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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.
In 2015 is eveneens opgericht de Vereniging Partin om de zeggenschap van de achterban te
vergroten. De vereniging heeft de zelfde doelstelling als de stichting Partin. Per 1 januari
2016 zal het in de Stichting Partin aanwezige vermogen worden overgedragen aan de
Vereniging Partin, die onder de zelfde naam de activiteiten van de Stichting Partin zal
voortzetten. De activiteiten van de Stichting Partin zullen beperkt worden door projecten die
voldoen aan de doelstelling van de stichting.

1.2.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2015 uit 6 actieve leden:
Lucy Engelen (voorzitter)
Mallika de Kramer (afgetreden op 1 juli 2015)
Koen Vliegenthart RA (penningmeester)
Mathieu Beurskens (vicevoorzitter)
Ria van Hoewijk (bestuurslid)
Het bestuur wordt terzijde gestaan door directeur Erik Boerrigter.
Mallika de Kramer is per 1 juli 2015 als secretaris teruggetreden. Daarmee ontstond een
vacature voor de functie van secretaris. Tijdens de openings-ALV van vereniging Partin (28
november 2015) is Trudeke Vuijk aangetreden als secretaris voor zowel Stichting als
Samen doen we meer
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Vereniging. In de tussenliggende periode hebben directeur 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.

Bestuursverslag

2.1.

Algemeen

Het bestuur heeft in 2015 9 keer vergaderd, waarvan 4 keer face-to-face en vijf keer via
Skype.

Kleine Goede Doelen
In 2015 is de publiekssite van Partin ‘live’ gegaan: www.kleinegoededoelen.nl.
Het is de bedoeling dat er, door middel van verhalen, meer aandacht komt voor het werk van
kleine goede doelen (particuliere initiatieven) als sector. Der verhalen geven aan dat er
hartverwarmende resultaten behaald worden, hoe klein dan ook. Ook belichten de verhalen
de moeilijkheden die zich voordoen bij het werk in andere culturen.
De ASN bank heeft zich bereid getoond om een prijs van € 1500,- (de “Partin Prijs”) voor het
beste verhaal ter beschikking te stellen en zal op afroep putten uit de verhalen voor de eigen
media. Verder biedt KleineGoedeDoelen.nl een aantal aanbieders die zich richten op de
doelgroep exposure tegen een tarief. Er is een Vraag&Aanbod pagina ingericht en er is een
Toolkit, die startende particuliere initiatieven wegwijs maakt en handreikingen doet.
Er staan ca. 250 verhalen op KleineGoedeDoelen. In 2015 waren er gemiddeld 77
bezoekers per dag. In totaal is de site is bijna 9.500 keer bekeken.

Erkenning
De nieuwe Erkenningsregeling in het kader van het landelijke validatiestelsel is
uitgekristalliseerd. Ondanks onze inspanningen van de afgelopen jaren komt er geen
‘coulanceregeling’ voor de kleinste stichtingen; alle fondsenwervende goede doelen zijn
onderverdeeld in categorieën en dienen te voldoen aan een normenset per categorie.
Het overgrote deel van onze achterban valt in categorie A.
Zonder begeleiding is er een zeer reëel risico dat een groot aantal particuliere initiatieven
(PI) in categorie A voor wat betreft de opname in het Erkenningsstelsel buiten de boot zal
vallen. Zij zullen onder meer niet worden opgenomen in de landelijke database van ‘erkende
goede doelen’ en mogelijkerwijs zelfs (fiscale) voorrechten verliezen als er een ‘algemeen
verbindend verklaring’ volgt (brief van voormalig staatssecretaris Teeven aan de kamer).
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Daarom hebben directeur, penningmeester en voorzitter van Partin doorlopend contact
gehouden met CBF (de toezichthouder in het nieuwe stelsel) en inbreng gehad op zin en
noodzaak van de normenset. Een struikelblok voor kleine stichtingen zullen zijn: a. de kosten
en b. het samenstellen van een financiële jaarrekening die voldoet aan de RJ650 norm.
Om deze hindernissen weg te nemen, is Partin met meerdere partijen in overleg getreden,
waaronder MinBuZa.

