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1.

Inleiding

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 de
aangesloten deelnemers, het initiëren van kwaliteitsprogramma’s en het stimuleren
van samenwerking en uitwisselen van kennis tussen particuliere initiatieven onderling
en tussen particuliere initiatieven en andere actoren actief op het terrein van
ontwikkelingssamenwerking.

1.2.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2013 uit 6 actieve leden:
Lucy Engelen (voorzitter)
Annie Manders (secretaris, afgetreden per 1 februari 2013)
Koen Vliegenthart RA (penningmeester)
Mathieu Beurskens (vicevoorzitter)
Piet IJben (bestuurslid)
Ria van Hoewijk (bestuurslid, vanaf mei)
Chris Maas Geesteranus (secretaris vanaf september)
Het bestuur wordt terzijde gestaan door bestuursadviseur en projectleider Erik
Boerrigter.
Annie Manders is per februari als secretaris teruggetreden. Daarmee ontstond een
vacature voor de functie van secretaris. Chris Maas Geesteranus is aangetreden per
september. In de tussenliggende periode hebben projectleider en voorzitter
gezamenlijk de werkzaamheden van de secretaris opgevangen.
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere
vergoedingen gegeven dan vergoedingen voor gemaakte reiskosten e.d.
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2.

Bestuursverlag

2.1.

Algemeen

Het bestuur heeft in 2013 7 x vergaderd. Er zijn meerdere vergaderingen via skype
gevoerd.
Worknets is in 2013 volledig in gebruik genomen als het virtuele kantoor. Alle
bestuursleden kunnen inloggen en de voor hen relevante stukken bewerken en
downloaden. Daarnaast onderhouden bestuursleden een veelvuldig e-mailcontact en
wordt er tussendoor regelmatig onderling geskyped.
Er is veel tijd gaan zitten in de organisatie van meerdere projectaanvragen. Een
aanvraag Wilde Ganzen ‘light’, te verzorgen door Partin (doel onze achterban die
nog nooit een WG aanvraag heeft gedaan bekend te maken met het fenomeen, het
werven van nieuwe kleine stichtingen die om mee te kunnen doen eerst deelnemer
worden). De aanvraag is door Wilde Ganzen afgewezen. Meerdere personen bij WG
vonden dat men dat intern moest houden, ook schijnt gebrek aan budget een rol
gespeeld te hebben bij de beslissing. Men liet ons weten het idee interessant genoeg
te vinden om er wellicht nog eens op terug te komen.

De Postcodeloterijaanvraag heeft veel organisatie, vergadertijd een schrijfwerk
gevergd. In het verlengde daarvan heeft het in kaart brengen van de omzet van 90
deelnemers van Partin interessante informatie opgeleverd. Amaryllis, een pilot met
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10 Partin deelnemers voor een projectaanvraag bij een vermogensfonds is succesvol
afgesloten.
Naast gezamenlijke projectaanvragen blijven de perikelen rond het nieuwe keurmerk
de aandacht vragen: naast een verzwaarde ANBI regeling wordt er, onder auspicien
van SBF gewerkt aan een landelijk keurmerk: voor de ‘kleintjes’ geen gunstige
ontwikkeling gezien de administratieve lastenverzwaring die dit met zich meebrengt.
Partin is de enige organisatie die bij de ontwikkelingen rond het validatiestelsel
opkomt voor de belangen van het particuliere initiatief.
In 2013 is met name de Worknetsgroep Politieke Lobby goed op gang gekomen. In
de persoon van Yvonne van Driel wordt de politiek op het gebied van OS goed
gevolgd.
Partin heeft samen met de migrantenorganisaties een brief geschreven aan minister
Ploumen.
Alle activiteiten van het bestuur zijn in 2013 gericht geweest op versterken van de
onderlinge samenwerking met overige actoren in OS, waarbij de rol van NCDO als
actief promotor van het georganiseerd PI niet onvermeld mag blijven. Daarnaast is
het bestuur erop gericht om meerwaarde voor het deelnemend PI te creëren, waarbij
gezamenlijke projectaanvragen de meest succesvolle route lijkt.
In 2013 is het aantal deelnemers stevig gegroeid. Aan het eind van het jaar waren
het er 243. (Een groei van 21%).

2.2.

