
Samen kunnen we meer. Samen doen we meer 

-1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JAARVERSLAG 2020 

  

 

 

 

 

 

Versie 0.5 

Datum 17 maart 2021 

Status Concept 

Bestuur Joost Verwilghen, Trudeke Vuijk, Wilko Brink, Marre 

Adu Ampong – de Vetten, Bart Tabingh Suermondt 

Team Erik Boerrigter, Gonneke Campen, Yvonne van Driel 

Foto Mama & Me Uganda – aftrap WG-PartinMaand 2020 

  

 

  



Samen kunnen we meer. Samen doen we meer 

-2- 

 

 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 3 

1. Inleiding 5 

2. Kwaliteitsverbetering en kennisdeling 7 

2.1. Kwaliteitsverbetering 7 

2.2. Samenwerking  en kennisdeling 8 

3. Belangenbehartiging 10 

3.1. Contacten met andere organisaties 10 

3.2. Vergroten van de zichtbaarheid van Partin 11 

3.3. Wetenschappelijk onderzoek 12 

4. De vereniging 13 

4.1. Ledental 13 

4.2. Positie versterken 14 

5. Financiën van de Vereniging 15 

5.1. Balans van de Vereniging Partin 15 

5.2. Staat van Baten en Lasten van de Vereniging Partin 16 

5.3. Toelichting bij de balans van de Vereniging 17 

5.4. Toelichting bij de Staat van Baten en lasten van de Vereniging 17 

5.5. Begroting van de Vereniging 20 

5.6. Toelichting bij de begroting van de Vereniging 21 

6. Financiën van de Stichting 23 

6.1. Balans van de Stichting 23 

6.2. Staat van Baten en Lasten van de Stichting 24 

6.3. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van de Stichting 25 

6.4. Begroting van de Stichting 26 

6.5. Toelichting bij de begroting van de Stichting 27 

7. Algemene financiële grondslagen van de Vereniging en Stichting 28 

Bijlage – bezoekrapporten 29 



Samen kunnen we meer. Samen doen we meer 

-3- 

 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Vereniging en de Stichting Partin. Het  jaar 2020 was 

met  de coronapandemie en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zeer bijzonder, maar 

ook  voor Partin was het een gedenkwaardig jaar. Het jaar van een nieuw team, nieuwe 

bestuursleden, nieuwe leden en nieuwe activiteiten. 

 

In 2020 werden 54 stichtingen lid van Partin. Op 31 december hadden we in totaal 366 

leden. Een nieuw record.  

De afgelopen tien jaar was Erik Boerrigter de enige betaalde kracht van Partin voor ongeveer 

één dag in de week. Door de samenwerking met Wilde Ganzen veranderde dat in januari 

2020. Yvonne van Driel en Gonneke Campen kwamen er bij en we gingen deels werken 

vanuit het pand van Wilde Ganzen in Amersfoort.  

De twee belangrijkste projecten waarop we dit jaar met Wilde Ganzen hebben 

samengewerkt zijn Wilde Ganzen Klein en de Wilde Ganzen-Partindag. Wilde Ganzen Klein 

kende een goed beginjaar. In dit concept richten we ons samen op organisaties die nog niet 

eerder met Wilde Ganzen hebben samengewerkt, maar dit wel graag willen. Samen leren 

hoe je een aanvraag bij Wilde Ganzen opstelt en aan welke regels je moet voldoen. Veertien 

projecten werden goedgekeurd, elk met een projectbudget tot € 6.000,- waarbij Wilde 

Ganzen de helft voor haar rekening nam. 

Door de coronamaatregelen ging de Wilde Ganzen-Partindag online. Niet een dag maar een 

hele maand. In de maand oktober waren er in totaal 18 webinars met circa 475 deelnemers. 

 

In dezelfde periode ging ook project I Do van start. Dit is een samenwerking met de 

Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, waarbij studenten die 

geïnteresseerd zijn in internationale samenwerking hun kennis en vaardigheden inzetten om 

Partin leden en hun projecten vooruit te helpen. De studenten international business 

administration namen zelf contact met ons op, omdat zij het MVO-beleid van de universiteit 

graag terug willen zien in het studieprogramma.  

 

Partin blijft ook lobbyen voor de belangen van particuliere initiatieven. Zo was er in het 

wetsvoorstel transparantie van giften (de zogenaamde WTMO), sprake van een 

publicatieplicht voor giften boven de €15.000,-. Samen met onze collega’s in de 

Samenwerkende Brancheverenigingen Filantropie hebben we geprotesteerd tegen dit 

voorstel. De minister heeft uiteindelijk in het hernieuwde voorstel deze eis laten vallen.  
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Een tweede belangrijk dossier is witwassen en terrorismefinanciering. Ook deze wetten zijn 

gevolg van richtlijnen van de Europese Unie en de Wereldbank. Nieuwe particuliere 

initiatieven kunnen daardoor lastig (en soms helemaal niet) een bankrekening openen. Of ze 

kunnen  hun online donatiemodule niet langer gebruiken. 

 

Via onze website kleinegoededoelen.nl, de eigen Partinsite en social media gaven we 

bekendheid aan de vele activiteiten van leden, van Partin en van andere organisaties 

waarmee Partin nauw samenwerkt.  

 

2020 was ook het jaar dat vier nieuwe bestuursleden toetraden. Na zo’n 10 jaar bestuurslid 

te zijn geweest, gaven Lucy Engelen en Koen Vliegenthart het stokje door aan Joost, Wilko, 

Marre en Bart. Trudeke bleef de secretaris. Yvonne is nu actief bij het team Partin. Tijdens 

de online ALV in juni werd het nieuwe bestuur voorgesteld en geïnstalleerd.  

 

Het huidige beleidsplan van Partin loopt van 2017 tot en met 2021. Om samen met leden  

nieuwe lijnen uit te zetten, is het nieuwe bestuur meteen begonnen met de voorbereidingen 

voor een nieuw beleidsplan.  

 

Als basis zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: 

1. We willen een vereniging voor en door de leden zijn; 

2. We willen de vereniging een stabiele financiële basis geven en willen daarom het 

aantal strategische partners uitbreiden; 

3. We zien dat particuliere initiatieven in andere sectoren ook mooi werk verrichten, met 

vergelijkbare problemen zitten als de Partin-leden. De basis van Partin blijft  

internationale samenwerking maar we willen iets met die andere kleine goede doelen. 

Dat IETS moet nog wel gedefinieerd worden, samen met de leden. 

Want… Samen kunnen we meer. Samen doen we meer! 

 

Joost Verwilghen 

Voorzitter 

Erik Boerrigter 

Directeur 

Dit voorwoord is een bewerking van de speech van Joost en Erik gehouden tijdens de 

virtuele nieuwjaarsborrel van 8 januari 2021.  
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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Vereniging en de Stichting Partin. 

 

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

Apeldoorn. Het doel van de vereniging is onder andere 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 internationale 

samenwerking. 

 

De Stichting Partin is opgericht op 18 mei 2009. De statutaire vestigingsplaats is Apeldoorn. 

Het doel van de stichting is identiek aan die van de vereniging. De gelden van de stichting 

kunnen conform statutaire doelstelling worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van het 

particuliere initiatief en staat als zodanig ter beschikking aan de vereniging. In de Stichting 

brengen wij het beheer van specifieke projecten met eigen fondsenwerving onder. 