Samenwerking Partin - PWC
Om met name de moeilijkheden bij het samenstellen van een jaarrekening conform de
RJ650 norm weg te nemen, heeft PWC (om niet) een spreadsheet ontwikkeld. Partin
verzorgde de begeleidende handleiding. Daarnaast heeft Partin, bij monde van de
penningmeester, voorstellen gedaan ter vereenvoudiging van de RJ650 norm tbv categorie
A. Het collectief van accountants, waartoe de penningmeester van Partin is toegetreden, zal
beslissen over de voorstellen, waarna spreadsheet en handleiding kunnen worden
afgewerkt.

Bijeenkomsten
Op 28 november werd de Partin-dag gehouden in de Opstandingskerk te Nijkerk. De dag is
door ca. 200 mensen bezocht. Professor Lucas Meijs (hoogleraar Volunteering & Civil
Society aan de Erasmus universiteit) was de keynote spreker. Tijdens de dag werd tevens
de eerste ALV (Algemene Ledenvergadering) van de vereniging Partin gehouden.
Het ochtendprogramma was plenair, het middagprogramma had een ‘voor en door het PI’
accent, waarbij geselecteerde PI’s hun best practices presenteerden.

Kengetallen
Op de Partin dag (eind november) was de stand van zaken als volgt:
285 deelnemers, nu leden
460 lezers van de nieuwsbrief
808 Twittervolgers
284 volgers Facebook
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Contacten
Partin heeft in 2015 contacten onderhouden met Wilde Ganzen, Cordaid, NCDO (MyWorld),
CIDIN, Idleaks, Bureau Wyser, ASN, CBF, SBF, VFI, IF, PwC, Partos, MinBuza en diverse
commerciële partijen. In alle gesprekken zijn de belangen van onze achterban centraal
gesteld.

Onderlinge samenwerkingen en kennisdeling
In 2015 is een aanzet gedaan voor een uitgebreide onderlinge samenwerking van PI’s in de
Partin-achterban, met name de PI’s die droogteproblemen helpen bestrijden en PI’s die
beroepsopleidingen als missie hebben. Partin heeft de coördinerende rol.

2.2.

Bezoeken

In 2015 heeft het bestuur van Partin 84 bijeenkomsten bijgewoond of gesprekken gehouden.
Een beschrijving van elk van deze bezoeken is opgenomen in de bijlage bij dit jaarverslag.
De vergaderingen met SBF over het nieuwe validatiestelsel zijn ook dit jaar consequent
bijgewoond. De definitie van ‘klein’ is voor onze achterban van vitaal belang.

2.3.

Beleid

Het beleid voor de jaren 2015/2016 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

31-12-2015

31-12-2014

Liquide middelen

21.901

28.413

Totaal Activa

21.901

28.413

17.778

21.583

3883

5.990

0

0

240

840

21.901

28.413

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

Totaal Passiva
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3.2.

Staat van Baten en Lasten
2015 realisatie

BATEN
Contributie
Overige baten
Subsidies
Rente inkomsten

2014 realisatie

realisatie
14.720

13.228

2.450
0

4.000

110

207

Totaal baten

17.280

17.435

LASTEN
Project Websiteontwikkeling
Project progr Online Samenw

2.107
0

Totaal besteed doelstellingen

10.482
2.107

10.482

Promotiekosten

3.052

1.933

Kosten directie

14.520

4.522

3.513

4.233

Algemene kosten

Kosten

21.085

10.688

Totaal lasten

21.085

21.170

RESULTAAT

-5.912

-3.735

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves

-3.805

Bestemmingsfonds Website

-2.107

Bestemmingsfonds Online
Totaal
Sw

6.747

0

-10.482
-5.912
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-3.735

3.3.