Bijeenkomsten

Er zijn twee grote bijeenkomsten gehouden:
Op 9 februari is in Apeldoorn de bijeenkomst voor belangstellenden voor deelname
aan de Postcodeloterijaanvraag gehouden. De diverse te nemen acties zijn
besproken. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst.
Op 30 november de Partin-dag gehouden in de Observant te Amersfoort, dit jaar
georganiseerd in samenwerking met Wilde Ganzen. Thema van de dag: Reframing
the message, met andere woorden: hoe voorkomen we stereotyperingen en kunnen
we toch adequaat fondsenwerven?
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Naast de plenaire presentaties zijn er 8 workshops, verdeeld over het ochtend- en
middagprogramma, gehouden over meerdere actuele onderwerpen (waaronder het
tegemoet komen aan de nieuwe ANBI regels). De Partin-dag is, blijkens de evaluatie,
zeer goed gewaardeerd.

2.3.

Bezoeken

In 2013 heeft het bestuur van Partin 101 bijeenkomsten bijgewoond of gesprekken
gehouden. Een beschrijving van elk van deze bezoeken is opgenomen in de bijlage
bij dit jaarverslag.

2.4.

Beleid

Het beleid voor de jaren 2014/2015 is vastgelegd in het separate beleidsplan van 5
juni 2013. Het beleidsplan is gepubliceerd op de website www.partin.nl.
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3.

Financiën

3.1.

Balans

ACTIVA

31-12-

31-12-

Liquide middelen

2013
32.207

2012
25.778

32.207

25.778

14.836

9.156

5.990

5.990

10.482

9.882

900

750

32.207

25.778

Totaal Activa
PASSIVA
Reserves
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Online
websiteontw.
Kortl.
schulden/vooruitontv.
Samenw
baten

Totaal Passiva
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3.2.

Staat van Baten en Lasten

BATEN
Contributie
Overige baten
Subsidies
Rente inkomsten

2013 realisatie

2012 realisatie

realisatie

budget

11.396

8.315

475

0

18.750

29.310

269

302

Totaal baten

30.890

37.927

LASTEN
Project progr Online Samenw
Ontwikkeling website

18.150

19.428

0

6.134

Totaal besteed doelstellingen

18.150

25.562

Promotiekosten

2.688

2.250

Algemene kosten

3.773

2.975

Kosten

6.461

5.225

Totaal lasten

24.611

30.787

RESULTAAT

6.279

7.140

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves

Bestemmingsfonds Online
Bestemmingsfonds
Website
Sw

5.679

3.392

600

9.882

0

-6.134

Totaal

3.3.

6.279

7.140

Toelichting bij de balans

Liquide middelen
31-12-

31-12-

Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening

4.091
2012
28.116

2.931
2012
22.847

Totaal liquide middelen

32.207

25.778
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Bestemmingsfonds ontwikkeling website
Ontvangen subsidie Wilde Ganzen

25.000

Betaalde kosten websiteontwikkeling 2009-

-12.876

Betaalde
kosten websiteontwikkeling 2012
11
Saldo

-6.134
5.990

Bestemmingsfonds project Programma Online Samenwerken
Ontvangen subsidie Wilde Ganzen

18.060

Ontvangen subsidie NCDO 2012

11.250

Ontvangen subsidie NCDO 2013

18.750

Betaalde kosten 2012

-19.428

Betaalde kosten 2013

-18.150

Saldo

3.4.

10.482

Toelichting bij de Staat van Baten en lasten

Contributie
Dit betreft de in 2013 daadwerkelijk ontvangen contributie. Het contributiebedrag
bedroeg is € 60 per jaar (€5 per maand). Van het totaalbedrag van €10.496 betrof
€900 voorgaande jaren.
Promotiekosten
Drukwerk
Website jaarlijkse kosten
Jaarvergadering
Overige promotiekosten
Totaal
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2013

2012

715
1.175

0
31

748

2.043

50

176

2.688

2.250

Algemene kosten
2013

2012

3.049
143

2.681
134

Administratiekosten

479

135

Overige kosten

102

25

3.773

2.975

Bestuurskosten
Bankkosten

Totaal
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Bijlage – Bezoekrapporten
Bijeenkomst 14 januari, Mathieu Beurskens
Tijdens bijeenkomst met bestuur Stichting Jarikin (in aanwezigheid van Wilde
Ganzen) uitvoerig gesproken over Partin en folders meegegeven.

Bijeenkomst 16 januari, Wilde Ganzen, Klaas van Mill, Lucy Engelen
Kennismakingsgesprek. Orientatie op de toekomst.

Bijeenkomst 18 januari, Mathieu Beurskens
Tijdens gesprek vertegenwoordigers Wereld winkel Apeldoorn gesproken over Partin
en folders uitgereikt.