 

Het jaarverslag 2020 staat in het teken van de coronapandemie. Fysieke bijeenkomsten 

waren niet mogelijk. In plaats hiervan vonden vele online bijeenkomsten plaats. De foto op 

de voorpagina van dit jaarverslag werd door één van onze leden genomen op zaterdag 3 

oktober 2020, de aftrap van de Wilde Ganzen-PartinMaand. 

 

Dit verslagjaar is het vierde 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 van Partin.  

 

Naast de activiteiten die in dit jaarverslag staan beschreven, stond 2020 in het teken 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. We 

zijn verheugd dat Wilde Ganzen gedurende drie jaar € 65.000,- beschikbaar stelt om een 

kwalitatief team aan te nemen en te betalen. Samen gaan we het particuliere initiatief in 

internationale samenwerking gerichter ondersteunen. Op 28 februari vond de officiële 

bekrachtiging van de samenwerking plaats.  
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Bestuur 

Het bestuur van de vereniging bestond tot de ALV op 25 juni 2020 uit drie leden: 

Lucy Engelen (voorzitter) 

Trudeke Vuijk (secretaris) 

Koen Vliegenthart (penningmeester) 

 

Tijdens de ALV heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het bestond daarna uit: 

Joost Verwilghen (voorzitter) 

Trudeke Vuijk (secretaris) 

Wilko Brink (penningmeester) 

Marre Adu Ampong – de Vetten 

Bart Tabingh Suermondt 

 

Het bestuur wordt terzijde gestaan door het team: Erik Boerrigter (directeur), Gonneke 

Campen en Yvonne van Driel. Yvonne van Driel is tot 1 januari 2020 actief geweest als 

bestuurslid. Per die datum is zij toegetreden tot het team. Het officiële afscheid heeft 

plaatsgevonden tijdens de ALV. 

 

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) 

 

De bestuursleden van de Vereniging zijn inmiddels ook aangetreden als bestuursleden van 

de Stichting. 
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2. Kwaliteitsverbetering en kennisdeling 

2.1. Kwaliteitsverbetering 

Het bestuur ondersteunt de leden bij het streven naar kwaliteitsverbetering van hun primaire 

(projectgerelateerd) en secundaire (administratief) processen. 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. 

Mede dankzij de bijdrage van Wilde Ganzen zijn in 2020 zes toolkits aan de site toegevoegd. 

Inmiddels bevinden zich 24  toolkits op deze site. De nieuwe toolkits zijn: aanvragen bij 

vermogensfondsen, Wilde Ganzen Klein, Fondsenwerving Algemeen, Integriteit en 

Jaarverslag maken.  

 

Alle toolkits worden bij voortduring goed bezocht. Deels door onze leden, maar via de 

advertenties van Google Adwords ook buitenstaanders. De best werkende advertenties 

waren in 2020:  

● ANBI aanvragen: 4.501 clicks 

● AVG: 2.533 clicks 

● Jaarrekening maken: 2.363 clicks 

● Stichting oprichten: 1.813 clicks 

● Financiële steun: 1.103 clicks 

● Beleidsplan: 964 clicks 

 

Dienstverlening aan niet-leden heeft in 2020 € 4.570,- opgebracht. Deze inkomsten komen 

ten bate van de stichting. Hiermee kunnen specifieke projecten worden gefinancierd. 
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Jaarrekening maken 

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

door onder andere het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) worden gesteld. Om de 

leden hierin te ondersteunen heeft het bestuur een online tool gemaakt in Mijn Partin. Niet-

leden kunnen hier tegen betaling gebruik van maken. 

 

Partin Nieuwsbrief 

In 2020 is tien maal een nieuwsbrief verschenen. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 

700 lezers. 

 

2.2. Samenwerking  en kennisdeling 

Samenwerking met vermogensfondsen 

Ook in 2020 heeft Partin samengewerkt met een aantal vermogensfondsen. Hiervoor hebben 

wij de zogenaamde bloemenfondsen ingesteld, zodat de vermogensfondsen tot de 

daadwerkelijke uitbetaling van hun bijdrage anoniem kunnen blijven. Project Forsythia werd 

afgerond; de aanvragen die bij dit fonds zijn ingediend betroffen allemaal projecten in 

Oeganda met een duidelijke economische component. 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 met een projectbedrag tussen € 15.000,- en € 20.000,-. 

 

Samenwerking met Erasmus universiteit Rotterdam - Project ‘I do’ 

In dit project zetten studenten van de Erasmus Universiteit - Rotterdam School of 

management (RSM) hun expertise in ten behoeve van Partin stichtingen.  

  

Erasmus studenten zetten hun expertise in ten behoeve van particuliere initiatieven. De 

studenten van RSM zijn inmiddels aan de slag bij 6 leden en bij Partin. Onderwerpen waarop 

ze ondersteuning bieden zijn onder andere fondsenwerving, verbetering zichtbaarheid en het 

gebruik van Google Adwords. 

 

Wilde Ganzen - Partindag 

Het organiseren van een online Wilde Ganzen-Partindag vormde dit jaar een nieuwe 

uitdaging. Het is een Wilde Ganzen-PartinMaand geworden, met een aftrap op 3 oktober 

2020, en verdere bijeenkomsten in de loop van die maand. Een overzicht van de online 

bijeenkomsten staat op de website.  
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Partin Portal 

Het Partin portal Mijn Partin is in 2019 online gegaan. Mijn Partin biedt leden de gelegenheid 

zich te presenteren aan de buitenwereld. Mijn Partin maakt het mogelijk om efficiënt 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. Eind 2020 hebben 333 van 

de 366 leden zich op het Portal gepresenteerd.  

Ook zijn alle toolkits van KleineGoedeDoelen (24) ondergebracht in Mijn Partin zodat leden 

hier gratis gebruik van kunnen maken. 

 

Corona 

Al vrij vroeg in het jaar werd duidelijk dat de coronapandemie ook effect had op het werk van 

de leden. Daarom hebben wij een aantal rondetafelgesprekken georganiseerd waarin de 

leden met elkaar het gesprek aangingen en tips over hun aanpak op de projecten hebben 

gedeeld. Ook publiceerden we op https://partin.nl/nieuws/ een dertiendelige artikelenreeks 

over de ervaringen van onze leden: Onze leden over corona: maatregelen, gevolgen en 

acties. 
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3. Belangenbehartiging 

3.1. Contacten met andere organisaties 

Er zijn een aantal deelterreinen waarop Partin opkomt voor de belangen van haar 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. Nieuwe 

overheidsmaatregelen waren dit jaar de FATF (wetten ter voorkoming van witwassen en 

terrorismefinanciering) en de UBO registratie. 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 de filantropische sector: Politici, Partos, Nederland 

Filantropieland, Goede Doelen Nederland, SBF, Pro Bono Connect, Radboud Universiteit / 

CIDIN, Erasmus Universiteit – Rotterdam School of Management, e.v.a. 

 

De samenwerking met Wilde Ganzen is in een driejarige overeenkomst geformaliseerd. 

Wilde Ganzen ondersteunt Partin financieel met een bijdrage van € 65.000,- per jaar.  

Een belangrijk project binnen dit samenwerkingsverband is “Wilde Ganzen Klein” . Voor alle 

projecten van maximaal € 6.000,- is een speciaal programma ontwikkeld: in vier Skype-

sessies van een uur werken we samen met de particuliere initiatieven hun projectidee verder 

uit met andere aanvragers tot een aanvraag die voldoet aan de Wilde Ganzen voorwaarden. 

