaten zich op termijn hard
gaan maken om het belang van water mee te wegen in de besluitvorming op Europees niveau.
Bijeenkomst 1 mei, Amersfoort, Erik Boerrigter

Samen doen we meer

-19-

Gesprek met Robert Sprokholt en Gerrit Jan Oudenes van Bespeak. Bespeak is gespecialiseerd in
het bouwen van platformen voor brancheverenigingen met mogelijkheden voor de leden om zich te
presenteren en om online leren te faciliteren.
Bijeenkomst 2 mei, online, allen
Bestuursvergadering via Skype.
Bijeenkomst 9 mei, Hilversum, Lucy Engelen & Erik Boerrigter
Gesprek met het management-team van Wilde Ganzen om verder te praten over de mogelijkheden
om de samenwerking tussen onze beide organisaties te intensiveren.
Bijeenkomst 10 mei, online, Erik Boerrigter
Gesprek met Robert Wiggers van Wilde Ganzen om technische handen en voeten te geven aan Wilde

Ganzen Klein, een peer-2-peer learning process vergelijkbaar met het Amaryllis-proces om kleine
particuliere initiatieven te helpen met hun subsidieaanvragen bij Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 14 mei, Den Haag, Lucy Engelen & Erik Boerrigter
Gesprek met To Tjoelker, onze contactpersoon bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gesproken
over integriteit en hoe dit proces niet op dezelfde wijze is in te voeren bij particuliere initiatieven als bij
grotere NGO’s. Afgesproken dat het Ministerie een workshop zal verzorgen tijdens de Partindag 2019.
Bijeenkomst 17 mei, Nijkerk, Erik Boerrigter
Bezoek aan congrescentrum De Schakel en De ARK. Samen met Els Brands van Wilde Ganzen de
beoogde locatie van de Partindag 2019 bezocht en de logistieke mogelijkheden en onmogelijkheden
van de locaties onderzocht.
Bijeenkomst 24 mei, Den Haag, Erik Boerrigter
Debat Shifting the Power in Humanity House georganiseerd door ViceVersa en Wilde Ganzen.
Inspiratie opgedaan voor de komende Partindag.
Bijeenkomst 29 mei, Amsterdam, Erik Boerrigter
Breed Sector Overleg met vertegenwoordigers van diverse brancheverenigingen in de filantropische
sector. Op de agenda onder andere het concept wetsvoorstel transparantie maatschappelijke
organisaties, verbetervoorstellen ANBI-regeling en het UBO-register.
Bijeenkomst 6 juni, Den Haag, Erik Boerrigter
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Gesprek met Iris Barzilay van Je Beste Indruk over een bijdrage aan de Partindag. We zetten in op
een workshop gecombineerd met het daadwerkelijk maken van een gefilmde organisatiepitch voor
circa 10 personen.
Bijeenkomst 11 juni, Den Haag, Erik Boerrigter
Afscheidsreceptie van To Tjoelker, onze contactpersoon bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. To
wordt ambassadeur in Benin.
Bijeenkomst 20-21 juni, Brussel, Erik Boerrigter
Tweede conferentie over Citizen Initiatives for Global Solidarity, zeg maar de Engelstalige variant van
particuliere initiatieven. Opvallende genoeg worden al onze tegenvoeters met overheidsgeld
gesubsidieerd. Verder valt op dat in ieder land de Partinachtige organisatie elemten in zich heeft van
zowel Partin als Partos, NCDO en Wilde Ganzen.
Bijeenkomst 25 juni, Den Haag, Erik Boerrigter
Kennismaking met Ralph Welcker van nieuw Partin-lid We Play. Vanuit zijn ervaring bij PSO
uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om meer migrantenorganisaties aan te laten haken bij
Partin.
Bijeenkomst 26 juni, Den Haag, Erik Boerrigter
Gesprek met Renée van Hoof, Astrid de Vries en Gerda Vrielink van het Ministerie van Buitenlandsse
Zaken over de workshop die BZ tijdens de komende Partindag gaat geven.
Bijeenkomst 5 juli, Hilversum, Robert Wiggers, Wilde ganzen, Lucy Engelen
Oriënterend bezoek over steunplan van Wilde Ganzen aan Partin. Onder voorwaarden wil WG wel
een fte financieren, zodat plannen die nu door gebrek aan resources niet kunnen worden uitgevoerd
opgepakt kunnen worden.
Bijeenkomst 10 juli, Den Haag, Erik Boerrigter
Kennismaking met KrB Communicatie in Den Haag. Kees Vlot en Jurjen Procée verkennen de
mogelijkheden om communicatie dienstverlening richting het particuliere initiatief mogelijk te maken.
Verkenning welke “standaard” producten mogelijk zijn. Afgesproken ook naar de mogelijkheden van