Bijeenkomst 21 januari, Mathieu Beurskens
Tijdens bijeenkomst Bestuurs Academie Apeldoorn folders van Partin uitgereikt.

Bijeenkomst 22 januari Gesprek met prof Ruerd Ruben, Lucy Engelen
Gesproken over de positie van Partin. Als de overheid zoveel mogelijk instanties op
eigen benen wil laten staan, waarom dan geen overbruggingssubsidie? Deze is wel
verstrekt aan de brancheorganisatie van culturele instellingen. Tevens Partin
gepresenteerd. Prof. Ruben leek gevoelig voor de argumenten, alleen: het bedrag
dat Partin vraagt is zo klein – in die orde van grootte verstrekt het ministerie geen
subsidies.

Bijeenkomst 23 januari, bespreking met Raptim, Amsterdam, Lucy Engelen
Wat kan Raptim betekenen voor kleine NGO’s? Tevens de advertentievoorwaarden
op de Partin site besproken.

Bijeenkomst 26 januari, Mathieu Beurskens
Tijdens Zimbabwe dag in Culemborg uitvoerig verhaal gehouden over Partin en
folders uitgereikt.

Bijeenkomst 7 februari, Mathieu Beurskens
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Tijdens bijeenkomst met vertegenwoordigers van Geschenk met Verhaal gesproken
over Partin en folders achter gelaten.

Bijeenkomst 8 februari, Amsterdam, Lucy Engelen
Gesprek met Arnaut Eimers over zijn mogelijke rol bij de versterking van Partin.

Bijeenkomst 21 februari, Mathieu Beurskens
Tijdens bijeenkomst Klankbordgroep Wilde Ganzen in Utrecht gesproken over Partin
en folders uitgedeeld.

Bijeenkomst 25 februari, Houten, Mathieu Beurskens en Erik Boerrigter
Groep van circa 10 particuliere initiatieven ingewijd in Worknets

Bijeenkomst 4 maart, Mathieu Beurskens
Tijdens Algemene vergadering Mondial Apeldoorn folders uitgedeeld.

Bijeenkomst 5 maart, Houten, Erik Boerrigter
Groep van circa 10 particuliere initiatieven ingewijd in Worknets

Bijeenkomst 6 maart, Houten, Erik Boerrigter
Groep van circa 10 particuliere initiatieven ingewijd in Worknets

Bijeenkomst 6 maart, Mathieu Beurskens
Tijdens bijeenkomst stichting in Barendrecht gesproken over Partin en folders achter
gelaten.

Bijeenkomst 6 maart, Amsterdam, Lucy Engelen
Gesproken is met Arnaut Eimers over een specifiek versterkingsplan voor Partin
waarbij hij een rol zou kunnen spelen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat Partin
een betaalde kracht zou kunnen inhuren onafhankelijk van subsidie.

Bijeenkomst 7 maart Reclame Code Commissie, Lucy Engelen
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De klacht die Partin heeft ingediend over de radiocommercial (te vertrouwen, niet te
vertrouwen) wordt behandeld. Uit de contacten met het CBF is een interessante
vervolgafspraak voortgekomen.

Bijeenkomst 13 maart, Mathieu Beurskens
Tijdens bespreking management Apelheul Apeldoorn gesproken over Partin en
folders achter gelaten

Bijeenkomst 14 maart, Erik Boerrigter
Overleg met Wereldhulporganisaties over mogelijkheden tot samenwerking.

Bijeenkomst 16 maart MyWorld dag, Lucy Engelen en Erik Boerrigter
Afsluitende bijeenkomst van de initiële stakeholders van MyWorld.

Bijeenkomst 22 maart, Mathieu Beurskens
Tijdens speciale bijeenkomst Wilde Ganzen in Utrecht gesproken over Partin en
folders uitgedeeld.

Bijeenkomst 25 maart, Den Haag, Yvonne van Driel
Bijeenkomst bij Ministerie van Buitenlandse Zaken: Wisselwerking tussen Actoren in
Internationale Samenwerking: naar flexibiliteit en vertrouwen. Presentatie van het
advies nummer 82 van de AIV.

Bijeenkomst 26 maart, bespreking CBF, Geefwet, Lucy Engelen
Het CBF heeft hun propositie voor registratie vs keurmerk gedemonstreerd. CBF is
er vast van overtuigd dat een keurmerk voor de ‘kleintjes’ niet gaat werken,
registratie wel. Hebben formulier ontworpen dat tegelijkertijd tot een jaarverslag
conform de normen werkt. Regelmatige inlevering zou een CB √ kunnen opleveren.
Partin bekijkt het formulier, vooral de help functie, en beoordeelt de geschiktheid voor
de achterban.