Wilde Ganzen geeft binnen dit programma een vermeerdering van 100% i.p.v. de 

gebruikelijke 50%. In 2020 hebben we 44 aanmeldingen gehad en 4 verschillende Peer to 

Peer sessies. Uiteindelijk kregen 15 initiatieven goedkeuring voor hun project. 

 

De commerciële contacten worden steeds belangrijker. De samenwerking met PifWorld is in 

2020 voortgezet. Het ligt in de bedoeling in 2021 besprekingen te voeren over verdergaande 

samenwerking 
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3.2. Vergroten van de zichtbaarheid van Partin 

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

gebracht. Het is bemoedigend te zien dat een duidelijke toename van het aantal volgers en 

lezers is gerealiseerd.  

 

Social Media Account # per 31-12-2020 # per 31-12-2019 

Facebook Partin 566 511 

Facebook KleineGoedeDoelen 279 256 

Twitter Partin 1.204 1.168 

Twitter KleineGoedeDoelen 643 613 

LinkedIn Partin 349 128 

Instagram KleineGoedeDoelen 110 74 

Nieuwsbrief  721 652 

 

We zien dat de groei van het aantal volgers op Twitter  afneemt, maar er toch nog altijd meer 

volgers bijkomen dan er verdwijnen. Facebook blijft wel gestaag groeien en op LinkedIn 

maken we een snelle ontwikkeling door. Ook hebben we een Youtube-kanaal dat we in de 

komende jaren intensiever in willen zetten voor de zichtbaarheid van Partin en haar leden. 

In 2020 is verder gegaan met de inzet van Google Adwords. Google stelt aan erkende 

Goede Doelen organisaties een advertentiebudget ter beschikking. Hiermee is 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 is gedaald van 18.514 

(cijfers 2019) en naar 14.853 (2020). 

 

In 2020 verschenen ook een publicatie van de hand van Yvonne van Driel in ViceVersa 

(Vooral projecten voor meest kwetsbare mensen getroffen door coronacrisis), hadden we 

een advertorial in Schenken & Nalaten aan goede doelen en werd Erik Boerrigter 

geïnterviewd voor een artikel in de Volkskrant (Jacht op fout geld brengt goede doelen in de 

problemen). Yvonne van Driel was gastspreker bij het AMID webinar Impact of COVID-19 on 

civil society organisations. Erik Boerrigter was gastspreker bij de Lecture CIDIN – Mobilizing 

Change. 

https://viceversaonline.nl/2020/04/06/vooral-projecten-voor-meest-kwetsbare-mensen-getroffen-door-coronacrisis/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jacht-op-fout-geld-brengt-goede-doelen-in-de-problemen~ba40d3a4/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jacht-op-fout-geld-brengt-goede-doelen-in-de-problemen~ba40d3a4/
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3.3. Wetenschappelijk onderzoek 

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

aangetoond dat het particulier initiatief ertoe doet in internationale samenwerking. Sara 

Kinsbergen, die hierover reeds heeft gepubliceerd is in 2017 gestart met een nieuw 

onderzoek in opdracht van Wilde Ganzen. Zij heeft in 2020 haar onderzoek voortgezet. 

Partin en haar leden hebben ook dit jaar aan het onderzoek van Sara Kinsbergen 

bijgedragen. Het ging in 2020 over de gevolgen van de coronapandemie voor particuliere 

initiatieven in Nederland, België, Frankrijk en Denemarken.  
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4. De vereniging 

Het bestuur heeft in 2020 acht maal vergaderd, waarvan tweemaal face-to-face en vijfmaal 

online. Door bestuur en team zijn 93 (veelal online) bezoeken afgelegd (zie bijlage voor een 

specificatie).  

 

4.1. Ledental 

In 2020 is de ledenlijst geschoond. Organisaties die al meerdere jaren de contributie niet 

betaalden zijn geschrapt. Desondanks is het ledenaantal gegroeid naar 366. In totaal 

mochten we 54 nieuwe leden verwelkomen. 

 

Jaartal Leden # nieuwe leden 

2009 88 88 

2010 140 53 

2011 176 45 

2012 203 35 

2013 245 63 

2014 273 42 

2015 290 30 

2016 304 41 

2017 318 36 

2018 347 31 

2019 364 39 

2020 366 54 
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4.2. Positie versterken 

Door de samenwerking met Wilde Ganzen en haar financiële ondersteuning van jaarlijks 

€_65.000,- voor boekjaren 2020-2022 kan Partin in een bescheiden beloning voor een aantal 

betaalde krachten voorzien. Toch kunnen wij niet alle werkzaamheden met de beschikbare 

menskracht uitvoeren.  

Partin krijgt steeds meer bekendheid. Het aantal volgers op sociale media en het aantal 

leden blijft gestaag groeien. Ook onze impact in politiek Den Haag neemt toe.  

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. 
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5. Financiën van de Vereniging 

5.1. Balans van de Vereniging Partin 

ACTIVA  31-12-2020  31-12-2019 

     

Vordering op Stichting Partin  0  180 

Liquide middelen  35.331  9.497 

     

Totaal Activa  35.331  9.677 

     

PASSIVA 

 

    

Bestemmingsreserves  0  0 

Bestemmingsfondsen  0  0 

Algemene reserve  30.400  9.677 

Schuld aan Stichting Partin  4.931  0 

Kortlopende schulden  0  0 

     

Totaal Passiva  35.331  9.677 
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5.2. Staat van Baten en Lasten van de Vereniging Partin 

 2020 realisatie 2019 realisatie 

BATEN     

Contributies 20.680  18.105  

Baten van bedrijven 0  0  

Ontvangen van organisaties 

zonder winststreven 

65.000  0  

Overige baten particulieren 0  13.970  

Financiële baten 2  0  

Totaal baten  85.682  32.075 

     

LASTEN     

Wervingskosten 1.445  1.658  

Kosten Beheer en 

Administratie 

14.701  17.532  

Doelbestedingen 48.813  15.214  

Totaal lasten  64.959  34.404 

     

RESULTAAT  20.723  -2.329 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Algemene reserve 20.723  -2.329  

Bestemmingsfondsen 0  0  

Bestemmingsreserves 0  0  

Totaal  20.723  -2.329 

 

Bij het opstellen van de jaarrekening hebben wij getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

de eisen voor de jaarverslaglegging RJ650 voor fondsenwervende instellingen. Op het 

gebied van de contributies wijken wij af. Conform RJ650.314 vallen Contributies onder de 

Baten van particulieren. Gezien het karakter van Vereniging Partin waar de leden geen 

personen zijn, maar verenigingen en stichtingen, hebben wij voor deze afwijking gekozen. 
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5.3. Toelichting bij de balans van de Vereniging 

Liquide middelen 

 31-12-2020 31-12-2019 

Saldo bankrekening 31.702 5.870 

Saldo spaarrekening 3.629 3.627 

Totaal liquide middelen 35.331 9.497 

 

Schuld aan Stichting Partin  

Dit betreft inkomsten uit verkoop van toolkits. Deze inkomsten komen binnen op de 

bankrekening van de vereniging, maar horen thuis bij de stichting en waren op 31 december 

2020 nog niet overgeboekt naar de stichting. 

 

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

Contributies 

Dit betreft de in 2020 ontvangen contributie. Het contributiebedrag bedroeg € 60,- per jaar  

voor leden die via automatische incasso betalen. Leden die een factuur ontvangen betalen 

additioneel € 10,- administratiekosten.  