Toelichting bij de balans

Liquide middelen

31-12-2015

31-12-2014

Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening

1.468
20.433

1.090
27.323

Totaal liquide middelen

21.901

28.413

Bestemmingsfonds ontwikkeling website
Ontvangen subsidie Wilde Ganzen
Betaalde kosten websiteontwikkeling 2009-2014
Betaalde kosten websiteontwikkeling 2015
Saldo

3.4.

25.000
-19.010
-2.107
3.833

Toelichting bij de Staat van Baten en lasten

Contributie
Dit betreft de in 2015 daadwerkelijk ontvangen contributie. Het contributiebedrag
bedroeg € 60 per jaar (€5 per maand). Van het totaalbedrag van €14.720,- betrof
€660,- voorgaande jaren.
Promotiekosten

2015

2014

31

32

3.021

1.901

0

0

3.052

1.933

2015

2014

2.377

3.891

Bankkosten

157

157

Administratiekosten

409

185

Overige kosten

570

0

3.513

4.233

Website
Jaarvergadering
Overige promotiekosten
Totaal
Algemene kosten
Reiskosten bestuur

Totaal
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Bijlage – Bezoekrapporten
Bijeenkomst 8 januari, Lucy Engelen, Amsterdam
Overleg Hans Ariens en ErnstJan Stroes over het ingediende plan voor MyWorld/OneWorld.
Zij zien de noodzaak wel om de site gebruiksvriendelijker en zo mogelijk wat commerciëler te
maken. Een rol voor Partin hangt af van de partners. Wij krijgen bericht wanneer het
eerstvolgende partneroverleg is en zullen het plan ook daar presenteren.
Bijeenkomst 13 januari, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg met Koos de Bruijn van Partos over gedeelde lobby-activiteiten. Afgesproken te
verkennen welke gevolg de multiplier-regeling voor culturele ANBI’s heeft gehad. Wat kunnen
wij daar van leren voor ANBI’s op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.
Bijeenkomst 19 januari, Erik Boerrigter, Wassenaar
Overleg met de PA-Academie. Wat kan Partin en haar achterban leren van de Public Affairs
Academie? Locale lobby, gezamenlijke brainstorm activiteiten en een uitgebreid aanbod van
cursussen
Bijeenkomst 22 januari, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Utrecht
Gesproken met Wim van Ginkel van PWC. Hem voorgesteld dat PWC in het kader van MVO
en de transparantie die PWC nastreeft (initiator Transparantieprijs) dat zij samen met Partin
een module Jaarverslag maken; een geautomatiseerd invulformulier dat leidt tot een
jaarverslag voor het PI dat voldoet aan de eisen en niet al te moeilijk is om in te vullen. Van
Ginkel staat er niet afwijzend tegenover – in mei praten we verder.
Bijeenkomst 27 januari, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg met Rutger-Jan Schoen van SPAN Consultants. Gespard over de vraag hoe Partin
collectieve aanvragen bij de EU en / of de Wereldbank zou kunnen schrijven en succesvol
indienen. RJS biedt aan mee te kijken mocht Partin een aanvraag tegenkomen die ze
geschikt vinden.
Bijeenkomst 27 januari, Erik Boerrigter, Den Haag
Nieuwjaarsreceptie van SBF
Bijeenkomst 28 januari, Erik Boerrigter, Nijmegen
Overleg met Lau Schulpen en Anne van Opijnen. Anne gaat in samenwerking met Partin een
onderzoek uitvoeren naar de mate waarin particuliere initiatieven samenwerken met bedrijven
Samen doen we meer
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en instellingen. Gaat dit alleen om geld of zijn er ook andere vormen van samenwerking
gebruikelijk?
Bijeenkomst 28 januari, Erik Boerrigter, Nijmegen
Overleg met Adriaan Kauffman van Bureau Wyser / PI-wijzer. Adriaan baalt van de