Bijeenkomst 27 maart, bespreking Stidit, penvoerder mogelijke
Postcodeloterijaanvraag, Lucy Engelen
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Er is gesproken over het mogelijke penvoerderschap van Stidit bij de
Postcodeloterijaanvraag en hoe eea aan te pakken.

Bijeenkomst 28 maart, Mathieu Beurskens
Tijdens bespreking met Siam Care gesproken over Partin en folders uitgedeeld.

Bijeenkomst 2 april, Erik Boerrigter
Presentatie van de onderzoeksresultaten van Worldschool voor schooljaar 20122013. Contacten gelegd om samenwerking met particuliere initiatieven te verbeteren.

Bijeenkomst 9 april, Erik Boerrigter
Bespreking met Joseph Seh van Ccola over de behoefte aan kennisopbouw in de
sector OS in het algemeen en de particuliere initiatieven in het bijzonder.

Bijeenkomst 13 april, Lucy Engelen
Een presentatie gegeven over de Geefwet en tevens geworven voor Partin, die de
belangenbehartiging doet. Velen vinden 60 euro per jaar nog te veel geld om aan de
brancheorgansatie te besteden.

Bijeenkomst 13 april Mathieu Beurskens te Amsterdam
Bespreking met Geschenk met Verhaal. Deelname Partin gepromoot

Bijeenkomst 17 april, Erik Boerrigter
Gesprek Henry de Gooijer over de mogelijkheden om Worknets cursussen ook in
Amersfoort te geven.

Bijeenkomst 17 april, hele Partin bestuur behalve Koen Vliegenthart
Afscheid van Annie Manders, haar bedankt voor haar vele werk en gesproken over
toekomst van Partin.

Bijeenkomst 17 april Mathieu Beurskens te Apeldoorn
Bespreking met Ruandese Stichting. Deelname Partin gepromoot

Bijeenkomst 19 april, Erik Boerrigter
Samen doen we meer
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Netwerkdag Zuid-Afrika met als thema “Reframing the message”. Contacten gelegd
om samenwerking met particuliere initiatieven werkzaam in Zuid-Afrika te verbeteren.

Bijeenkomst 22 april, Erik Boerrigter
Hoorzitting Tweede Kamer over de nota “Wat de wereld verdient”. Kennismaking met
andere actoren in het OS speelveld, afspraken gemaakt met Partos over hernieuwde
samenwerking.

Bijeenkomst 25 april Mathieu Beurskens te Apeldoorn
Bespreking met Stichting Weeskinderen in Peru. Deelname Partin gepromoot

Bijeenkomst 7 mei, Lucy Engelen en Ria van Hoewijk
Ria van Hoewijk voorgesteld aan Klaas van Mill en Robert Wiggers. Robert en Ria
kenden elkaar nog uit het verleden. Alle nieuwe suppletieaanvragers bij Wilde
Ganzen die nog geen Partin deelnemer zijn, krijgen het eerste jaar vergoed door
Wilde Ganzen. Erik stuurt een lijst van onze deelnmers naar WG. Tevens gesproken
over een situatie waarbij Partin kleine PI’s leert een WG aanvraag ‘light’ te doen.
Men leert te samenwerken en tevens wordt men vertrouwd met de vragen die
gesteld worden bij een projectaanvraag. Wordt vervolgd.

Bijeenkomst 8 mei, Lucy Engelen
Voortgangsgesprek NCDO met ErnstJan Stroes.

Bijeenkomst 15 mei, Erik Boerrigter
Overleg met Cordaid. Gesproken over de mogelijkheid om een Joint Venture aan te
gaan met Partin, Cordaid en X particuliere initiatieven en hun partner organisaties
over kwaliteitsverbetering van PI-projecten door samenwerking en samen leren.

Bijeenkomst 15 mei, Erik Boerrigter
Eerste digitale bijeenkomst van de werkgroep SMART formuleren, die het sjabloon
voor voor projectaanvragen voor de Postcodeloterij gaat opstellen. Dit overleg heeft
in de weken daarop 4 keer plaatsgevonden; het sjabloon is afgerond.

Bijeenkomst 29 mei, Erik Boerrigter
Samen doen we meer
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Boekpresentatie “Bamako Bonjour” in Humanity House in Den Haag. Kennismaking
met diverse actoren in OS; rol van PI en Partin voor het voetlicht gebracht.