 

Ontvangen van organisaties zonder winststreven 

Dit betreft de subsidie door Wilde Ganzen. Zoals al vermeld in paragraaf 4.2 stelt deze 

bijdrage ons in staat in een bescheiden beloning voor een aantal betaalde krachten te 

voorzien. 

 

Overige baten particulieren 

Dit betreft de bijdrage in de lunchkosten voor de Wilde Ganzen – Partindag 

 

Wervingskosten 

 2020 2019 

Kosten folders en banieren 0 0 

Kosten website 1.445 1.658 

Totaal 1.445 1.658 

 

  



Samen kunnen we meer. Samen doen we meer 

-18- 

 

 

Kosten beheer en administratie 

 2020 2019 

Kosten inhuur 12.203 14.520 

Reis- en verblijfskosten 1.521 2.553 

Bankkosten 130 155 

Overige kosten 847 304 

Totaal 14.701 17.532 

 

Door corona reisbeperkingen is het team en het Bestuur minder fysiek bijeen gekomen en 

zijn de Reis- en verblijfkosten lager uitgevallen dan begroot. De personeelskosten zijn lager 

uitgevallen doordat er iets minder uren zijn gewerkt dan begroot. Bij de bepaling van de 

Kosten inhuur is een verdeelsleutel gebruikt waarbij op basis van de daadwerkelijke 

urenbesteding 80% van de uren is toegekend aan de doelbesteding. De (20%) uren besteed 

aan bestuurszaken, teamzaken en ledenadministratie zijn geboekt onder Kosten beheer en 

administratie. Naast de betaalde uren heeft het team additioneel nog 40% extra uren gewerkt 

op vrijwillige basis. 

 

Doelbestedingen 

 2020 2019 

Directe kosten Wilde Ganzen - Partindag 0 15.214 

Indirecte kosten 48.813 0 

Totaal 48.813 15.214 

 

Met doelbestedingen bedoelen we:  

Organiseren & uitvoeren Partinmaand, schrijven toolkits, vraagbaak leden, Wilde Ganzen 

Klein, zichtbaarheid leden vergroten, samenwerking met vermogensfondsen,  

samenwerking Erasmus Universiteit, en lobby activiteiten. 
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Ratio’s 

 2019 realisatie 2020 begroting 2020 realisatie 

Verhouding wervingskosten en 

inkomsten uit werving 

0% 3% 1% 

Verhouding doelbestedingen en 

uitgaven 

51% 77% 75% 

Verhouding wervingskosten en 

uitgaven 

5% 2% 2% 

Verhouding kosten B&A en uitgaven 44% 21% 23% 
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5.5. Begroting van de Vereniging 

 2020 Begroting 2020 Realisatie 2021 Begroting 

BATEN       

Contributies 19.000  20.680  24.500  

Baten van bedrijven 0  0  18.000  

Ontvangen van 

organisaties zonder 

winststreven 

65.000  65.000  90.000  

Overige baten 

particulieren 

13.000  0  13.000  

Financiële baten 0  2  0  

Totaal baten  97.000  85.682  145.500 

       

LASTEN       

Wervingskosten 2.000  1.445  2.000  

Kosten Beheer en 

administratie 

19.000  14.701  30.200  

Doelbestedingen 71.000  48.813  115.800  

Kosten   92.000  64.959  148.000 

       

RESULTAAT  5.000  20.723  -2.500 

       

BESTEMMING 

RESULTAAT 

      

Toevoeging/onttrekking 

aan: 

      

Algemene reserve 5.000  20.723  -2.500  

Bestemmingsfondsen 0  0  0  

Bestemmingsreserves 0  0  0  

Totaal  5.000  20.723  -2.500 
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5.6. Toelichting bij de begroting van de Vereniging 

BATEN 

Contributies 

Door toename van het aantal leden en door maning van een aantal minder goed betalende 

leden zijn de inkomsten uit contributie in 2020 toegenomen. Wij begroten voor 2021 een 

verdere toename van de contributie omdat wij een voortgaande groei van het aantal leden 

voorzien.  

 

Baten van bedrijven 

We willen een Vrienden voor Partin club opzetten waarin we leden van Partin matchen met 

projecten van bedrijven en andere organisaties. Het gaat om creëren van maatschappelijke 

betrokkenheid, maatschappelijke middenveld, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

zingeving, en betrokken werknemers. Organisaties betalen voor deze bemiddeling. In totaal 

verwachten we €18.000,- op te halen. We zijn hierover in gesprek met een aantal bedrijven. 

 

Ontvangsten van organisaties zonder winststreven 

Partin is een 3-jarige overeenkomst met Wilde Ganzen aangegaan. Wilde Ganzen heeft haar 

bijdrage van € 65.000,- ook voor 2021 toegezegd. De samenwerking met de Erasmus 

Universiteit gaat hopelijk leiden tot een Keuzevak in de opleiding International Business 

Administration. Als zodanig zal Partin een bijdrage van de Erasmus universiteit ontvangen. 

We zijn hierover met hen in gesprek. 

 

Overige Baten Particulieren 

Wij veronderstellen dat in het najaar van 2021 weer een fysieke Wilde Ganzen - Partindag 

kan én zal worden gehouden en dat de deelnemers een bijdrage in de lunchkosten zullen 

leveren. 

 

LASTEN 

Wervingskosten 

Dit betreft de kosten voor het onderhoud van de website, folders en indirecte kosten. 

 

Kosten Beheer en administratie 

Bij de bepaling van de personeelskosten gebruiken we een verdeelsleutel op basis van de 

daadwerkelijke urenbesteding in 2020. Twintig procent van de uren besteden we aan 

bestuurszaken, personeelszaken en ledenadministratie. De kosten stijgen in 2021 omdat we 
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willen werken aan een redelijke beloning voor het team. Het bestuur is van mening dat Partin 

zich moet ontwikkelen van een vrijwilligersclub naar een stabiele professionele organisatie. 

Dit blijkt ook uit de toenadering door Wilde Ganzen, die een vergoeding ter beschikking stelt 

om betaalde krachten bij ons werk te betrekken. Met begrip voor de perceptie van de Partin 

leden zoekt het bestuur naar een gulden middenweg. Het beoogde tarief voor 2021 houdt 

het midden tussen de betaling bij overheid en grote ontwikkelingsorganisaties enerzijds en 

vrijwilligersorganisaties anderzijds. 

 

Doelbestedingen 

Wij veronderstellen dat in het najaar van 2021 weer een fysieke Wilde Ganzen - Partindag 

kan én zal worden gehouden. Net als in 2020 begroten wij hiervoor € 15.000,-. 

Bij de bepaling van de personeelskosten gebruiken we een verdeelsleutel waarbij op basis 

van de geschatte urenbesteding 80% van de uren toekennen aan de doelbesteding: 

Organiseren & uitvoeren Partindag, schrijven toolkits, vraagbaak leden, Wilde Ganzen Klein, 

zichtbaarheid leden vergroten, samenwerking met vermogensfondsen,  

samenwerking Erasmus Universiteit, lobby activiteiten en Vrienden van Partin.  

Door de bijdrage van Wilde Ganzen konden wij mensen die zich vrijwel fulltime voor Partin 

inzetten beter betalen. Dit sluit aan bij de visie van het bestuur om te professionaliseren. 