bezuinigingen bij NCDO waardoor MyWorld niet draait op de wijze die PI-wijzer voor ogen
stond bij het opstarten van de community. Ondanks de naamswijziging willen ze graag nog
zaken doen voor het PI. Daarom de goedkope evaluatiereizen (SEE). Ook willen ze iets
betekenen op het gebied van cursussen voor PI.
Bijeenkomst 3 februari, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg met Anna de Vries van Join4Kids. Deze organisatie wil graag
samenwerkingsverbanden aangaan met PI’s die werken op het gebied van basisonderwijs.
Ze leveren naast fondsen ook kennis en knowhow. Ze zijn op zoek naar een handvol nieuwe
partners.
Bijeenkomst 4 februari, Erik Boerrigter, Lucy Engelen en Alfred Atta, Den Haag
Hoorzitting op het ministerie van Buitenlandse Zaken aangaande de afwijzing van ons
projectvoorstel Export van het Young Africa concept naar Ghana in het kader van de subsidie
voor international migration. Goed gesprek gehad, waarbij de aanwezigen de indruk wekten
het idee toch wel leuk te vinden.
Bijeenkomst 5 februari, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg met de heer Schurer van de Stichting Vrijwillig Samenwerkende Hulporganisaties. Dit
blijkt een soort Partin avant la lettre te zijn geweest. Inmiddels vrijwel overleden en nog maar
twee deelnemers, maar ooit met een subsidie van Wilde Ganzen opgestart initiatief om
samenwerking tussen PI’s te bevorderen. Zetelt aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag.
Bijeenkomst 9 februari, Erik Boerrigter, Den Haag
Bijeenkomst in Humanity House in Den Haag. Door Sara Kinsbergen geleide bijeenkomst
rond de vraag “Wat kan de participatiesamenleving leren van de ervaringen van en met
particuliere initiatieven?” Na afloop kort kennisgemaakt met professor Lucas Meijs.
Bijeenkomst 11 februari, Lucy Engelen, Amersfoort
Via Robbert Wiggers (Wilde Ganzen) heeft Anneke Oosterhuis contact met Partin
opgenomen om te onderzoeken wat zij voor ons kan betekenen op marketinggebied. Gaande
het gesprek blijkt dat zij net gestart is als zelfstandige en eigenlijk op zoek is naar betaalde
opdrachten.
Samen doen we meer
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Bijeenkomst 4 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Jacco Draijer van Raptim. Bijgepraat over wat er allemaal speelt in de wereld
van particuliere initiatieven en in de reiswereld rond ontwikkelingssamenwerking.
Bijeenkomst 5 maart, Erik Boerrigter, Amsterdam
Internationale expertmeting en afsluitende conferentie van het Reframing the Message
programma van Wilde Ganzen met onder andere CISU uit Denemarken, Dochas uit Ierland
e.v.a.
Bijeenkomst 10 maart, Erik Boerrigter, Amsterdam
Evaluatie van het Reframing the Message programma van Wilde Ganzen door
Kaleidosresearch in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Bijeenkomst 12 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Kennismaking met Inemarie Dekker van Svikaworks en FRIS (collectief van freelancers in
ontwikkelingssamenwerking). Samen met Maarten en Adriaan probeert Inemarie de
cursussen voor particuliere initiatieven weer van de grond te krijgen.
Bijeenkomst 24 maart, Yvonne van Driel, Tiel
Kennismaking met Jordan van Bergen over het validatiestelsel en de mogelijkheid tot
samenwerking rondom de informatievoorziening van kleine goede doelen.
Bijeenkomst 25 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Kennismaking met Gerwald de Rooij van Sandd. De mogelijkheden verkend voor direct
