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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 bestond in 2012 uit zeven leden.  

Vanuit hun midden worden een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen. In de 

verslagperiode bestond het bestuur uit: 

Lucy Engelen (voorzitter) 

Annie Manders (secretaris) 

Koen Vliegenthart RA (penningmeester) 

Mathieu Beurskens (vicevoorzitter) 

Piet IJben (bestuurslid) 

Albert van Daalen (bestuurslid tot 1 maart) 

Erik Boerrigter (bestuurslid tot 1 juni) 

 

Erik Boerrigter treedt vanaf 1 juni op als tijdelijk projectleider en bestuursadviseur  van Partin. 

 

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 2012 officieel zeven maal vergaderd t.w. op 22 februari, 11 april,  

11 juni, 9 juli, 4 september, 11 oktober en 20 november.   

Ofschoon het bestuur streeft naar digitale vormen van vergaderen zijn fysieke bijeenkomsten 

onontkoombaar. Vergaderd werd in Apeldoorn, Amersfoort en Eemnes. 

Onderwerpen van bespreking waren onder mee; beleidsplan Partin, website, 

samenwerkingsverbanden met Wilde Ganzen, NCDO  en andere organisaties,  

de politieke lobby, voorbereidingen op de Partindag. Ontwikkelingen binnen ANBI en 

keurmerken vragen dat Partin de vinger aan de pols houdt. Het nieuwe pilot project voor 

onderlinge samenwerking vraagt veel aandacht. Ook de nieuwe website Kleine Goede 

Doelen is regelmatig onderwerp van bespreking. Evaluatie van de Partindag is uitvoerig 

onderwerp van bespreking geweest.  Subsidieaanvragen is een regelmatig terugkerend 

thema. Ook de voorbereidingen op de gezamenlijke aanvraag bij de Postcodeloterij werpen 

hun schaduwen vooruit.  De gezamenlijke zorg voor voldoende deelnemers en dus ook 

financiën  is regelmatig onderwerp van bespreking. Interne procedures , werkdruk , 

herbenoemingen en  de werving van  nieuwe bestuursleden komen veelvuldig over het 

voetlicht. 

Naast bovenstaande opsomming is tussen bestuursleden bijna dagelijks e-mail contact. 

 

Ook 2012 heeft in het teken gestaan van het werven van deelnemers en het leggen van 

contacten om de naamsbekendheid van Partin te vergroten. De stagnerende groei van de 

achterban is zorgelijk. Partin heeft een grotere achterban nodig om meer invloed te kunnen 

uitoefenen op beleidsmakers. Tevens biedt de contributie-meeropbrengst mogelijkheden om 

meer activiteiten ten behoeve van de achterban te ontplooien.  

In het eerste kwartaal van 2012 is een overeenkomst met NCDO afgesloten.  

Partin ontvangt twee jaar subsidie om het deelnemersaantal per eind 2013 op 500 te 

brengen. 

 

In 2012 heeft Albert van Daalen wegens drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie bij 

Partin beëindigd. Annie Manders heeft haar afscheid per 1 februari 2013 aangekondigd. Ron 

Geurts van Kessel, vrijwilliger bij EOF Ghana, heeft gedurende het jaar hand- en 

spandiensten geleverd op verschillend gebied. 
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Het aantal deelnemers is van ca. 180 aan het begin van 2012 naar ca. 200 per einde 2012 

gegroeid.  

 

2.2. Gerealiseerd in 2012 

Een aantal initiatieven van Partin zijn in 2012 gerealiseerd. 

  

1 Pilot Worknets, ingebruikname Worknets 

In 2012 is met subsidie van en in samenwerking met Wilde Ganzen de pilot Worknets van 

start gegaan. Worknets is een tool voor online samenwerken, ideaal voor kleine goede 

doelen, die op deze manier in groepjes aan een gezamenlijk project kunnen werken. 

Worknets biedt, naast samenwerking in Nederland, grote perspectieven voor samenwerking 

met de lokale partner in projectlanden omdat er ook daar en toenemende toegang tot internet 

is.  

De pilot is succesvol afgesloten. De samenwerkende PI’s werkten aan de projecten “Partin-

(water)dag organiseren”, “website Kleine Goede Doelen lanceren” en “werken aan 

transparantie.”  