Hierdoor zijn ook de doelbestedingen gestegen. 
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6. Financiën van de Stichting 

6.1. Balans van de Stichting 

ACTIVA  31-12-2020  31-12-2019 

     

Vordering op Vereniging Partin 4.931  0  

Liquide middelen 20.214  19.293  

Totaal Activa  25.145  19.293 

     

PASSIVA     

Algemene Reserve 19.300  12.727  

Bestemmingsfonds Portal 5.845  6.386  

Schuld aan Vereniging Partin 0  180  

     

Totaal Passiva  25.145  19.293 

     

 

Vordering van vereniging Partin  

Dit betreft inkomsten uit verkoop van toolkits. Deze inkomsten komen binnen op de 

bankrekening van de vereniging, maar horen thuis bij de stichting en waren op 31 december 

2020 nog niet overgeboekt naar de stichting.  

 

Algemene Reserve  

De algemene reserve van de stichting kan conform statutaire doelstelling worden gebruikt 

voor kwaliteitsverbetering van het particuliere initiatief en staat als zodanig ter beschikking 

aan de vereniging. 

 

Bestemmingsfonds ontwikkeling webportal 

Ontvangen subsidie Dioraphte 10.000 

Ontvangen subsidie StoneX (vh. INTL FCstone) 7.000 

Gemaakte kosten 2018 -9.646 

Gemaakte kosten 2019 -968 

Gemaakte kosten 2020 -541 

Saldo 5.845 
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6.2. Staat van Baten en Lasten van de Stichting 

 2020 realisatie 2019 realisatie 

BATEN     

Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten 

4.570  4.422  

Ontvangen van organisaties 

zonder winststreven 

2.500  0  

Overige baten 0  0  

Totaal baten  7.070  4.422 

     

LASTEN     

Doelbestedingen 541  968  

Totaal besteed doelstellingen  541  968 

     

Lasten beheer en administratie 497  5.553  

Kosten   497  5.553 

     

Totaal lasten  1.038  6.521 

     

RESULTAAT  6.032  -2.099 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Algemene reserve 6.573  -1.131  

Bestemmingsreserve -541  -968  

Totaal  6.032  -2.099 
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6.3. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van de Stichting 

Baten als tegenprestatie van de levering van producten 

Dit betreft de verkoop van toolkits via KleineGoedeDoelen. 

 

 2020 realisatie 2019 realisatie 

Jaarrekening 1.720  1.238  

AVG document 1.245  1.935  

Beleidsplan 1.380  1.250  

Handreiking Integriteit 150  0  

Aanvraag vermogensfonds 75  0  

Jaarverslag 0  0  

TOTAAL  4.570  4.423 

 

Ontvangen van organisaties zonder winststreven 

Dit betreft in 2020 de donatie voor bloemenproject Forsythia 

 

Ratio’s 

 2019 realisatie 2020 begroting 2020 realisatie 

Verhouding wervingskosten en 

inkomsten uit werving 

0% 0% 0% 

Verhouding doelbestedingen en 

uitgaven 

15% 75% 54% 

Verhouding wervingskosten en 

uitgaven 

0% 0% 0% 

Verhouding kosten B&A en uitgaven 85% 25% 46% 
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6.4. Begroting van de Stichting 

 2020 begroting 2020 realisatie 2021 begroting 

BATEN       

Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten 

3.000  4.570  5.000  

Ontvangen van organisaties 

zonder winststreven 

0  2.500  0  

Overige baten 0  0  0  

Totaal baten  3.000  7.070  5.000 

       

LASTEN       

Doelbestedingen 3.000  541  1.500  

Totaal besteed doelstellingen  3.000  541  1.500 

       

Lasten beheer en administratie 1.000  497  1.000  

Kosten   1.000  497  1.000 

       

Totaal lasten  4.000  1.038  2.500 

       

RESULTAAT  -1.000  6.032  2.500 

       

RESULTAATSBESTEMMING       

Toevoeging/onttrekking aan:       

Algemene reserve 0  6.573  2.500  

Bestemmingsreserve -1.000  -541  0  

Totaal  -1.000  6.032  2.500 
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6.5. Toelichting bij de begroting van de Stichting 

BATEN 

Zoals al in paragraaf 6.3 is toegelicht zijn onze baten uit hoofde van de verkoop van toolkits 

licht gestegen en daarmee ook boven de begroting 2020 uitgekomen. Wij begroten voor 

2021 € 5.000,- aan baten.  

 

LASTEN 

Wij begroten een geringe stijging van onze lasten.  
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7. Algemene financiële grondslagen van de Vereniging en Stichting  

Onderstaande is van toepassing op de financiën van zowel de vereniging Partin als die van 

de stichting Partin. 

 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekeningen zijn opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende 

instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 

RJ650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan 

ter vrije beschikking aan de stichting. 

 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de 

schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de 

doelstelling worden besteed. 

 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 

wordt dit deel aangemerkt te worden als bestemmingsfonds. In dit geval heeft niet het 

bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De 

bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 

geoormerkte doelstelling zijn besteed.  
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Bijlage – bezoekrapporten 

Bijeenkomst 6 januari, Amersfoort, Erik 

Ontbijt bij Wilde Ganzen ter gelegenheid van het nieuwe jaar, hun nieuwe kantoor en de 

samenwerking die Partin met hen de komende jaren aangaat. 

 

Bijeenkomst 16 januari, Amsterdam, Erik 

Symposium CBF te gelegenheid van het afscheid van Ad Graaman. Focus op het onderwerp 

datamanagement.  

 

Bijeenkomst 20 januari, Amsterdam, Erik 

Symposium Goede Doelen Nederland te gelegenheid van het afscheid van Gosse Bosma. Focus op 

de gevolgen van de fusie tussen GDN en NLFL.  

 

Bijeenkomst 27 januari, Den Haag, Erik & Gonneke 

Kennismaking met de directeur van PUM. Onderzocht in hoeverre samenwerking tussen PUM een 

toegevoegde waarde kan hebben. Veel van de PUM-projecten zijn nu gefocust op bedrijven en 

coöperaties in landen in het zuiden en ketenaanpak. Samenwerking met NGO’s slechts in beperkte 

mate. Wel mogelijkheden op het gebied van bneroepsonderwijs. 

 

Bijeenkomst 3 februari, Amersfoort, allen 

Eerste bestuursvergadering van het jaar. 

 

Bijeenkomst 5 februari, online, Erik 

Overleg met Better Care Network over gezamenlijke benadering van particuliere initiatieven rondom 

het onderwerp opgroeien van kinderen. Gesproken over de mogelijkheid van een workshop tijdens de 

komende Wilde Ganzen – Partindag en eventuele cursussen / workshops door het jaar heen. 

 

Bijeenkomst 7 februari, Den Haag, Erik 

Kennismaking met een van de nieuwe leden 360 Degrees for Women Academy. 

 

Bijeenkomst 10 februari, Leusden, Erik & Lucy 

Gesprek met Roos van der Spek over de mogelijkheid om kleine goede doelen te ondersteunen 

middels een uitgeklede versie van hun boekhoudpakket / CRM-pakket. Helaas was Roos niet 

beschikbaar. Uiteindelijk een kort gesprek met de vice-voorzitter van de AFAS Foundation, Erik van de 

Ven. 

