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Stichting Partin 
De stichting Partin is opgericht op 18 mei 2009. De statutaire vestigingsplaats is Apeldoorn. Het doel 
van de stichting is o.a. het vertegenwoordigen  van het aangesloten particulier initiatief, het initiëren 
van kwaliteitsprogramma’s en het stimuleren van samenwerking en/of uitwisseling tussen particuliere 
initiatieven onderling en tussen particuliere initiatieven en andere sectoren actief op het terrein van 
ontwikkelingssamenwerking. 
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 7 leden.  
Vanuit hun midden worden een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen. In de 
verslagperiode bestond het bestuur uit: 
Mathieu Beurskens (voorzitter) 
Annie Manders (secretaris) 
Koen Vliegenthart RA (penningmeester) 
Piet IJben 
Lucy Engelen (bestuurslid vanaf 12 /09/2009) 
Albert van Dalen 
Erik Boerrigter 
 
Cor van Dreven (penningmeester tot 1/12/2009) 
Niko A. de Graaf (tot 1/11/2010) 
Ton v.d. Smit (tot 1/11/2010) 
Maarten Brekelmans (tot 1/11/2010) 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen gegeven 
dan vergoedingen voor gemaakte reiskosten e.d. 
 
 
Beknopt bestuursverslag 
Uit een groep betrokken mensen die het kleinschalige particuliere initiatief een warm hart toedraagt is 
een denktank geformeerd waar uiteindelijke het bestuur uit is voortgekomen. Na een relatief korte 
voorbereidingsperiode is de stichting Partin, in mei 2009, daadwerkelijk aan de slag gegaan. In het 
bestuur hebben zich in de loop van de tijd enkele mutaties voorgedaan. 
Naast het ontwikkelen van een missie en visie zag het bestuur als belangrijkste taak het werven van 
deelnemers. Langs diverse wegen zijn pogingen ondernomen om potentiële kleinschalige particuliere 
initiatieven te overtuigen van de meerwaarde van samenwerking. Naast het uitgeven van een folder, 
het laten vervaardigen van banners, het geven van lezingen, het individueel benaderen van stichtingen 
is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een website.  
Ook heeft Partin zich prominent gemanifesteerd op de z.g. NCDO / Wilde Ganzen dagen. Onder andere 
met workshops werd aandacht gevraagd voor de doelstellingen van Partin. 
Op het einde van de verslagperiode was het aantal deelnemers bijna 150.  
Ook zijn vele contacten gezocht met koepels van organisaties op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, filantropie en fondsenwerving. Samenwerking met een Hogeschool 
wordt besproken. 
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Een van de hoogtepunten van de afgelopen tijd was ongetwijfeld de 1e Partin contactdag in november 
2010 in Apeldoorn. Vertegenwoordigers van 75 aangesloten stichtingen hebben een programma 
voorgeschoteld gekregen waar iedereen heel tevreden over was. 
Diverse keren heeft Partin gereageerd op voorgenomen beleidswijzigingen van het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken en Justitie. Ook is de Tweede kamer der Staten 
Generaal schriftelijk benaderd.  
 
Partin heeft samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties zoals o.a. NCDO, Partos, SIMAVI 
en Wilde Ganzen in gang gezet. De samenwerking met Wilde Ganzen is uitgegroeid tot een 
daadwerkelijke steun en heeft geresulteerd in een periodiek overleg. 
Een bijzonder woord van dank aan de medebestuursleden en aan allen die, op een of andere wijze, 
een bijdrage hebben geleverd aan Partin. Het verslagjaar was ook in financieel opzicht succesvol.  
Het jaar 2011 wordt wederom een bijzonder jaar. De structurering van het verhogen van het aantal 
deelnemende organisaties en het uitbouwen van de contacten zullen veel inspanningen vergen. Het 
bestuur van Partin ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. 
 