Het Partin-bestuur maakt gebruik van een eigen Worknet om bestuurszaken (notulen, 

agenda’s voor vergaderingen, besprekingsverslagen e.d.) met elkaar te delen. Er wordt in 

toenemende mate (kort) vergaderd via Skype.  

 

2 Kleine Goede Doelen 

In samenwerking met een aantal PI’s heeft Partin de website KleineGoedeDoelen ontwikkeld 

die in 2012 is ‘live’ gegaan. Het doel van de website is om het Nederlandse publiek een 

overzicht te bieden van de kleine projecten die overal ter wereld gerealiseerd worden.  

 

3. Partin dag 

De jaarlijkse Partin-dag heeft plaatsgevonden in Enschede, op 12 september. Het thema was 

‘water’. De Partin-dag is georganiseerd door samenwerkende PI’s en de WOT van de 

Universiteit Twente, die ook de locatie gratis ter beschikking stelde. Het was een bijzonder 

goedbezochte dag. De forumdiscussie werd geleid door Lau Schulpen. 

 

4 Uitbreiding concrete voordelen voor deelnemers 

Er zijn aan het lijstje ‘Concrete voordelen voor Partin deelnemers’ 2 punten toegevoegd: De 

expertdiensten op landbouwgebied van SANET, en de ‘beloning’ voor alle vrijwilligers die 

meewerken aan projecten van Partin-deelnemers: 5% korting op alle vakantiereizen en 

stedentrips via een unieke boekingscode. 
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3. Activiteitenoverzicht 

 

In 2012 hebben de leden van het Partin bestuur een aantal gesprekken gevoerd met diverse 

stakeholders en bijeenkomsten bijgewoond. Hieronder een korte samenvatting. De bezoeken 

in januari en februari zijn niet geregistreerd.  

 

Bijeenkomst 2 maart, Mirjam Vossen en Lucy Engelen  

Gesproken is over exposure voor Partin in het Magazine MyWorld. Een artikel over Partin 

vindt Mirjam wat te statisch, een eenmalig artikel is ook het belang van Partin niet. Wij 

hebben meer aan een wervende bijsluiter. Is besproken met NCDO. De wervende bijsluiter is 

in december verstuurd. 

  

Bijeenkomst 5   maart bijeenkomst Mondial Apeldoorn te Apeldoorn 

Mathieu Beurskens heeft deze bijeenkomst bijgewoond en informatie verstrekt over Partin. 

 

Bijeenkomst 7 maart, Jolande Koolen (Wilde Ganzen), Annie Manders, Erik Boerrigter en 

Lucy Engelen  

Er is gesproken over het project dat Partin heeft ingediend bij Wilde Ganzen. Het gaat om de 

pilot e-collaboration via Worknets. Via de Partin achterban is geïnventariseerd welke PI’s 

willen deelnemen over welke onderwerpen. Uitkomst 1: PI’s leren via deze tools gezamenlijk 

aan een vooraf bepaalde uitkomst te werken. Uitkomst 2: Worknets wordt een standaard 

cursus in het WG cursusprogramma. De pilot loopt 3 maanden. Na een klassikale 

bijeenkomst wordt de voortgang per PI zorgvuldig gemonitord.  Erik Boerrigter is projectleider.  

  

Bijeenkomst 7 maart, Koen Nelissen, Triodosbank Zeist, Albert van Daalen, Lucy Engelen 

Kennismakingsgesprek. Het enthousiasme van Koen Nelissen heeft geleid tot een afspraak 

met Ted van den Bergh, directeur stichting Triodos Foundation.. 

 

Bijeenkomst 14 maart bijeenkomst COS Gelderland in Apeldoorn  

Mathieu Beurskens heeft deze bijeenkomst bijgewoond en informatie verstrekt over Partin. 

 

Bijeenkomst 19 maart, Max Veenstra (Gain), Teun Welvaart (Dorcas) en Lucy Engelen bij 

Dorcas in Andijk 
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Er is gesproken over een mogelijke ‘Marktplaats’ van hulpgoederen op internet. Dorcas en 

het nieuwe bedrijf van Max Veenstra krijgen van bedrijven en organisaties in binnen- en 

buitenland vele hulpgoederen aangeboden – vaak meer dan de vraag. 