 

Bijeenkomst 10 februari, Den Haag, Erik 
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Talkshow Inclusieve democratie georganiseerd door onder andere ViceVersa, en NIMD. Contact 

gelegd met Wo=Men aangaande het onderwerp witwassen en terrorismefinanciering en hoe de 

wetgeving daaromtrent het particulier initiatief dwarsboomt 

 

Bijeenkomst 20 februari, online, Erik 

Overleg met Pro Bono Connect aangaande het onderwerp witwassen en terrorismefinanciering en hoe 

de wetgeving daaromtrent het particulier initiatief dwarsboomt 

 

Bijeenkomst 21 februari, Dordrecht, Erik 

Gesprek met Harmen van Doorn van PIFworld en Henk van Stokkom over de huidige staat van het 

particuliere initiatief in internationale samenwerking en welke mogelijkheden er bestaan om deze 

doelgroep als collectief te ondersteunen. 

 

Bijeenkomst 26 februari, Amersfoort, Erik en Yvonne 

Gesprek met Margreet Plug van Goede Doelen Nederland en Marc Petit van NLFL. Partin gaf in het 

verleden toestemming aan NLFL om bij lobby-overleggen waar Partin niet zelf aan tafel zat de leden 

van Partin te vertegenwoordigen (en daarmee namens circa 500 goede doelen te kunnen spreken in 

plaats van 160). Nu GDN en NLFL gaan fuseren hebben we gesproken over de mogelijkheid dat GDN 

dat in het vervolg ook zou kunnen. 

 

Bijeenkomst 28 februari, Amersfoort, Erik, Gonneke en Lucy 

Gesprek met Marre die zich heeft aangemeld als potentieel bestuurslid van Partin.  

 

Bijeenkomst 28 februari, Amersfoort, Erik, Gonneke, Lucy, Yvonne, Marre en Joost 

Ondertekeningsceremonie van de samenwerkingsovereenkomst tussen Partin en Wilde Ganzen. 

Tevens laatste vrijdag van de maand borrel van Wilde Ganzen. 

 

Bijeenkomst 3 maart, Den Haag, Erik 

Kennismakingsgesprek met Lia van Broekhoven van HSC als voorbereiding op het volgende overleg. 

 

Bijeenkomst 3 maart, Den Haag, Erik 

Gesprek bij HSC over de gevolgen van FATF op de werkzaamheden van particuliere initiatieven. Als 

gevolg van dit initiatief wordt de Nederlandse overheid gedwongen het risico op geld witwassen en 

terrorismefinanciering in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken. Zij vragen hiervoor 

informatie op bij onder andere banken en payment providers, die op hun beurt de laatste tijd snel 

geneigd zijn PI buiten te sluiten qua bankrekeningen, crowdfunding, betaalknoppen, etc. 

 

Bijeenkomst 4 maart, Amersfoort, Erik & Gonneke 



Samen kunnen we meer. Samen doen we meer 

-31- 

 

 

Gesprek met Egbert Hendriks van Partin-lid Sampath over de Sri Lankatafel. Gonneke zal daar een 

lezing houden over de verschillende politieke dossiers die mogelijk een impact zullen hebben op 

particuliere initiatieven. Gonneke en Egbert hebben Erik uitgehoord en de basis voor een presentatie 

neergezet. 

 

Bijeenkomst 4 maart, Utrecht, Erik  

Gesprek met Joost Verwilghen die heeft gesolliciteerd op een bestuursfunctie bij Partin. 

 

Bijeenkomst 5 maart, Amsterdam, Erik  

Gesprek met Bart Tabingh die gepolst is en belangstelling heeft voor een bestuursfunctie bij Partin. 

 

Bijeenkomst 10 maart, Den Haag, Erik  

Gesprek met Wilko Brink die heeft gesolliciteerd op een bestuursfunctie bij Partin. 

 

Bijeenkomst 13 maart, Amersfoort, Erik  

De cursus Crowdfunding gegeven door Harmen van Doorn van PIFworld op het kantoor van Wilde 

Ganzen is helaas komen te vervallen. 

 

Bijeenkomst 19 maart, online, Erik  

Gesprek met Jordan van Bergen van geef.nl over de mogelijkheden tot samenwerking rondom zijn 

crowdfunding platform, Techsoup en GivingTuesday. Wellicht bestaat er de mogelijkheid om rondom 

de laatste twee een workshop tijdens of buiten de Partindag om te verzorgen. 

 

Bijeenkomst 25 maart, online, Erik  

Breed Sector Overleg georganiseerd door SBF met als twee belangrijkste agendapunten de gevolgen 

van het coronavirus voor de verschillende achterbannen en de activiteiten die de verschillende 

brancheverenigingen ontplooien om te lobbyen voor de filantropische sector richting politieke partijen, 

zodat zij zaken in partijprogramma’s voor de komende verkiezingen kunnen opnemen. 

 

Bijeenkomst 8 april, online, Erik & Gonneke 

Gesprek met Roos van der Spek van AFAS over de mogelijke samenwerking om te komen tot een 

penningmeestermodule: een boekhoudpakket dat specifiek is ingericht voor kleine goede doelen 

stichtingen. 

 

Bijeenkomst 15 april, online, allen 

Bestuursvergadering 

 

Bijeenkomst 16 april, online, Erik 
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Interview met een student die onderzoek doet naar de gevolgen van de wetgeving ter voorkoming van 

witwassen en terrorismefinanciering. Veel goede doelen worden onterecht als risicovol bestempeld en 

worden vervolgens belemmerd in de noodzakelijke financiële dienstverlening. 

 

Bijeenkomst 25 april, online, allen 

Bestuursvergadering waarin we kennismaken met de aspirant-bestuursleden. 

 

Bijeenkomst 29 april, online, Erik 

Gesprek met Patricia Vermeulen van Better Care Network over het onderzoek dat Ecorys in opdracht 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoert naar vrijwilligersreizen naar weeshuizen. Ook 

gesproken over een mogelijke toolkit rondom dit onderwerp. 

 

Bijeenkomst 4 mei, online, Erik & Trudeke 

Gesprek met Lucas Meijs (vanuit vakgebied vrijwilligerswerk) over het initiatief van een aantal 

studenten van Rotterdam School of Management om particuliere initiatieven te ondersteunen bij hun 

werkzaamheden. De studenten willen na een Pilot in 2020 dit omzetten tot keuzevak binnen de 

opleiding. Voor Partin is de Pilot hopelijk een aanzet richting bestuurderspool. 

 

Bijeenkomst 6 mei, online, Erik 

Gesprek met Anne-Floor Dekker over de gevolgen van de wetgeving ter voorkoming van witwassen 

en terrorismefinanciering. Veel goede doelen worden onterecht als risicovol bestempeld en worden 

vervolgens belemmerd in de noodzakelijke financiële dienstverlening. Met name de kleine clubs uit de 

achterban van Partin en Wo=Men hebben hier het meeste last van.  

 

Bijeenkomst 7 mei, online, Erik & Trudeke 

Gesprek met Steffen Giesner en Verena Ohm (vanuit vakgebied leiderschap) over het initiatief van 

een aantal studenten van Rotterdam School of Management om particuliere initiatieven te 

ondersteunen bij hun werkzaamheden. De studenten willen na een Pilot in 2020 dit omzetten tot 

keuzevak binnen de opleiding. Voor Partin is de Pilot hopelijk een aanzet richting bestuurderspool. 

 

Bijeenkomst 7 mei, online, Erik 

Gesprek met diverse Europese brancheverenigingen voor PI over het onderzoek van Sara Kinsbergen 

naar deze doelgroep. Sara wil proberen in kaart te brengen hoe PI Europa-breed reageren op de 

coronapandemie. 