mailing activiteiten door (een deel van) de achterban van Partin. Sandd denkt de Nederlandse
PI’s in hun database te hebben en ze er betrekkelijk eenvoudig uit te kunnen halen.
Bijeenkomst 25 maart, Erik Boerrigter, Den Haag
Bijpraten met Gosse Bosma. Informeel gesproken over de stand van zaken van het
validatiestelsel, de toekomst van SBF en de oprichting van de Maatschappelijke Alliantie
Nederland met Steven van Eijck.
Bijeenkomst 10 april, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg ErnstJan Stroes over de toekomst MyWorld/OneWorld.
Bijeenkomst 14 april, Erik Boerrigter en Lucy Engelen, Amsterdam
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Housewarming van het heringerichte kantoor van Partos.
Bijeenkomst 15 april, Erik Boerrigter en Lucy Engelen, Amsterdam
Bezoek aan CBF. Gesprek met interim-directeur Dedan Schmidt en medewerkers Ad
Graaman en Anton Meijer. Gesproken over het validatiestelsel en hoe dit keurmerk
omgevormd kan worden van een stelsel / organisatie op basis van wantrouwen naar eentje
van vertrouwen.
Bijeenkomst 7 mei, Erik Boerrigter en Lucy Engelen, Amsterdam
Overleg over de nieuwe inrichting van de website kleinegoededoelen.nl. Hoe werkt
Wordpress? Hoe gaan we de verhalen van de oude website overzetten naar de nieuwe
website?
Bijeenkomst 11 mei, Erik Boerrigter, Amsterdam
Expertmeeting van Mirjam Vossen bij KaleidosResearch (onderdeel NCDO) in Pakhuis de
Zwijger. Bijeenkomst naar aanleiding van de promotie van Mirjam. Na een korte inhoudelijke
inleiding en discussie over framing met zowel mensen uit de sector als journalisten.
Bijeenkomst 12 mei, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Steven van Eijck van de Maatschappelijke Alliantie Nederland (MAN). MAN wil
overheid, bedrijfsleven en de filantropische sector bijeenbrengen om op gebieden waar de
overheid het werk niet alleen aan kan met zijn allen deze problematiek aan te pakken.
Initiatief is ontstaan tijdens de Catshuis-overleggen tussen regering en filantropen. Pleidooi
om ook de vrijwilligers vertegenwoordigd te krijgen in dit gremium zijn helaas niet gelukt.
Bijeenkomst 13 mei, Koen Vliegenthart, Lucy Engelen, PWC, Utrecht
Gesprek met Wim van Ginkel over de samenwerking Partin & PWC over het te ontwikkelen
jaarverslagformulier voor kleinegoededoelen. Van Ginkel twijfelt er aan of een laagdrempelig
vraag& antwoord formulier tot een sluitende rekening kan leiden. Wij dringen er op aan om in
ieder geval de laagdrempeligheid te bewaken – de spreadsheet van Koen die gedownload
kan worden via de Partin-site, wordt al als moeilijk ervaren. Rapport en spreadsheet worden
verstuurd. Formulier zou in september klaar zijn.
Bijeenkomst 15 mei, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Erwin Klomp van Goededoelshop.nl. Deze organisatie houdt zich bezig met
affiliate marketing. Zij willen graag samenwerken met Partin, hetgeen uiteindelijk heeft
geresulteerd in een deal waarbij Partin-deelnemers bovenop de standaard verdiensten uit
online winkelen hun deelnemerbijdrage als bonus kunnen ontvangen.
Samen doen we meer
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Bijeenkomst 26 mei, Erik Boerrigter, Den Haag
Breed sectoroverleg geïnitieerd vanuit SBF. Bijgepraat over de stand van zaken rondom het
validatiestelsel. Een kort verslag van deze bijeenkomst staat op de Partin website.