Het is de bedoeling om kleine PI’s in dit grote aanbod te laten meedelen. Zij zouden dan 

alleen de kosten van administratie, logistiek en opslag die Dorcas (‘de Marktplaats’) maakt, 

moeten vergoeden. In het gesprek wordt geconstateerd dat het beter is dat alleen de 

professionele partijen als Dorcas en Sagena partijen kunnen aanbieden. Zij hebben immers 

een kwaliteitscontrole gedaan. Er is over gesproken dat alleen Partin deelnemers van het 

aanbod gebruik mogen maken. Zij hebben een (controleerbaar) KvK en ANBI nummer. De 

website moet nog worden ontwikkeld. Wordt vervolgd. 

 

Bijeenkomst 19 maart, Ted van den Bergh, directeur Triodos Foundation Zeist, Ron Geurts 

van Kessel, Lucy Engelen 

Er is gesproken over de doelstelling van Partin en het meerwaardepakket in relatie met de 

(bancaire) diensten die Triodos biedt. Hierin zit geen ruimte. Overboekingskosten zijn 

internationaal, zoals een postzegel op een brief. Wel ontmoetten wij grote waardering voor a) 

het PI en b) Partin. We kregen complimenten over onze website, ons drukwerk en 

presentatie. 

De heer Van den Bergh zegde toe met ons mee te denken, en overal waar hij kansen ziet ons 

op de hoogte te houden. Ook is ons verzocht hem op de hoogte te houden van het 

wedervaren van Partin. 

 

Bijeenkomst 23 maart, Rolf Wijnstra, Marion Derckx, MinBuza, Dienst Maatschappelijke 

Organisaties, Rik Kleinjans, Stidit, Ron Geurts van Kessel, 

Lucy Engelen   

Nadat de voorzitter van Partin na afloop van het symposium ’40 jaar NCDO’ kort met 

staatssecretaris Knapen over de bottom up projectbenadering van het particuliere initiatief 

sprak, volgde de uitnodiging om een afspraak te maken om dit gesprek op een later tijdstip 

voort te zetten op het Ministerie. Partin is vervolgens uitgenodigd tot een voorbereidend 

gesprek op de Afdeling Maatschappelijke Organisaties.  

Toegelicht is wat Partin is, welke organisaties wij vertegenwoordigen. Wij hebben onze 

observaties en visies gedeeld voor wat betreft het falen van grote door de overheid 

gesteunde projecten. In dit verband is geconstateerd dat het belang van het creëren van 

draagvlak en participatie bij de lokale bevolking groot is.  

Het benutten van kennis en ervaring van lokaal actieve PI’s zou hierbij een rol kunnen spelen. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet betreffende het OS-beleid sterk in op een 

verbreding van ‘burgerschap’ onder de Nederlandse bevolking en een herdefiniëring van de 
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relatie van het maatschappelijk middenveld met de overheid. Organisaties dienen 

onafhankelijk te worden van overheidssubsidies en moeten vooral zichzelf organiseren.  

Hoewel beeldvorming op het Ministerie rond PI’s nog steeds deels negatief is, wordt 

voorzichtig erkend dat PI’s expertise hebben die een bijdrage kunnen leveren aan de OS-

beleidsdoelen van de overheid. Als PI’s inderdaad de ambitie hebben om een bijdrage te 

leveren aan het realiseren van draagvlak voor projecten in de regio, zou Partin als 

branchevereniging de samenwerkende PI’s kunnen koppelen aan andere partijen met een 

meer top down projectbenadering. 

Het is de taak van Partin om de expertise van deelnemers in bepaalde regio’s in kaart te 

brengen en hun ambities te peilen om een eventuele rol te spelen binnen grote 

(water)projecten in een samenwerkingsverband.  

 

Bijeenkomst 24 maart, bijeenkomst Stichting ‘Debat aan de Markt’ Enschede, Secil Arda, Jan 

Vervoort (PI Hakuna Matata) en Lucy Engelen 

Voorbereiding debatavond 18 april over OS. Heeft de wereld Nederland nodig of Nederland 

de wereld? Oud Minister Jan Pronk gaat in op het huidige kabinetsbeleid.  