 

Bijeenkomst 11 mei online, Gonneke 

Bespreking met Els over Wilde Ganzen Klein.  
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Bijeenkomst 12 mei online, Erik 

Ronde Tafelgesprek over het onderzoek dat Ecorys in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken uitvoert naar vrijwilligersreizen naar weeshuizen.  

 

Bijeenkomst 13, 20, 27 mei en 3 juni online, Erik & Gonneke 

Eerste groep Wilde Ganzen Klein 

 

Bijeenkomst 14 mei online, Erik 

Ronde Tafelgesprek over de gevolgen van de wetgeving ter voorkoming van witwassen en 

terrorismefinanciering. Veel goede doelen worden onterecht als risicovol bestempeld en worden 

vervolgens belemmerd in de noodzakelijke financiële dienstverlening.   

 

Bijeenkomst 22 mei online, Erik & Yvonne 

Ronde Tafelgesprek over de gevolgen van de coronapandemie voor enkele leden van Partin. Hoe 

hebben zij gereageerd? Wat was anders dan normaal? Hoe zien zij de toekomst ná corona? Dit 

gesprek plus een oproep tot schriftelijk aanleveren van informatie heeft geleid tot een twaalfdelige 

artikelenreeks op partin.nl en een artikel op ViceVersa.   

 

Bijeenkomst 6 juni, online, allen 

Bestuursvergadering 

 

Bijeenkomst 12 juni, online, Erik 

Eerste webinar met de door Wilde Ganzen aangeschafte software Zoom. Vanuit de achterkant 

gevolgd door Erik voor de techniek. Door verschillende bestuursleden als bezoeker. 

 

Bijeenkomst 15 juni, online, Gonneke 

Bespreking met Els over Wilde Ganzen Klein.  

 

Bijeenkomst 24 juni, 1, 8, 15 juli online, Erik & Gonneke 

Tweede groep Wilde Ganzen Klein.  

 

Bijeenkomst 25 juni, online, allen 

Algemene Leden Vergadering 2020 via Zoom 

 

Bijeenkomst 2 juli, Delft, Erik 

Interview met een promovendus die aan de Erasmus universiteit onderzoek doet naar purpose-driven 

leiderschap in de goede doelensector 
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Bijeenkomst 2 juli, online, allen 

Bestuursvergadering 

 

Bijeenkomst 3 juli, Amersfoort, Erik, Joost en Gonneke 

Overleg met Yvonne Heselmans, Els Brands en Marian van Weverwijk over de gang van zaken tijdens 

de samenwerking tussen Partin en Wilde Ganzen. Afspraken gemaakt over welke dossiers de prioriteit 

dienen te krijgen.  

 

Bijeenkomst 3, 10 en 17, 21 juli e.a., online, Erik, en Trudeke 

Diverse overleggen met Lennart Corleissen en Mark Alaton over de Pilot van het I Do project. Intentie 

is om  circa 20 studenten werkzaamheden te laten verrichten voor 5 leden van Partin en Partin zelf. 

Als het lukt gaat de Pilot 1 oktober van start. 

 

Bijeenkomst 8 juli, Den Haag, Erik 

Gesprek met Liesbeth Nagelkerke naar aanleiding van het webinar waar zij samen met Sara 

Kinsbergen sprak over de mogelijkheden om samenwerking tussen particuliere initiatieven en 

vermogensfondsen te activeren. Afgesproken dat hetzelfde tweetal aangevuld met een particuliere 

initiatief tijdens de Wilde Ganzen – Partinmaand mogelijk een webinar kunnen  

houden over die samenwerking.  

 

Bijeenkomst 20 juli, Online, Erik, Gonneke,  

Evaluatie van Wilde Ganzen Klein met Yvonne Heselmans en Els Brands van Wilde Ganzen 

 

Bijeenkomst 22 juli, Utrecht, Erik, Gonneke, Yvonne, Trudeke en Joost 

Voorbereiding van de heisessie met het nieuwe bestuur en het team 

 

Bijeenkomst 27 juli, online, Gonneke 

Gesprek met Els Brands van Wilde Ganzen over Wilde Ganzen Klein 

 

Bijeenkomst 30 juli, online, Erik, Yvonne, en Marre 

Teamoverleg voor de organisatie van de Wilde Ganzen – Partinmaand.  

 

Bijeenkomst 17 augustus, online, Gonneke 

Gesprek met Marianne van Weverwijk en Linda Verboom van Wilde Ganzen over de benodigde 

documenten voor Wilde GAnzen Klein 

 

Bijeenkomst 18 augustus, Utrecht, allen 

Heisessie met het nieuwe bestuur en het team als eerste stap om te komen tot een nieuw beleidsplan 

voor vereniging en stichting. 
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Bijeenkomst 26 augustus, online, Yvonne en Erik 

Meeting met diverse Europese Partin-achtige organisaties over het onderzoek dat Sara Kinsbergen uit 

wil voeren naar de manier waarop Particuliere Initiatieven in verschillende landen hebben gereageerd 

op de uitbraak van het COVID19-virus.  

 

Bijeenkomst 31 augustus, online, Gonneke 

Gesprek met Els Brands van Wilde Ganzen over Wilde Ganzen Klein 

 

Bijeenkomst 2 september, Amersfoort, Erik 

Gesprek met Paul Akkerman en Han Heijnen van Partinlid De Gevulde Waterkruik over de voortgang 

van hun samenwerking met leden bij de bouw van calabash tanks. Afspraak gemaakt dat Partin een 

artikel op de website zal plaatsesn waarin Paul en Han vertellen over de voortgang en de mogelijkheid 

bieden aan nieuwe organisaties om de samenwerking mee aan te gaan. 

 

Bijeenkomst 2 september, Amersfoort, Erik 

Gesprek met Marc Broere over de situatie binnen de sector en de mogelijkheden die er voor Partin en 

ViceVersa liggen om samen interessante evenementen – online en offline – op te tuigen.  

 

Bijeenkomst 3, 17 september, online, Gonneke, Masterclass AMID 

Masterclasses van Radboud Universiteit over internationale samenwerking 

 

Bijeenkomst 4, 11, 18 september en 2 oktober online, Gonneke 

Derde groep Wilde Ganzen Klein 

 

Bijeenkomst 7 september, online, allen 

Bestuursvergadering 

 

Bijeenkomst 8 september, Amsterdam, Bart, Wilko en Erik 

Gesprek met Harmen van Doorn over de situatie binnen de sector en de mogelijkheden die er voor 

Partin en PIFworld liggen om samen activiteiten – online en offline – op te tuigen, waarmee we het 

particuliere initiatief verder helpen om hun doelstellingen te bereiken. 

 

Bijeenkomst 9 september, online, Erik 

Gesprek met Siep Wijsenbeek over de situatie binnen de sector en de mogelijkheden die er voor 

Partin en en de Vereniging van Fondsen liggen om samen te werken op met name het gebied van 

lobby. 

 

Bijeenkomst 10 september e.a., online, Yvonne, Marre, Gonneke en Erik 
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Diverse sessies om het begeleiden van webinars in de vingers te krijgen. 

 

Bijeenkomst 11 september, Amsterdam, Joost en Erik 

Gesprek met Margreet Plug van Goede Doelen Nederland over de situatie binnen de filantropische 

sector en de lobby dossiers die op dit moment op verschillende tafels liggen. Kennismaking met Joost. 

 

Bijeenkomst 14 september, online, Erik 

College Mobilising Change van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Op verzoek van Lau Schulpen 

als expert uit de praktijk ingezet om de studenten een beeld te geven hoe ook particulieren een 

change agent zijn in het werkveld internationale samenwerking. 