een workshop tijdens de Partindag te kijken.
Bijeenkomst 15 juli, Amersfoort, Erik Boerrigter
Overleg bij Nederland Filantropieland over hun toekomst. Welke proposities kan NLFL voor haar leden
bedenken om voldoende financiele armslag te behouden. Veel initiatieven in de filantropische sector
hebben behoefte aan wat meer financiële ruimte.
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Bijeenkomst 17 juli, Deventer, Erik Boerrigter & Lucy Engelen
Overleg bij Gonneke Campen over de mogelijkheden die het samenwerkingsverband met Wilde
Ganzen biedt en welke dienstverlening ten nutte van het particuliere initiatief we in de toekomst nog
graag op zouden willen zetten.
Bijeenkomst 18 juli, Vinkeveen, Erik Boerrigter & Lucy Engelen
Bestuursvergadering
Bijeenkomst 9 augustus, Amsterdam, Erik Boerrigter & Lucy Engelen
Kennismaking met Harmienke Kloese, de nieuwe directeur van CBF. Samenwerking richting de
toekomst besproken.
Bijeenkomst 19 augustus, Den Haag, Erik Boerrigter
Lunch met Rutger-Jan Schoen van Partin-lid Niketan over ontwikkelingen in de sector en uitdagingen
van de achterban.
Bijeenkomst 23 augustus, Den Haag, Erik Boerrigter
Lunch met Iwan Coletto van Partin-lid Hand in Hand voor Syrië over ontwikkelingen in de sector en
uitdagingen van de achterban op het gebied van fondsenwerving
Bijeenkomst 23 augustus, Den Haag, Erik Boerrigter
Overleg met Els Brands van Wilde Ganzen over de organisatie van de gezamenlijke Wilde Ganzen –
Partindag 2019 in Nijkerk
Bijeenkomst 26 augustus, Den Haag, Erik Boerrigter
Overleg met Elise Kant van Haëlla Foundation over een bijdrage aan de Wilde Ganzen – Partindag
2019 in Nijkerk. Elise heeft liever een workshop dan een lezing.
Bijeenkomst 27 augustus, Amersfoort, allen
Bestuursvergadering
Bijeenkomst 27 augustus, Nijkerk, Erik Boerrigter, Lucy Engelen en Trudeke Vuijk
Bezichtiging van de Schakel in Nijkerk. Mogelijkheden rondom het lunchprogramma geïnventariseerd.
Bijeenkomst 28 augustus, Robert Wiggers WG, Lucy Engelen
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Robert Wiggers op zijn thuiswerkdag in Maarn gesproken over onze aanvraag voor 1 fte. Robert Wil
de aanvraag enigszins geherstructureerd zien. Niet alle genoemde activiteiten die genoemd zijn in het
voorstel zijn nieuw. Voor een deel gaat het in de aanvraag om organisatiesteun.
Bijeenkomst 2 september, Den Haag, Erik Boerrigter
Overleg met Els Brands van Wilde Ganzen over de organisatie van de gezamenlijke Wilde Ganzen –
Partindag 2019 in Nijkerk
Bijeenkomst 2 september, Den Haag, Erik Boerrigter
Inspiratiesessie Diversiteit en Inclusie bij ZZIIN in Den Haag verzorgd door Yolk.
Bijeenkomst 11 september, Den Haag, Erik Boerrigter
Kennismaking met Jeroen Kelderhuis van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Jeroen komt tijdens
de Wilde Ganzen – Partindag de recapitulatie van de dag verzorgen in samenspraak met Lau
Schulpen.
Bijeenkomst 13 september, Hilversum, Erik Boerrigter
Overleg met Els Brands van Wilde Ganzen over de organisatie van de gezamenlijke Wilde Ganzen –
Partindag 2019 in Nijkerk
Bijeenkomst 16, Nijmegen, Hilversum, Erik Boerrigter
Als inhoudelijk specialist Lau Schulpen ondersteund bij de lecture Mobilizing Change. Over hoe
particuliere initiatieven een bijdrage leveren in het werkveld Internationale Samenwerking.
Bijeenkomst 23 september, Hilversum, Erik Boerrigter
Overleg met Els Brands (ziek) en Marianne Been van Wilde Ganzen over de organisatie van de
gezamenlijke Wilde Ganzen – Partindag 2019 in Nijkerk. Kees de Jong bijgepraat over zijn rol in de
dag.
Bijeenkomst 23 september, Hilversum, Erik Boerrigter & Lucy Engelen
Overleg met Robert Wiggers en Maaike Koomen van Wilde Ganzen over de organisatie de
samenwerking tussen Wilde Ganzen en Partin vanaf 1 januari 2020. Gesproken over gezamenlijke
intenties en hoe we wederzijdse gevoeligheden zo goed mogelijk ondervangen.
Bijeenkomst 28 september, Nijkerk, allen
Jaarlijkse netwerkevenement: de Wilde Ganzen – Partindag 2019.
Bijeenkomst 4 oktober, Den Haag, Arie van den Heuvel en Jan Kars, Erik Boerrigter
Samen doen we meer