De bijeenkomst wordt gemodereerd door Lucy Engelen, die ook een korte inleiding houdt 

over de diverse actoren in OS.  

 

Bijeenkomst 30 maart, Heleen de Boer SROI, Emile Dopheide (ITC, ontwikkelingseconoom), 

Lucy Engelen 

Er is gesproken over de tool Social Return on Investment, een instrument om de 

maatschappelijke impact van projecten te meten en te kapitaliseren. 

Vooral erg belangrijk om de projecten te structureren en te stroomlijnen. De tool wordt in 

toenemende mate in Nederland gebruikt, ook in OS. Een korte demonstratie gehad. 

Veelbelovend. Wordt verder onderzocht op inzetbaarheid voor het PI.  

 

Bijeenkomst 2 april, seminar de Toekomst van het Particuliere Initiatief, bezocht door Erik 

Boerrigter en Piet IJben 

Afscheid van Herman Kotte bij Partos, gesproken met diverse spelers in het veld van OS. 

Afspraken gemaakt met Impulsis over mogelijke samenwerking bij de organisatie van de 

waterdag. 

 

Bijeenkomst 3 April, besprekingen Thorbecke College en Deltion College te Zwolle  

Mathieu Beurskens heeft deze bijeenkomst bijgewoond en informatie verstrekt over de ‘kleine 

goede doelen in Nederland, wat scholen daarin zouden kunnen betekenen en de rol van 

Partin. 



  

Samen doen we meer 

-10- 

 

 

 

Bijeenkomst 3 april, startbijeenkomst Pilot Online Samenwerken (tweede groep) Erik 

Boerrigter 

Bijeenkomst met particuliere initiatieven om ze de basisbeginselen van Worknets eigen te 

laten maken en een eerste begin te maken aan de mini-projecten themadag water, vulling 

kleinegoededoelen en Transparantprijs  

  

Bijeenkomst 5 april, startbijeenkomst Pilot Online Samenwerken (derde groep)  

Zie bijeenkomst 3 april 

 

Bijeenkomst 8 april, debat aan de Markt (Enschede), debat over Ontwikkelingssamenwerking, 

moderator Lucy Engelen 

Rond de 100 mensen waren komen opdagen. Jan Pronk gaf een inleiding. De discussie werd 

gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. 

 

Bijeenkomst 11 april, voorlichtingsbijeenkomst Fonds Duurzaam Water  

Erik Boerrigter is met Rik Kleinjans van Stidit naar de startbijeenkomst voor de PPP 

Duurzaam Water geweest om te kijken hoe het PI een rol zou kunnen spelen in dergelijk 

PPP’s. Een inventarisatieslag over de projecten van de achterban dient hieraan vooraf te 

gaan.  

 

Bijeenkomst 13 april, netwerkbijeenkomst Zuid-Afrika 

Erik Boerrigter heeft in de ambassade van Zuid-Afrika kennis gemaakt met een dertigtal PI’s 

die in Zuid-Afrika opereren. Gesprekken met Koviljka Pajcin van Worldschool en Erik Bos van 

Librefoundation om gezamenlijk op te trekken en de impact van PI’s te vergroten. De world 

school zijn scholieren in het voortgezet onderwijs die op velerlei manieren meewerken aan 

projecten in projectlanden. Librefoundation geeft gratis managementondersteuning in 

projectlanden. Nederlandse professionals op dit gebied stoppen een deel van hun 

verdiensten in een “pot” om de gratis dienstverlening mogelijk te maken.  

 

Bijeenkomst 17 april, gesprek met Josine Westerbeek Wilde Ganzen, Annie Manders en Lucy 

Engelen 

Voortgangsgesprek over project Worknets en meerwaarde, werving nieuwe deelnemers. WG 

legt voor aan het management team of voor WG nieuwe PI’s een lidmaatschap van Partin 

aangeboden kunnen krijgen. WG zou dan het eerste jaar subsidiëren.  