Bijeenkomst 29 mei, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Marien Visser van Mobilion. Mobilion is een organisatie op het gebied van
fondsenwerving met behulp van mobiele technologie. Echter, de kosten die zij in rekening
moeten brengen om winstgevend te zijn sluiten niet zo goed aan bij het profiel van de Partindeelnemers.
Bijeenkomst 10 juni, Ernstjan Stroes, NCDO, Lucy Engelen
Gesprek over de status van KleineGoedeDoelen.nl
ErnstJan op de verwijzingen naar MyWorld gewezen en hem duidelijk gemaakt dat het niet de
bedoeling is om iets dubbel te doen, maar juist om elkaar te versterken. Gevraagd of
OneWorld wil adverteren. Hij zou het overleggen met Hans Ariens.
Bijeenkomst 12 juni, Erik Boerrigter en Lucy Engelen, Amsterdam
Gesprek met Natasja Insing van Wilde Ganzen over onze plannen voor kleinegoededoelen.nl.
Natasja zegde toe reclame voor de website te gaan maken via de nieuwsbrief van Wilde
Ganzen.
Bijeenkomst 18 juni, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Anne van Opijnen over de stand van zaken van haar onderzoek aan CIDIN over
samenwerkingsverbanden tussen particuliere initiatieven en bedrijven / instellingen.
Afgesproken dat zij – indien passend in het programma – een korte presentatie wil geven van
haar onderzoek tijdens de komende Partindag.
Verder gesproken over haar initiatief Myo-projects, waarmee zij beoogt particuliere initiatieven
uit diverse landen te verleiden tot samenwerking omdat hun projecten (geografische)
raakvlakken hebben.
Bijeenkomst 22 juni, Erik Boerrigter, Den Haag
Klankbordbijeenkomst PVDA over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking volgens
PVDA. Kennisgemaakt met Roelof van Laar, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking.
Tevens kort gesproken met Herman van Gelderen, woordvoerder van minister Ploumen en
Rolf Wijnstra.
Bijeenkomst 24 juni, Schaik, gesprek met Annie Manders, Lucy Engelen
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Annie gepolst voor een rol in KleineGoedeDoelen. In principe staat zij er niet afwijzend
tegenover, doet in ieder geval de Facebookpagina, die ter plekke geactiveerd is.
Bijeenkomst 29 juni, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg ErnstJan Stroes over de toekomst MyWorld/OneWorld.
Bijeenkomst 29 juni, Erik Boerrigter, Amsterdam
Uitreiking van de IDleaks Awards voor genuanceerde communicatie in
ontwikkelingssamenwerking.
Bijeenkomst 30 juni, Erik Boerrigter, Utrecht
Op uitnodiging van Jordan van Bergen van stichting Geefgratis aanwezig bij een
rondetafelgesprek over het validatiestelsel. Het gesprek werd geleid door Dedan Schmidt van
CBF en gehost de Instituut Fondsenwerving vertegenwoordigd door haar voorzitter Hanneke
Lenkens. Nogmaals werd duidelijk dat 90-95% van de fondsenwervende instellingen nog
geen idee heeft wat ze te wachten staat met het validatiestelsel en dat deze groep de naam
CBF wel kent, maar nog nooit heeft gehoord van brancheverenigingen als Partin, IF, VFI, FIN
en keurmerken als KGD en KGB.
Het Partin initiatief van de jaarverslagmodule werd met veel enthousiasme onthaald.
Bijeenkomst 1 juli, Erik Boerrigter, Den Haag
Skype overleg Gebruikersgroep MyWorld. Maandelijks overleg om de mogelijke
verbeteringen en aanpassingen van het platform MyWorld te bespreken.
Bijeenkomst 3 juli, Erik Boerrigter, Wassenaar
Overleg met Joseph Seh over de verschillende rollen tussen klassieke PI en
migrantenorganisaties. Overeenkomsten, verschillen en (on)mogelijkheden tot samenwerking
