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1. Stichting Partin 

1.1. Doelstelling 

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. 

 

1.2. 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 tot 24 agustus) 

Lucy Engelen (voorzitter vana24 augustus) 

Annie Manders (secretaris) 

Koen Vliegenthart RA (penningmeester) 

Piet IJben 

Albert van Daalen (bestuurslid vanaf 15 februari) 

Erik Boerrigter (bestuurslid vanaf 15 februari) 

 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere 

vergoedingen gegeven dan vergoedingen voor gemaakte reiskosten e.d. 
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2. Bestuursverslag 

2.1. Algemeen 

Het bestuur heeft in 2011 officieel zes maal vergaderd te weten op 15 februari, 21 april, 20 

juni, 24 augustus, 19 oktober en 21 december. 

 

Mathieu kondigt aan het begin van 2011 aan het voorzitterschap van Partin neer te willen 

leggen. De bedoeling is om binnen een maand of vier de overdracht af te ronden. Uiteindelijk 

heeft de officiële overdracht plaatsgevonden tijdens de bestuursvergadering van 24 augustus 

2011. 

 

Annie heeft aangegeven dat de combinatie website en secretariaat te zwaar is geworden. Zij 

heeft in de loop van 2011 de werkzaamheden voor de website overgedragen aan Erik 

Boerrigter. 

 

Koen gaat vanaf november een jaar reizen en kan in die periode niet aanwezig zijn bij de 

vergaderingen. De afhandeling van de financiële zaken van Partin blijft onder beheer van 

Koen’s kantoor en wordt door zijn zus behartigd. 

 

In de loop van 2011 is Partin gegroeid van 125 deelnemers naar 180. 

 

2.2. Website 

De website draait goed. Het profiel en het aanmeldformulier werken naar behoren. Onze 

deelnemers moeten hun gegevens opnieuw invoeren voor ze toegang tot het forum kunnen 

krijgen.  
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2.3. SBOS 

Onze SBOS aanvraag is heeft het niet gehaald. Met Rik Kleinjans van Stidit (penvoerder) 

naar de commissie geweest voor een toelichting. We kwamen slechts een paar punten tekort 

op meetbaarheid.  

De volgende ronden waren gepland voor 1 mei / 1 juli en 1 oktober. De tijdsinvestering 

bedraagt circa 160 uur om een volledige aanvraag te doen. Partin wil proberen om bij de 

inschrijving van 1 oktober 2012 opnieuw mee te doen en informeert de deelnemers over die 

intentie. 

Red: Helaas is daarna het bericht gekomen dat SBOS in zijn totaliteit is opgeschort. 

 

2.4. Samenwerkingsverband met NCDO 

Tijdens een gesprek tussen Partin en NCDO is besproken hoe NCDO Partin actief (inzet 

fte’s) kan helpen met het creëren van reële meerwaarde voor Partin- deelnemers, 

overeenkomstig de dienstenpakketten die vakbonden leveren aan hun leden. Een dergelijk 

pakket van diensten wordt onontbeerlijk geacht voor de groei van Partin. PI’s zoeken ‘waar 

voor hun geld’. Het is mogelijk dat er binnen het bestuur van een aspirant Partin deelnemer 

iemand is die het minder zichtbare algemeen belang onderschrijft, maar het gebeurt te vaak 

dat medebestuursleden concrete voordelen willen zien, waarop de aspirant deelnemer 

alsnog afhaakt. 

Gedurende 2011 is veel geïnvesteerd om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met 

NCDO en samen te werken aan concrete voordelen. Uiteindelijk is hier in 2011 nog geen 

akkoord voor gesloten. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2012 alsnog 

plaats zal vinden. 
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3. Financieel jaarverslag 

3.1. Balans 

BALANS VAN DE STICHTING PARTIN PER 31 DECEMBER 2011 

ACTIVA  31-12-2011  31-12-2010 

     

Nog te ontvangen baten  300  0 

Liquide middelen  18.338  15.969 

     

Totaal Activa  18.638  15.969 

     

PASSIVA     

Reserves  5.764  2.602 

     

Bestemmingsfonds websiteontw.  12.124  13.267 

     

Kortlopende schulden  750  100 

     

Totaal Passiva  18.638  15.969 
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3.2. Staat van baten en lasten 

 2011 realisatie 

realisatie 

2009/10 realisatie 

budget BATEN     

Contributie 2009 0  1.620  

Contributie 2010 170  5.755  

Contributie 2011 7.380  0  

Giften 500  0  

Subsidies 92  25.000  

Rente-inkomsten 266  279  

Overige baten 0  178  

Totaal baten  8.408  32.832 

     

LASTEN     

Ontwikkeling website 1.142  11.733  

Totaal besteed doelstellingen  1.142  11.733 

     

Promotiekosten 1.304  2.582  

Algemene kosten 3.941  2.648  

Kosten   5.245  5.230 

     

Totaal lasten  6.387  16.963 

     

RESULTAAT  2.021  15.869 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves 3.163  2.602  

Bestemmingsfonds -1.142  13.267  

Totaal  2.021  15.869 
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3.3. Toelichting bij de balans 

Liquide middelen 

 31-12-2011 31-12-2010 

Saldo bankrekening 793 639 

Saldo spaarrekening 17.545 15.279 

Totaal liquide middelen 18.338 15.918 

 

Bestemmingsfonds ontwikkeling website 

Ontvangen subsidie Wilde Ganzen 25.000 

Betaalde kosten websiteontwikkeling 

2009/10 

-11.733 

Betaalde kosten websiteontwikkeling 2011 -1.143 

Saldo 12.124 

 

3.4. Toelichting op de staat van baten en lasten 

Contributie 

Dit betrof in 2011 125 deelnemers. Het contributiebedrag is € 60 per jaar (€ 5 per 

maand). 

 

Promotiekosten 

 2011 2009/10 

Drukwerk  887 

Website jaarlijkse kosten 388 438 

Jaarvergadering 916 787 

Overige promotiekosten  470 

Totaal 1.304 2.582 

 

Algemene kosten 

 2011 2009/10 

Bestuurskosten 3.369 2.415 

Bankkosten 130 144 

Administratiekosten 326 64 

Overige kosten 116 25 

Totaal 3.941 2.648 

 

 