 

Bijeenkomst 1 mei, jubileum bijeenkomst BIZ te Utrecht  

Mathieu Beurskens heeft deze bijeenkomst bijgewoond en informatie verstrekt over Partin. 
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Gesprek 3 mei, Herman Kotte, (voorheen Partos) Annie Manders, Lucy Engelen 

Besproken is of Herman Kotte, die met pensioen gaat, iets zou kunnen betekenen voor 

Partin. Herman gaat waarschijnlijk nog wel wat projecten doen voor Partos, en houdt de boot 

een beetje af.  

Wil eerst weten wat er precies voor Partos nog te doen is. Zal voorstellen of Partin kan 

‘meedoen’ in de shared services van Partos.  

 

Bijeenkomst 4 mei, First Friday Fundraising in Amsterdam, Erik Boerrigter 

Bijeenkomst over fondsenwerven in Amsterdam. Onderwerp van presentatie Prezi is wel leuk, 

maar de toegevoegde waarde lijkt vooralsnog gering.  

 

Bijeenkomst 4 april, bespreking PUM te Utrecht 

Mathieu Beurskens heeft deze bijeenkomst bijgewoond en informatie verstrekt over Partin. 

 

Bijeenkomst 9 mei, bespreking Amantla te Culemburg 

Mathieu Beurskens heeft deze bijeenkomst bijgewoond en informatie verstrekt over Partin. 

 

Bijeenkomst 11 mei, overleg over mogelijke samenwerking met wereldhulporganisaties 

Wereldhulporganisaties richt zich op dezelfde doelgroep en haar doelstellingen sluiten goed 

aan op die van Partin. Gekeken wordt hoe wij de krachten in de toekomst zouden kunnen 

bundelen.  

 

Bijeenkomst 15 mei, overleg met KIT Information and Library Services, Erik Boerrigter 

Voorbereiding van de Partindag 22 september waarop het KIT een bijdrage gaat leveren rond 

het onderwerp ‘zoeken en vinden van informatie voor het PI’.  

 

Bijeenkomst 7 juni, Transmissie en Resultante in Gorinchem, Erik Boerrigter 

Er is gesproken over Social Return on Investment, een instrument om de maatschappelijke 

impact van projecten te meten en te kapitaliseren. Transmissie en Resultante willen graag 

bijdragen aan de capaciteitsopbouw (en meting daarvan) van het particuliere initiatief. Ook 

zullen zij helpen zoeken om de Pilot Online Samenwerken een vervolg te geven.  

 

Bijeenkomst 7 juni, Sagena, Loenen aan de Vecht, Max Veenstra en Lucy Engelen 

Gesproken over marktplaats voor kleine goede doelen. Max krijgt veel goederen voor NGO’s, 

en kan ook actief zoeken. Onderzocht wordt hoe het Partin forum kan worden uitgebreid naar 

een marktplaats-achtige structuur. 

 



  

Samen doen we meer 

-12- 

 

 

Bijeenkomst 12 juni Mondial-Apeldoorn te Apeldoorn, Mathieu Beurskens 
40 organisaties op gebied van OS waren aanwezig. Mathieu Beurskens heeft gesproken over 
Partin. 

  

Bijeenkomst 14 juni, Mini-congres Millenniumgemeenten / Team 2012, Erik Boerrigter 

Een Millenniumgemeente draagt samen met haar inwoners bij aan het behalen van de VN 

Millenniumdoelen: acht internationale afspraken om de armoede in de wereld te halveren. Zij 

doen dit door initiatieven uit de bevolking te stimuleren en door duurzaam beleid en eerlijke 

handel. Omdat zij zich op dezelfde doelgroep richten als Partin wordt gekeken in hoeverre 

samenwerking mogelijk is. 

 

Bijeenkomst 22 juni, Wilde Ganzen PI-dag in Eindhoven Erik Boerrigter, Mathieu Beurskens 

Aanwezig om kennis te maken met diverse PI’s die (nog) niet deelnemer van Partin zijn. 

Ondersteuning gegeven bij de workshop social media voor beginners. 

 

Bijeenkomst 29 juni, Wilde Ganzen PI-dag in Utrecht Erik Boerrigter 

Zie bijeenkomst 22 juni. 