/ krachtenbundeling.
Bijeenkomst 4 juli, Erik Boerrigter, Tiel
Onthulling van de website van Myo Projects, een initiatief van onder andere Anne van
Opijnen.
Bijeenkomst 14 juli, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Joep van Zijl van Cordaid over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en
de rol van PI daarbinnen meer specifiek.
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Bijeenkomst 16 juli, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met De grootste Familie Helpt over mogelijke samenwerking om PI te ondersteunen
bij het verhogen van hun kwaliteit en impact.
Bijeenkomst 16 juli, Erik Boerrigter, Den Haag
Overleg met PIFWorld over hun plannen om hun platform beter geschikt en bruikbaar te
maken voor de wat kleinere goede doelen. En hun deal met Pimp my Village en MinBuZa om
een bootcamp Crowdfunding voor migrantenorganisaties te organiseren.
Bijeenkomst 6 augustus, Erik Boerrigter, Utrecht
Kennismaking met Massy Wahab en Victor Sint Nicolaas van OFoundation. Gesprek over
hun franchise-concept om projecten in ontwikkelingssamenwerking meer zelfstandig en
zelfvoorzienend te maken.
Bijeenkomst 6 augustus, Erik Boerrigter, Utrecht
Gesprek met Rik Kleinjans om de mogelijkheden van een gezamenlijke aanvraag in te dienen
binnen subsidiekader LEAD. Koppeling gelegd tussen Young Africa en Stidit.
Bijeenkomst 12 augustus, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Rien van Gendt, voorzitter van de vereniging van vermogensfondsen, over de
toekomst van de filantropische sector, het validatiestelsel, samenwerking tussen groot en
klein.
Bijeenkomst 18 augustus, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Amsterdam
Gesprek met Jacco Draaijer van Raptim. Gesproken over de ontwikkeling van
kleinegoededoelen.nl. En de mogelijkheden die dit biedt voor een organisatie als Raptim.
Bijeenkomst 18 augustus, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Weesp
Gesprek met Max en Esther Veenstra. Gesproken over de ontwikkeling van
kleinegoededoelen.nl. En de mogelijkheden die dit biedt voor een organisatie als MRI om
goederen aan te bieden.
Bijeenkomst 20 augustus, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Den Haag
Gesprek bij ASN bank. Gesproken over de ontwikkeling van kleinegoededoelen.nl. En de
mogelijkheden die dit biedt voor een organisatie als ASN. Afgesproken de mogelijkheid te
onderzoeken van een door ASN gesponsorde verhalenwedstrijd voor particuliere initiatieven
Bijeenkomst 20 augustus, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Den Haag
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Kennismaking met Trudeke Vuijk. Trudeke heeft gereageerd op de vacature van secretaris bij
Partin.
Bijeenkomst 20 augustus, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Den Haag
Nader kennismaking met Massy Wahab en Victor Sint Nicolaas van OFoundation. Gesprek
over hun franchise-concept om projecten in ontwikkelingssamenwerking meer zelfstandig en
zelfvoorzienend te maken.
Bijeenkomst 24 augustus, Erik Boerrigter, Utrecht
Vervolggesprek met Rik Kleinjans om de mogelijkheden van een gezamenlijke aanvraag in te
dienen binnen subsidiekader LEAD. Koppeling gelegd tussen Young Africa, PuntNed en
Stidit.
Bijeenkomst 25 augustus, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Jazi over de mogelijkheden om Partin-deelnemers te laten participeren in het