Bijeenkomst 3 juni, Erik Boerrigter
Gesprek met Ernst Jan Stroes over het faciliteren van de gebruikersgroep MyWorld.
Overeenstemming over de aanpak.

Bijeenkomst 10 juni, Erik Boerrigter
Gesprek met Partos, NOC-NSF, SGR en Groene 11 bij SBF in Den Haag. De
afwijkende vorm van het particuliere initiatief benadrukt: voornamelijk werkzaam met
vrijwilligers.

Bijeenkomst 11 juni, Erik Boerrigter
Bijeenkomst Groen Links over de rol van diaspora organisaties ten aanzien van het
beleid van ontwikkelingssamenwerking. Uitgelegd wat Partin is en op welk vlak de
diaspora organisaties en de “klassieke” particuliere initiatieven dezelfde eisen en
wensen hebben. Mogelijkheid tot samenwerking met een koepelorganisatie van
diaspora besproken.

Bijeenkomst 11 juni . Mathieu Beurskens te Apeldoorn
Algemene vergadering Stichting Mondial Apeldoorn waar ruim 40 organisaties ( PI’s)
bij zijn aangesloten. Partin gepromoot.

Bijeenkomst 19 juni . Mathieu Beurskens te Utrecht
Cursus van Wilde Ganzen en extern buro over communicatie strategie ontwikkeling.
Deelnemers waren kleinschalige particuliere initiatieven. Partin gepromoot.

Bijeenkomst 28 juni, Erik Boerrigter
Eerste (fysieke) bijeenkomst van het gebruikersoverleg MyWorld.

Bijeenkomst 1 juli Lucy Engelen
Bijeenkomst bij Partos met Wilde Ganzen en NCDO om te kijken of er een landelijke
actie mogelijk is in het kader van Reframing the Message, zoals de Denen hebben
gedaan met the World’s Best News. Grote fondsen zijn behoudend in het veranderen
Samen doen we meer
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van hun boodschap, de traditionele beelden werken het best voor hun
fondsenwerving. Mirjam Vossen wordt benaderd voor het doen van een
vooronderzoek, samen met de PR functionaris van Partos. Robert Wiggers stelde
Alexander Kohnstamm nadrukkelijk voor om Partin te blijven betrekken, sindsdien
niets meer gehoord.

Bijeenkomst 2 juli, Stidit, Rik Kleinjans, Lucy Engelen
Opzet PCL aanvraag besproken.

Bijeenkomst 2 juli Lucy Engelen, Ria van Hoewijk
De hoofdlijnen van een mogelijke WG light aanvraag door PI’s, voorbereid door
Partin besproken. Jolande Koole lijkt niet erg voor. Klaas van Mill en Robert Wiggers
staan niet afwijzend tegenover het idee. Afgesproken wordt dat Partin een voorstel
uitwerkt.

Bijeenkomsten 3 juli 2013, 7 augustus, 4 september, Erik Boerrigter
Overleg gebruikersgroep MyWorld.

Bijeenkomst 5 juli 2013, Mathieu Beurskens
In Apeldoorn bijeenkomst van medewerkers ( 30) Volker Wessels Telecom en
werkvoorzieningschap Felua.

Bijeenkomst 6 en 7 juli 2013, Mathieu Beurskens
Afrika festival in Hertme waar ong. 10.000 zeer geïnteresseerde bezoekers komen
en veel kleinschalige particuliere in initiatieven aanwezig zijn. Folders uitgedeeld en
voorlichting gegeven.

Bijeenkomst 10 juli 2013, Erik Boerrigter
Overleg met Maarten Kuijper van PI-Wijzer en Anne Marie van Raalten-Ligtenberg
van MDF over de mogelijkheid tot kruisbestuiving tussen Partin-deelnemers en
deelnemers aan de cursussen van MyWorld Training.

Bijeenkomst 15 juli 2013, Mathieu Beurskens te Apeldoorn
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Met mensen van de Stichting IMANI gesproken over oprichten Stichting- voor en
nadelen, kansen en bedreigingen. Uiteraard passeert dan ook Partin uitvoerig het
voetlicht.

Bijeenkomst 17 juli Lucy Engelen, Postcodeloterij Amsterdam
Bespreking met Femke Rotteveel van de PCL. Zij vertelde veel over het ontstaan en
de strategie van de PCL de komende tijd. Ondervinden niet veel steun van de
overheid, die de loterijmarkt open wil stellen voor buitenlandse partijen. Globale
richtlijnen voor onze aanvraag gegeven.