 

Bijeenkomst 4 Juli  Bijeenkomst in Amsterdam, Mathieu Beurskens  

Ter gelegenheid uitreiking cheque 100.000 Euro aan Home Plan 

 

Bijeenkomsten 7 en 8 juli te Hertme, Mathieu Beurskens 

Tijdens Afrika festival met velen gesproken over Partin. 

 

Bijeenkomst 10 juli, Overleg met Wereldhulporganisaties over krachtenbundeling, Erik 

Boerrigter & Annie Manders 

Gesproken is over mogelijkheden om samen op te trekken en de krachten te bundelen  

 

Bijeenkomst 11 juli voorlichting Upendo 4 Kids, Mathieu Beurskens 

Nieuwe NGO. Rol en belang van Partin uitvoerig besproken 

 

Bijeenkomst 17 juli, WOT Enschede, Lucy Engelen 

Gesproken met Freddy Alfering van de WOT (laagdrempelige watertechnologie voor 

ontwikkelingslanden) en rondleiding over het terrein. Principe-afspraken over de ophanden 

zijnde Partin dag. 

 

Bijeenkomst 19 juli Veluwse markt te Beekbergen, Mathieu Beurskens  

Folders uitgedeeld van Partin en gewezen op het belang van Partin 
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Bijeenkomst 19 juli, Bezoek KIT Information & Library Services, Erik Boerrigter 

Voorbereiding op presentatie Peter Hessels tijdens Partindag  

 

Bijeenkomst 21 juli bespreking Imba te Oss, Mathieu Beurskens 

Gesproken over gezamenlijk belangen in Partin. 

 

Bijeenkomst 26 juli Veluwse markt te Beekbergen, Mathieu Beurskens 

Folders uitgedeeld van Partin en gewezen Bijeenkomst belang van Partin 

 

31 juli gesprek met Marcel Rector, FairFriends Lucy Engelen 

Fairfriends is een nieuw initiatief om PI’s die goederen importeren uit projectlanden de 

mogelijkheid te bieden om via een webwinkel deze goederen te verkopen. Dan hoeven ze 

zelf de webshopfaciliteiten niet te implementeren in hun website. In het gesprek leek Marcel 

Rector af te sturen op een subsidie van Partin, of een betaalde deelname. Hij verwacht zelf 

dat zijn initiatief het ei van Columbus is. Afwachten.   

   

31 juli gesprek met Rik Kleinjans Stidit Lucy Engelen 

Gesproken over de nieuwe PPP projecten/subsidieronde van het ministerie. Het aan de vork 

steken van publiek/private samenwerkingen is erg ingewikkeld. Te hoog gegrepen voor het 

gemiddelde PI. Misschien wel mogelijk in een bundeling van meerdere PI’s. Partin heeft op 

het moment niet de mankracht om dit te organiseren. Stidit zou wel een goede penvoerder 

zijn. Van twee ingediende projecten er 1 gehonoreerd, over het tweede (in Oeganda) loopt 

een bezwaar.  

 

Bijeenkomst 6 augustus, Bezoek Cordaid – Joep van Zijl, Erik Boerrigter  

Gesproken over de nieuwe aanpak van Cordaid en hoe de samenwerking met het PI vorm te 

geven.  

 

Bijeenkomst 8 augustus, Bezoek Jan Peter Bogers over story telling, Erik Boerrigter  

Gesproken is over het verhaal van Partin, hoe hier een emotionele kant in aan te brengen 

teneinde meer deelnemers te werven. 

 

Bijeenkomst 17 aug bespreking Directielid ICCO te Apeldoorn, Mathieu Beurskens 

Rol en functie van Partin is uitvoerig besproken. 

 

Bijeenkomst 20 aug bespreking directeur FLo Flo te Apeldoorn, Mathieu Beurskens 

Rol en functie van Partin is uitvoerig besproken 
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Bijeenkomst 29 augustus, Stakeholdersoverleg MyWorld, Erik Boerrigter  

De deelnemers (waaronder Partin) aan het forum MyWorld houden regelmatig overleg en 

evalueren het gebruik en de mogelijkheden van het forum. 

 

5 september, Bastille, UT, Lucy Engelen 

Bespreking catering, zaal e.d. Partin dag.  