-23-

Kennismakingsgesprek met een nieuw Partin-lid. Wat is de toegevoegde waarde van het
lidmaatschap voor het afzonderlijke particuliere initiatief? En wat zouden leden bij kunnen dragen om
de effectiviteit van de branchevereniging verder te verhogen?
Bijeenkomst 5 oktober, Schaarsbergen, Gambia-Dag, Yvonne van Driel
Jaarlijkse bijeenkomst van POI actief in Gambia. Riode draad door de dag: besteed ik als PI mijn
energie wel goed? Verslag: https://www.kleinegoededoelen.nl/tips-voor-toubab
Bijeenkomst 11 oktober, Amsterdam, Partos, Erik Boerrigter
Het Innovatiefestival van Partos in pakhuis de Zwijger. Tijdens dit festival staat vernieuwing in de
sector centraal. Een belangrijk tweede onderwerp is het aan het woord laten van de doelgroep.
Nothing about us, without us.
Bijeenkomst 14 oktober, Den Haag, ViceVersa, Erik Boerrigter
Mini-symposium Het konkrijk en haar buren georganiseerd door ViceVersa in Nieuwspoort over
ontwikkelingen in Zuid- en Midden-AmErik Boerrigtera.
Bijeenkomst 15 oktober, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Erik Boerrigter
Gesprek met een medewerker van het Ministerie over de mogelijkheden om aan de slag te geraken bij
een klein of middelgroot goed doel. Dit type goed doel is niet echt ruim vertegenwoordigd in de
achterban van Partin, maar de persoon wel kunnen verwijzen naar een aantal kleinere leden van
koepel Partos.
Bijeenkomst 29 oktober, Hilversum, Wilde Ganzen, Lucy Engelen en Erik Boerrigter
Evaluatie van de Wilde Ganzen – Partindag met een groot deel van de bij Wilde Ganzen betrokken
teamleden.
Bijeenkomst 1 november, Amsterdam, Goede Doelen Nederland, Erik Boerrigter
Jubileumcongres van Goede Doelen Nederland in het BIMhuis in Amsterdam. In dit congres stond de
toekomst van de filantropische sector centraal.
Bijeenkomst 7 november, Amsterdam, CBF, Lucy Engelen & Erik Boerrigter
Kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van CBF: Harmienke Kloeze. Samen met haar en
DiedErik Boerrigter van der Plas onder andere gesproken hoe CBF en Partin samen de kleine goede
doelen (categorie A) beter kunnen bedienen. En welke organisatie daarin welke rol het beste op kan
pakken.
Bijeenkomst 19 november, online, Forsythia, Erik Boerrigter
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Eerste Skype vergadering om te komen tot tien goede projectaanvraag voor het vermogensfonds met
de codenaam Forsythia. Vanwege de grootte van de groep zowel op dinsdag- als woensdagavond
een subgroep. In totaal dertien vergaderingen van een uur in de periode tot medio januari 2020.
Bijeenkomst 20 november, Amsterdam, SBF, Erik Boerrigter