Bijeenkomst 19 juli 2013, Erik Boerrigter
Overleg met Bruno Fon en Santo Deng van Diaspora Forum for Development (DFD)
over de mogelijkheid om samen een brief te schrijven aan minister Ploumen en
daarmee het perspectief van de kleine organisaties (PI’s en migrantenorganisaties)
voor het voetlicht te brengen.

Bijeenkomst 22 Juli Mathieu Beurskens
Bijeenkomst Stichting Gered Gereedschap in Twello. Naast mogelijkheden tot
materiaal uitwisseling uitvoerig gesproken over de voor – en nadelen(eigenlijk zijn er
geen) van Partin.

Bijeenkomst 25 juli 2013, Erik Boerrigter
Overleg met Frank Pietersen over uitbreiding meerwaardepakket Partin met een
tweede website bouwer.

Bijeenkomsten 25 juli , 1 aug, 15 aug en 29 aug. Mathieu Beurskens Veluwse Markt
Beekbergen
Bijeenkomsten waar veel toeristen op af komen. 10 duizend bezoekers per avond. In
voorkomend geval met passanten gesproken over Partin en folders uitgedeeld.

Bijeenkomst 31 Juli Mathieu Beurskens te Apeldoorn
Uitvoerig gesproken met bestuur Stichting Mpongwe. Adviezen gegeven over aanpak
beroepsonderwijs in derde wereld. Uiteraard uitvoerig van gedachten gewisseld over
Partin.
Samen doen we meer

-18-

Bijeenkomst 6 augustus Erik Boerrigter, Lucy Engelen, Utrecht
Aanpak PCL aanvraag doorgenomen met Rik Kleinjans bij Stidit, versie besproken
die voorligt.

Bijeenkomst 15 augustus 2013, Erik Boerrigter
Overleg met Suzanne Kooij en Boris Franssen op het kantoor van SBF. Suzanne en
Boris zijn ingehuurd door SBF en de Ministeries van Justitie en Financiën om een
voorstel te schrijven voor het keurmerkstelsel voor ANBI’s. Goede discussie over de
acceptabele administratieve lasten voor grote versus kleine organisaties.

Bijeenkomst 22 augustus 2013 Mathieu Beurskens te Apeldoorn
Uitvoerig gesproken met Buro BIS over onder meer, OS in de breedste zin van het
woord en fondsenwerving voor kleinschalige particuliere in initiatieven.

Bijeenkomst 27 augustus 2013, Erik Boerrigter
Bijeenkomst waarbij minister Ploumen, de heer Polman (Unilever) en de rechterhand
van Ban Ki Moon in gesprek gaan met maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven
over de Post-2015 agenda.

Bijeenkomst 2 september, Lucy Engelen, Amsterdam
Natasja Insing van Wilde Ganzen gesproken in restauratie van station Amsterdam
CS om te onderzoeken of onze Partin dag gecombineerd kan worden met een PIdag in het kader van Reframing. Taken verdeeld.

Bijeenkomst 4 september Mathieu Beurskens
Stichting Mondial Apeldoorn hield een bijeenkomst voor de ong 40 aangesloten
verenigingen en stichtingen. Mirjam Vossen hield een interessante inleiding over
onder meer Refraiming the Message. Wat gaat veranderen en hoe kunnen
kleinschalige PI’s daar op inspelen.

Bijeenkomst 5 september 2013, Erik Boerrigter
Dick de Leeuw lezing door Louise Fresco in ISS.

Samen doen we meer

-19-

Bijeenkomst 9 september Mathieu Beurskens Apeldoorn.
Uitvoerig met journalist dagblad De Stentor de komende reis naar Mozambique en
Zimbabwe doorgesproken.

Bijeenkomst 11 september 2013, Erik Boerrigter
Overleg met Bart Lacroix van 1%Club over mogelijkheden om elkaar te versterken
en ondersteunen.

Bijeenkomst 11 september, Lucy Engelen, Amsterdam
Gesproken met Frank van der Linde, ‘activist’ en publicist (waaronder ViceVersa),
voormalig bestuurslid Partos en directeur FoodWatch, over de rol van Partin in het
totaal van particuliere initiatieven. Kent veel mensen. Wil wat voor Partin doen, maar
dan met name met jongeren. Is niet onder de indruk van de 1% Club. Zou zijn visie
op papier zetten ter bespreking in het Partin bestuur. Het betrekken van jongeren is
belangrijk. Het PI vergrijst.

Bijeenkomst 13 september, Piet IJben, Den Haag, NpM
Microfinance Conference 10 jaar NpM, onder supervisie FMO. Ook aanwezig
Cordaid, Hivos, Icco, WWF, diverse NGOs.. Presentatie werkwijze Partin tijdens
workshops voor Microfinance PI.