 

Bijeenkomst 7 september, Vergadering Go-Live kleinegoededoelen.nl, Erik Boerrigter  

Gesproken is over de look-and-feel van KGD en welke veranderingen eigenlijk nog even 

moeten worden doorgevoerd voor de Partindag  

 

Bijeenkomst 7 sept. Workshops Impulsis/Inca Educa te Apeldoorn, Mathieu Beurskens 

Ruim 50 NGO's aanwezig. Folders uitgedeeld en zonodig toegelicht 

 

Bijeenkomst 10 sept besprekingen Wilde Ganzen te Hilversum, Mathieu Beurskens 

Gesproken is over de aanvragen van PI’s bij Wilde Ganzen en de eventuele assistentie van 

Partin hierbij.  

 

Bijeenkomst 11 september, Gesprek met Owen Barder – Jonge OS-medewerkers, Erik 

Boerrigter  

Gesproken met diverse jonge OS-medewerkers en Owen Barder, o.a. over het toepassen 

van complex adaptive systems theory binnen de wereld van OS  

 

Bijeenkomst 18 sept bespreking Communicatieadviseur, Mathieu Beurskens 

Onder meer gesproken over PR van Partin. 

 

Bijeenkomst 22 september, Partindag – Universiteit van Twente, Annie Manders, Erik 

Boerrigter, Lucy Engelen, Ron Geurts van Kessel  

De dag werd, ondanks de afstand goed bezocht. Het thema was “water”. Er waren 

vertegenwoordigers van Wilde Ganzen, Cordaid, Impulsis, Ministerie van Buitenlandse Zaken 

en onderzoeksinstituut Cidin (Lau Schulpen, discussieleider) aanwezig.  

 

Bijeenkomst 27 sept Afrikadag in Apeldoorn, Mathieu Beurskens 

Honderden bezoekers. Folders uitgedeeld aan belangstellenden. 

 

Bijeenkomst 28 sept. Afrikadag in Apeldoorn, Mathieu Beurskens 

Folders uitgedeeld aan belangstellenden. 
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Bijeenkomst 12 oktober, Josine Westerbeek Wilde Ganzen, Annie Manders en Lucy Engelen 

Voortgangsgesprek. 

 

Bijeenkomst 12 november, Kennisbank Filantropie Erik Boerrigter en Lucy Engelen  

Kennismaking. Gesproken is over opname van de Partin deelnemers in de Kennisbank, liefst 

automatisch. Afgesproken is dat beide organisaties onderzoeken hoe de structuur van de 

database is. Kennisbank wil een tool ontwikkelen voor het samenstellen van (jaar)verslagen. 

Dat kunnen aangesloten organisaties dan online doen. 

 

Bijeenkomst 12 november, Wilde Ganzen, Robert Wiggers, Erik Boerrigter en Lucy Engelen 

Bespreking aanvraag i.v.m. professionalisering.  

 

Bijeenkomst 21 november, bespreking Arnaut Eimers en Lucy Engelen 

Er is gesproken over zijn mogelijk adviseurschap of bestuursdeelname Partin.  

  

Bijeenkomst 11 december, bespreking Robert Wiggers (Wilde Ganzen) en Lucy Engelen 

Bespreking R. Wiggers’ rol bij aanvraag bij een vermogensfonds i.v.m. professionalisering.  

 

Bijeenkomst 18 december, bijeenkomst Cadeabon doneren, Roel Koppens en Lucy 

Engelen 

Cadeaubon doneren heeft een leuke propositie voor het PI: enerzijds kunnen zij in hun 

achterban cadeaubonnen verzamelen en die te gelde maken (opbrengst 85%), anderzijds 

kunnen zij hun doel presenteren op de website van Cadeaubon doneren, om cadeaubonnen 

te ontvangen van mensen die hun doel hebben geselecteerd. Er zit geen uniciteit aan voor 

Partin-leden (meerwaarde). Wel zou het een groot voordeel zijn als gegevens niet iedere keer 

opnieuw zouden moeten worden aangeleverd (GeefGratis, Kennisbank, nu Cadeaubon 

doneren). Een koppeling zou mooi zijn. Roel Koppens op MyWorld gewezen.  