Beleid 
Het beleid van het bestuur van PartIn is er op gericht om binnen de looptijd van dit plan een aantal 
doelstellingen te realiseren met de volgende inhoudelijke en randvoorwaardelijke ambities: 

Inhoudelijke ambities: 

Het vestigen van een duidelijk beeld van Partin als koepel voor Nederlandse organisaties van het PI, 
bij pers, publiek en politiek: 

1. beeld van PI’s als betrokken, gepassioneerd, doelgericht, pragmatisch, kosten-efficiënt en 
effectief; 

2. beeld van PI’s als effectieve uitvoerders van NL OS-beleid: de meerwaarde van het PI bínnen 
de uitvoering van het beleid; (ook in letterlijke zin: PI’s voegen geld ‘uit de markt’ toe aan OS-
budget. (PI als 4e poot, naar Develtere); 

3. beeld van de onderscheidende kracht van PI’s voor NL OS-beleid, de toegevoegde waarde: wat 
het PI wél en de overheid niét kan;  

4. beeld van de bijdrage van het PI aan het draagvlak voor OS, maar duidelijk als bijproduct van 
praktische inzet. 

5. PI draagt door directe betrokkenheid van burgers en hun netwerken naar verhouding méér bij 
aan draagvlakversterking dan grote MFO’s, dat is een onderscheidende kracht van het PI. 

 

Creëren van meerwaarde voor de deelnemers als informatie- contact- en kenniscentrum 

1. kennis en informatie delen (website, nieuwsbrieven, actuele ontwikkelingen, 
kennisdocumenten) 

2. forum voor contacten: het uitwisselen van ervaringen, bekendmaken van behoeften, vragen 
en wensen, gezamenlijke organisatie van acties etc. 

3. kwaliteitsverbetering: tips, informatie, kennisdocumenten. etc. 
4. Gezamenlijk optrekken daar waar het individuele PI geen kans maakt 

 

Randvoorwaardelijke ambities: 

1. Vergroten van de achterban (streefcijfer 300 deelnemers in 2012). 
2. Vergroten van de meewerkende capaciteit in Partin zelf. 
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Balans van de stichting Partin per 31 december 2010 

ACTIVA   
   
Liquide middelen  15.969 

   
Totaal Activa  15.969 

   
PASSIVA   
Reserves  2.602 
   
Bestemmingsfonds website ontwerp  13.267 
   
Kortlopende schulden  100 

   
Totaal Passiva  15.969 
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Staat van baten en lasten van de stichting Partin over 2009+2010 

 2009/10 realisatie 

 

2009/10 budget 

 
BATEN     

Contributie 2009 1.620  3.000  

Contributie 2010 5.755  15.000  

Subsidies 25.000  22.560  

Rente-inkomsten 279  0  

Overige baten 178  1.500  

Totaal baten  32.832  42.060 

     
LASTEN     

Ontwikkeling website 11.733  15.850  

Totaal besteed doelstellingen  11.733  15.850 

     

Promotiekosten 2.582  7.460  

Algemene kosten 2.648  18.750  

Kosten   5.230  26.210 

     

Totaal lasten  16.963  42.060 

     
RESULTAAT  15.869  0 

     
RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves 2.602  0  

Bestemmingsfonds 13.267  0  

Totaal  15.869  0 
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Toelichting op de balans en resultatenrekening van de stichting Partin 

Liquide middelen 

Saldo bankrekening 639 
Saldo spaarrekening 15.279 
Totaal liquide middelen 15.918 
 

Bestemmingsfonds ontwikkeling website 

Ontvangen subsidie Wilde Ganzen 25.000 
Betaalde kosten websiteontwikkeling -11.733 

Saldo 13.267 
 

Contributie 
Dit betrof in 2009 46 deelnemers en in 2010 111 deelnemers. Het contributiebedrag is € 60 per jaar 
(€ 5 per maand). 

Subsidies 
Dit betreft een door Wilde Ganzen verstrekte subsidie voor de ontwikkeling van de website. 

Promotiekosten 
Drukwerk 887 
Porti 173 
Website jaarlijkse kosten 438 
Jaarvergadering 787 
Overige promotiekosten 297 

Totaal 2.582 
 

Algemene kosten 
Bestuurskosten 2.415 
Bankkosten 144 
Administratiekosten 64 
Overige kosten 25 

Totaal 2.648 
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