Bijeenkomst 14 september 2013 Mathieu Beurskens
Festival Mondial Light Apeldoorn. Een kleine 40 organisaties uit Apeldoorn op gebied
van OS presenteren zich aan de Apeldoornse bevolking. Door middel van
persoonlijke gesprekken en folders komt Partin ook aan het woord.

Bijeenkomst 19 september 2013, Erik Boerrigter
Op uitnodiging naar de opening van de tentoonstelling Humanity City in Humanity
House in Den Haag. Afspraak gemaakt met de directeur van Humanity House om de
tentoonstelling aan te vullen / uit te breiden met de verhalen van minder bekende
particuliere initiatieven en daar een evenement(je) aan te koppelen.

Bijeenkomst 19 september, Piet IJben, Studentenorganisatie UMCG, Groningen.

Samen doen we meer
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Invitatie voor presentatie bij samenkomst van rond 250 studenten in de Sociëteit.
Pubquiz met vragen over presentatie van Partin en aangesloten PIs: Stichting Loop
en Werk en Stichting Emda. Opgaven over gezondheidsprogramma in de Filippijnen
en de waarde van het aangesloten zijn van een goede doel als PI bij Partin. Prijzen
voor de quiz komen uit de Filippijnen.

Bijeenkomst 21 september, Piet IJben, Impulsis, Utrecht
Mediadag Impulsis in samenwerking met WG (Reframing the Message).Presentatie
Partin, gesprekken met Partner NGO’s voor mogelijk lidmaatschap. Werkgroepen
(deelnemen) info waarde lidmaatschap Partin. Aankondiging Partindag

Bijeenkomst 26 september 2013, Erik Boerrigter
Café Cosmo, georganiseerd door Partos, over hoe de communicatie over OS
eerlijker te maken (IDleaks) en hoe tegelijkertijd wel de interesse van journalisten te
wekken om persberichten geplaatst te krijgen.

Bijeenkomst 26 september, Lucy Engelen, Amsterdam, NCDO
Voortgangsgesprek met ErnstJan Stroes. Gesproken over een mogelijke
toekomstige samenwerking, als het huidige contract afloopt. Hebben vastgesteld dat
we de 500 deelnmemers niet gaan halen, maar hebben wel groei bereikt. Ook is het
verrassend wat de Partin achterban voorstelt als het over eigen werving gaat. Staat
niet afwijzend tegenover exposure voor Partin, maar misschien is afwachten tot
februari (uitslag PCL) beter. Mochten we het halen heeft dergelijk nieuws veel
impact. EJ de PCL aanvraag opgestuurd met het verzoek om vertrouwelijke
behandeling.

Bijeenkomst 26 september Lucy Engelen, Utrecht, Aboriginal Museum
PI professional dag van WG in het kader van reframing. Sprekers Judith Madigan
van BrandOut Loud en Mirjam Vossen. Workshops met voorbeelden van uitingen
van PI’s. Vertegenwoordigers van Cordaid, Impulsis, Aqua4All en een kerkelijke
organisatie waren aanwezig. Veel WG mensen. Kleine Goede Doelen.nl onder de
aandacht gebracht.

Bijeenkomst 27 september 2013, Erik Boerrigter
Samen doen we meer
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Overleg met Bruno Fon van DFD over mogelijkheden om de samenwerking met
Partin een vervolg te geven. Gesproken over samenwerking op het vlak van
fondsenwerving en organiseren van evenementen.

Bijeenkomst 27 september, Lucy Engelen
Met Natasja Insing van WG de locatie voor de Partin/reframing dag bekeken.
Oberservant Amerfoort, tamelijk chic. Als het geen gezamenlijke dag was, zou de
lokatie te chic zijn voor onze achterban. Voortgang en taakverdeling besproken.
Mogelijkheid dat IDleaks zich aansluit.

Bijeenkomst 2 oktober, uitreiking Transparantprijs, Erik Boerrigter
De Transparantprijs wordt uitgereikt aan het goede doel dat het beste middels het
jaarverslag laat zien wat ze doen en welke impact ze met hun activiteiten hebben. De
achterban van Partin is bijzonder goed vertegenwoordigd onder de “kleine”
deelnemers aan de Transparantprijs.