 

Bijeenkomst 20 december, Cidin, Nijmegen, Lucy Engelen 

Congres over (het niveau van) partnerorganisaties e.d. Boekpresentatie Lau Schulpen “De 

hulp voorbij’. Kennisgemaakt met meerdere personen van het ministerie BuZa. Afspraak met 

Prof. Ruerd Ruben.  

 

Bijeenkomst 20 december, GeefGratis, Zeeland NB, Jordan van Bergen en Lucy Engelen 

Cadeaubon doneren zal gaan koppelen met GeefGratis, Jordan heeft de info over de 

database opgestuurd. Partin gaat bij haar achterban de ontbrekende info achterhalen voor 

(mogelijke) automatische invoer bij GeefGratis (en dus Cadeaubon doneren) en Kennisbank. 

Bij aanmelding bij Partin heeft deelnemer toestemming voor opname in genoemde 
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gegevensbestanden. Stap 1 is het aanvullen van de informatie, die nu nog ontbreekt maar die 

ook Partin nodig heeft.  
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4. Beleid 

Voor de periode tot 2015 heeft Partin een meerjaren beleidsplan opgesteld.  

Dit meerjarenplan vindt u op onze website onder:  

http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/20120201__Beleidsplan_Partin__def_.pdf 

http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/20120201__Beleidsplan_Partin__def_.pdf
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5. Financiën 

5.1. Balans 

  31-12-2012  31-12-2011 

ACTIVA     

Nog te ontvangen baten  0  300 

Liquide middelen  25.778  18.338 

     

Totaal Activa  25.778  18.638 

     

PASSIVA     

Reserves  9.156  5.764 

     

Bestemmingsfonds websiteontw. 
 

 5.990  12.124 

Bestemmingsfonds Online Samenwerken  9.882   

Kortlopende schulden  750  750 

     

Totaal Passiva  25.778  18.638 
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5.2. Staat van Baten en Lasten 

 2012 realisatie 2011 realisatie 

BATEN     

Contributie 8.315  7.550  

Giften 0  500  

Subsidies 29.310  92  

Rente inkomsten 302  266  

Totaal baten  37.927  8.408 

     

LASTEN     

Project Online Samenwerken 19.428    

Ontwikkeling website 6.134  1.142  

Totaal besteed doelstellingen  25.562  1.142 

     

Promotiekosten 2.250  1.304  

Algemene kosten 2.975  3.941  

Kosten   5.225  5.245 

     

Totaal lasten  30.787  6.387 

     

RESULTAAT  7.140  2.021 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves 3.392  3.163  

Bestemmingsfonds Online 
Samenwerken 

9.882    

Bestemmingsfonds Website -6.134  -1.142  

Totaal  7.140  2.021 
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5.3. Toelichting op de balans 

Liquide middelen 

 31-12-2012 31-12-2011 

Saldo bankrekening 2.931 793 

Saldo spaarrekening 22.847 17.545 

Totaal liquide middelen 25.778 18.338 

 
Bestemmingsfonds ontwikkeling website 

Ontvangen subsidie Wilde Ganzen 25.000 

Betaalde kosten websiteontwikkeling 2009-11 -12.876 

Betaalde kosten websiteontwikkeling 2012 -6.134 

Saldo 5.990 

 
Bestemmingsfonds project Online Samenwerken 

Ontvangen subsidie Wilde Ganzen 18.060 

Ontvangen subsidie NCDO 11.250 

Betaalde kosten 2012 -19.428 

Saldo 9.882 

 

5.4. Toelichting op de staat van baten en lasten 

Contributie 
Dit betreft de in 2012 daadwerkelijk ontvangen contributie. Het contributiebedrag bedroeg   
€ 60 per jaar (€ 5 per maand). 
 
Promotiekosten 

 2012 2011 

Drukwerk   

Website jaarlijkse kosten 31 388 

Jaarvergadering 2.043 916 

Overige promotiekosten 176  

Totaal 2.250 1.304 
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Algemene kosten 

 2012 2011 

Bestuurskosten 2.681 3.369 

Bankkosten 134 130 

Administratiekosten 135 326 

Overige kosten 25 116 

Totaal 2.975 3.941 

 