 

Bijeenkomst 14 september, online, Gonneke 

Gesprek met Els Brands en Yvonne Heselmans van Wilde Ganzen over Wilde Ganzen Klein 

 

Bijeenkomst 16 september, online, Erik 

Samen met collega’s van Partos en Wo=Men bijgepraat door Lia Broekhoven van het Human Security 

Collective over de ontwikkelingen binnen Nederland op het gebied van de ingevoerde wet ter 

voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. 

 

Bijeenkomst 17 september, online, Erik 

Samen met collega’s uit de sector  bijgepraat over de ontwikkelingen binnen Europa op het gebied 

van de ingevoerde wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. 

 

Bijeenkomst 21 september, online, Erik 

Kennismakingsgesprek met Partinlid Aisha and Friends. Na hun eerste boekje – vertaald in diverse 

Afrikaanse talen – willen zij de reeks uitbreiden met diverse Live Skills voor kleinere kinderen. 

Verschillende ideeën en adviezen aan de hand gedaan. 

 

Bijeenkomst 25 september, Amsterdam, Joost en Erik 

Gesprek met Harmienke Kloeze en Diederik van der Plas van het Centraal Bureau Fondsenwerving 

over de situatie binnen de filantropische sector en de lobby dossiers die op dit moment op 

verschillende tafels liggen. Afspraken gemaakt over het verrijken van de lijst van Nederlandse ANBI’s 

en samenwerking rondom toolkits voor organisaties met een omzet < 100.000 die graag de Erkenning 

willen ontvangen. Kennismaking met Joost. 

 

Bijeenkomst 3 oktober, online, allen 

Op zaterdag 3 oktober vond de aftrap van de Wilde Ganzen-PartinMaand plaats. Met plenaire sessies 

van Najib Amhali en Patrick Develtere, en twee ronden parallelsessies was er als altijd voor elk wat 
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wils. De gehele maand stond in het teken van de Wilde Ganzen-PartinMaand. In totaal waren er 19 

sessies waar zich 475 personen voor hebben ingeschreven. 

 

Bijeenkomst 5 oktober, online, Yvonne 

Webinar Every Child a Family (i.k.v. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 5, 19, 26 oktober en 2 november, online, /Erik, Gonneke 

Besprekingen met Harmen van Doorn van PIF world over een mogelijke samenwerking 

 

Bijeenkomst 8 oktober, online, Yvonne 

Sri Lanka Tafel (landendag i.k.v. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 9 oktober, online, Yvonne 

Webinar PI aan het woord: Vergroenen in een veranderend klimaat (i.kv. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 9 oktober e.a., online, Trudeke, Gonneke en Erik 

Diverse sessies met de studenten van de Erasmus Universiteit over de voortgang van Project I Do. 

 

Bijeenkomst 10 oktober, online, Yvonne 

Landendag Gambia door VSG 

 

Bijeenkomst 12 oktober, online, Yvonne en Marre 

Webinar FairTrade en FairWear (i.kv. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 1, 15, 29 oktober, 12, 26 november, 10, 17 december online, Gonneke, Masterclass 

AMID 

Masterclasses van Radboud Universiteit over internationale samenwerking 

 

Bijeenkomst 15 oktober, online, Yvonne 

Landendag Nepal (i.kv. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 16 oktober, online, Yvonne en Marre 

Webinar Nalatenschappen (i.kv. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 19 oktober, online, Yvonne 

Webinar Water voor Ruraal Afrika (i.k.v. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 19 oktober e.a., online, Gonneke en Erik 
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Diverse sessies met Harmen van Doorn om te komen tot een projectaanvraag ter versterking van het 

maatschappelijk middenveld. 

 

Bijeenkomst 20 oktober, online, Yvonne 

Webinar Meer vrijwilligers en  minder werken. Besturen in 4 uur per week (i.k.v. Wilde Ganzen-

Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 23 oktober, online, Joost, Marre, Gonneke en Erik 

Evaluatie van de samenwerking tussen Partin en Wilde Ganzen in 2020. Doorkijkje richting 

samenwerking in 2021. Afspraken gemaakt om aan de hand van de CommonEye-methodiek de 

gezamenlijke doelen voor het nieuwe jaar te bepalen. 

 

Bijeenkomst 26 oktober, online, Yvonne 

Webinar PI aan het woord: mensen met een beperking (i.k.v. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 29 oktober en 2, 9, 16 november online, Gonneke 

Vierde groep Wilde Ganzen Klein 

 

Bijeenkomst 29 oktober, online, allen 

Bestuursvergadering 

 

Bijeenkomst 30 oktober, online, Yvonne, Erik 

Webinar Een thuis voor ieder kind (i.k.v. Wilde Ganzen-Partinmaand) 

 

Bijeenkomst 2 november, online, Gonneke, Joost 

Youth at Heart conferentie van Buitenlandse Zaken over betrekken jongeren bij internationale 

samenwerking 

 

Bijeenkomst 10 november, online, Yvonne 

Vooroverleg AMID Autumn Webinar: impact of COVID-19 on civil society organisations met Lau 

Schulpen (Radboud University) 

 

Bijeenkomst 13 november, online, Erik, Yvonne 

Organisatie Webinar GivingTuesday: #watdoejij i.s.m. Theo Hesen 

 

Bijeenkomst 14 november, online, Yvonne 

Platform Oeganda (landendag) 

 

Bijeenkomst 16 november, online, Gonneke 
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Gesprek met Els Brands van Wilde Ganzen over Wilde Ganzen Klein 

 

Bijeenkomst 18 november, online, Erik, Yvonne 

Briefing EU research Project - CIGS' Response to COVID-19 

 

Bijeenkomst 19 november, online, Erik, Yvonne 

Wereld Café: de rol van burgerinitiatieven binnen mondiale samenwerking georganiseerd door Wilde 

Ganzen en Vice Versa 

 

Bijeenkomst 26 november, online, Yvonne 

Vooroverleg AMID Autum Webinar: impact of COVID-19 on civil society organisations met o.a. Lau 

Schulpen (Radboud University) en Kees Zevenbergen (Cordaid) 

 

Bijeenkomst 26 november, online, Marre, Yvonne en Erik 

Evaluatie van de samenwerking tussen Partin en Wilde Ganzen in 2020 ten aanzien van de Wilde 

Ganzen-Partindag. Doorkijkje richting samenwerking in 2021. 

 

Bijeenkomst 27 november, Utrecht, Joost en Marre 

Strategische bijeenkomst met Kees de Jong en Yvonne Heselmans van Wilde Ganzen over 

samenwerking Partin - Wilde Ganzen. 

 

Bijeenkomst 28 november, online, Marre, Yvonne en Erik 

Ghana Collectief (landendag) -  Ondersteuning bij de online Ghanaplatformdag 

 

Bijeenkomst 1 december online, Yvonne 

Gastspreker AMID Autum Webinar: impact of COVID-19 on civil society organisations met o.a. Lau 

Schulpen (Radboud University) en Kees Zevenbergen (Cordaid) 

 

Bijeenkomst 7 december online, Yvonne 

Informeel overleg Stedenbanden Nicaragua (landendag) 

 

Bijeenkomst 11 december, Utrecht, Joost en Marre 

Tweede strategische bijeenkomst met Kees de Jong en Yvonne Heselmans van Wilde Ganzen over 

samenwerking Partin - Wilde Ganzen. 