Bijeenkomst 15 jaar Young Africa International te Apeldoorn, 15 oktober. Mathieu
Beurskens
Op deze feestelijke bijeenkomst iets verteld over Partin en folders uitgedeeld

Bijeenkomst 24 oktober, Pierre Daniel Calonne, Erik Boerrigter
Interview over particuliere initiatieven in Europa en hoe de ondersteuning van de PI’s
vorm is gegeven.

Bijeenkomst WG Eindhoven PI, 26 oktober, Piet IJben
Trainingsdag en informatie WG Sociale Media (Reframing the Message). Presentatie
werken met Partin.

Bijeenkomst 30 oktober, coachingstraject lobby, Erik Boerrigter & Yvonne van Driel
Op welke wijze kunnen we de kracht van het PI nog beter accentueren? En wat
kunnen we doen om nog meer als belangrijke speler in het werkveld OS gezien te
worden?

Bijeenkomst Ghanaplatform, 2 november Lucy Engelen
Samen doen we meer
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Presentatie gegeven over de activiteiten van Partin. Het overgrote deel van de
aanwezige organisaties waren al Partin deelnemer. Toch was het nuttig, veel
deelnemers wisten niet wat we allemaal deden. Drie organisaties geen Partin
deelnemer, toonden wel belangstelling.

Bijeenkomst Stichting Wij willen Helpen. te Apeldoorn, 12 november, Mathieu
Beurskens
Uitvoerig met elkaar van gedachten gewisseld over deelnemerschap Partin.

Bijeenkomst 12 november, Afscheidsreceptie Alexander Kohnstamm, Erik Boerrigter
Alexander Kohnstamm vertrekt als directeur bij Partos. Tijdens de receptie
kennisgemaakt en de banden aangehaald met diverse leden van Partos.

Bijeenkomst 13 november, MyWorld Community, Erik Boerrigter
Bijeenkomst bij NCDO om te spreken over de toekomst van MyWorld. Inzicht in de
nieuwe versie van Workvoices.

Bijeenkomst Cordaid, Hoog Catharijne Utrecht, 16 november, Piet IJben en Erik
Boerrigter
Presentatiedag Dag van Cordaid voor het PI. Veel belangstelling mede omdat er
prijzen werden uitgereikt door Cordaid.

Bijeenkomst 20 november, coachingstraject lobby, Erik Boerrigter & Yvonne van
Driel
Op welke wijze kunnen we de kracht van het PI nog beter accentueren? En wat
kunnen we doen om nog meer als belangrijke speler in het werkveld OS gezien te
worden?

Bijeenkomst Stichting Mondial Apeldoorn, 21 november Mathieu Beurskens.
Ruim 40 deelnemende Stichtingen en Verenigingen in de OS branche aanwezig.
Wederom het belang van deelname Partin benadrukt en folders uitgedeeld.

Bijeenkomst 6 december, netwerkdag Boslandonderwijs Suriname (St. Alenbo), Ria
van Hoewijk
Samen doen we meer
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Presentatie gegeven over (o.a.) Partin. Aanwezig waren 22 mensen van 13
verschillende organisaties, waaronder 6-7 PI’s. Geen van hen was al Partin
deelnemer.

Bijeenkomst 9 december, Humanity House – bijeenkomst NCDO, Erik Boerrigter
Expertmeeting Overheidsbezuinigingen en Particuliere Giften.
Bijeenkomst Amnesty International in Apeldoorn, 10 december Mathieu Beurskens
Schrijfavond voor politieke gevangenen in Stadhuis te Apeldoorn. Enkele honderden
mensen aanwezig. Partin folders neergelegd.

Bijeenkomst 11 december Klankbordgroep Wilde Ganzen te Utrecht, Mathieu
Beurskens.
Meer dan 10 PI’s aanwezig. Het belang van Partin uitvoerig over het voetlicht
gebracht.

Bijeenkomst 11 december, Rolf Wijnstra, MINBuza, Erik Boerrigter
Kennismaking en sparren over de rol van het PI in relatie tot het overheidsbeleid,
problematiek rond ANBI en andere zaken rond PI.

Bezoek LOA (Landelijk Overleg Afrikanen), Almere, 14 december, Lucy Engelen,
Chris Maas Geesteranus
LOA is een startende (migranten)organisatie. Het LOA-platform fungeert als een
bron waar leden en belanghebbenden * in contact kunnen komen met potentiële
Afrikaanse experts.
Er zijn zeker raakpunten met Partin. Het onderwerp van de bespreking was hoe
beide organisaties elkaar zouden kunnen versterken. Over en weer werd
afgesproken elkaars logo te plaatsen en ogen open te houden als kansen voor
samenwerking zich voordoen.

Samen doen we meer
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