Breed Sector Overleg over allerlei ontwikkelingen in de filantropische sector en de lobby activiteiten
die op dat vlak ontplooid worden door de verschillende brancheverenigingen. Onnder andere UBOregister, wetsvoorstel transparantie maatschappelijke instellingen (de meldingsplicht € 15.000,-),
WRR-rapport Filantropie, Giftenaftrek.
Bijeenkomst 20 november, Haarlem, MEO, Erik Boerrigter
Kennismaking met MEO, een organisatie die met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt
en betrekkelijk veel goede doelen ondersteunt met websitebeheer, Helpdesk, SO, Google G Suite en
Adwords. Gekeken naar de mogelijkheden voor de Partin achterban.
Bijeenkomst 21 november, Holten, Lucy Engelen
Gesproken met Partin-lid Gevulde Waterkruik, waar inmiddels meerdere Partin-leden mee
samenwerken inzake de calabash cistern, een rain water harveting ssyteem. Hoe de samenwerking
verder te coordineren, het is Paul Akkerman van de Gevulde Waterkruik een beetje te veel.
Bijeenkomst 5 december, Den Haag, INTL Fcstone, Lucy Engelen en Erik Boerrigter
Bijgepraat met Niels van Duinen. In de volgende fase van het Partin Portal gaan we de aanmelding
voor internationale overboekingen automatiseren. Er komt een formulier waar de Partin-leden alle
benodigdheden toe kunnen voegen. Na verzending komt alles automatisch bij Niels terecht, zodat hij
de beoordeling snerller in gang kan zetten.
Bijeenkomst 5 december, Den Haag, Ecorys, Erik Boerrigter
Kennismaking met Manouk Zwartkruis en Esther Konijn van Ecorys. Op verzoek van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken doet Ecorys onderzoek naar organisaties die vrijwilligers uitzenden om
ontwikkelingswerk te doen. Er zijn een aantal grote spelers in de markt, maar ook particuliere
initiatieven dienen gehoord te worden.
Bijeenkomst 13 december, Amersfoort, Wilde Ganzen, Erik Boerrigter
Bezichtiging van de Prodentfabriek in Amersfoort, één van de drie optionele locaties voor de Wilde
Ganzen – Partindag 2020.
Bijeenkomst 16 december, Den Haag, Pamoja Kenya, Erik Boerrigter

Samen doen we meer

-25-

Bijeenkomst “De Impact van Water”, een korte documentaire over het werk van Partin-lid Pamoja
Kenya.
Bijeenkomst 13 december, Deventer, Yvonne van Driel, Gonneke Campen, Lucy Engelen en Erik
Boerrigter
Overleg over de taakverdeling binnen het team vanaf 1 januari 2020, de datum waarop de
samenwerking met Wilde Ganzen ingaat.
Bijeenkomst 20 december, Bunnik, Wilde Ganzen, Erik Boerrigter
Bezichtiging van het Postillion Hotel en Congres Centrum in Bunnik, één van de drie optionele locaties
voor de Wilde Ganzen – Partindag 2020.
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