Geven in Nederland onderzoek dat Jazi samen met bureau Nassau en Rabobank uit gaat
voeren in de tweede helft van 2015.
Bijeenkomst 31 augustus, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Dedan Schmidt, interim-directeur CBF, over de voortgang van het
validatiestelsel.
Bijeenkomst 2 september, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Den Haag
Kennismaking met To Tjoelker. To is het nieuwe hoofd van de afdeling Maatschappelijke
Organisaties op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Bijeenkomst 2 september, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Den Haag
Kennismaking met Roelof van Laar. Roelof is namens PVDA Kamerlid belast met
ontwikkelingssamenwerking.
Bijeenkomst 2 september, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Den Haag
Kennismaking met Peter van den Berg. Peter heeft gereageerd op de vacature van secretaris
bij Partin.
Bijeenkomst 8 september, Lucy Engelen, Deventer
Gesproken met Sara Kinsbergen over de medewerking van Partin voor een nieuw door Sara
op te starten onderzoek.
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Bijeenkomst 11 september, Erik Boerrigter, Amsterdam
Rondetafelgesprek met diverse experts betrokken bij het validatiestelsel filantropie. Op
uitnodiging van CBF, VFI en IF.
Bijeenkomst 24 september, Lucy Engelen, Amsterdam
Voortgangsgesprek met Bart Romein, Partos. World’s Best News campagne gaat van start.
Ook het PI dient hierbij betrokken te zijn.
Bijeenkomst 24 september, Lucy Engelen, Hilversum
Voortgangsgesprek met Klaas van Mill en Jolande Koole. Wat gaan we doen op het gebied
van aanvragen kleine stichtingen die de drempel niet halen en een aanvraag te moeilijk
vinden?
Nadat WG ‘Klein’ eerst is afgewezen, wil Jolande heroverwegen.
Bijeenkomst 29 september, Lucy Engelen, Enschede
Gesprek met directeur ITC en Emile Dopheide. Hoe kunnen buitenlandse studenten, die na
hun studie terug gaan naar hun land en belangrijke posities gaan bekleden op de hoogte
gesteld worden van het werk van PI’s? Hoe krijgen PI’s kennis van het belangrijke onderzoek
dat het ITC doet?
Bijeenkomst 30 september, Erik Boerrigter, Den Haag
Uitreiking Transparantprijs 2015 in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Alle drie de genomineerden
in de categorie klein zijn Partin-deelnemers: SPZA, El Fuego en Mama Alice. De laatste wint
dit jaar de prijs.
Bijeenkomst 1 oktober, Erik Boerrigter, Den Haag
Gesprek met Joep van Zijl van Cordaid over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en
de rol van PI en Cordaid daarbinnen meer specifiek. Met name aandacht voor de
bezuinigingen als gevolg van het aflopen van MFS2.
Bijeenkomst 7 oktober, Erik Boerrigter, Den Haag
Skype overleg Gebruikersgroep MyWorld. Maandelijks overleg om de mogelijke
verbeteringen en aanpassingen van het platform MyWorld te bespreken.
Bijeenkomst 15 oktober, Lucy Engelen, Naarden
Seminar voor bestuurders van stichtingen. Hoe ben je het meest effectief? Waar moet je als
organisatie op letten. Kennisuitwisseling.
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Bijeenkomst 19 oktober, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Amsterdam
Er komt geen ‘bagatelregeling’ voor de kleine stichtingen in het kader van de Erkenning. Dit
betekent dat nu alles op alles gezet moet worden om de Erkenning voor de kleine stichtingen
zo in te richten dat het haalbaar en betaalbaar is. Het financiële stuk is hierbij een
struikelblok. Partin onderhandelt over karting voor de achterban in ruil voor extra
ondersteuning en hulp, zodat CBF kwalitatief geode aanvragen krijgt.
Bijeenkomst 26 oktober, Erik Boerrigter & Lucy Engelen, Rotterdam
Kennismaking met Lucas Meijs, professor Strategic Philantropy en Vrijwilligerswerk. Lucas
zou graag onderzoek doen naar particuliere initiatieven en is bereid gevonden om als keynote
spreker naar de Partindag te komen.
Bijeenkomst 27 oktober, Koen Vliegenthart & Lucy Engelen, Utrecht
Gesproken met Wim van Ginkel, PWC (heeft afhandeling Transparantprijs in portefeuille). De
spreadsheet en het model Jaarverslag dat PWC ‘om niet’ voor de Partin achterban zou
maken is klaar. Besproken hoe eea toch nog verder vereenvoudigd kan worden.
Bijeenkomst 3 november, Erik Boerrigter, Den Haag
Eerste overleg met Peter Heintze over een mogelijke rol van Peter als dagvoorzitter voor de
Partindag.
Bijeenkomst 13 november, Erik Boerrigter, Den Haag
Bijpraten met ErnstJan Stroes over de stap om MyWorld uit te faseren en te laten samengaan
met één van de andere NCDO merknamen: OneWorld.
Bijeenkomst 13 november, Erik Boerrigter, Den Haag
Internationale Samenwerkingspoort over Migratie.
Bijeenkomst 18 november, Erik Boerrigter, Utrecht
Afsluiting van het Geven in Nederland onderzoek dat Jazi samen met bureau Nassau en
Rabobank uit heeft gevoerd in de tweede helft van 2015. Veel Partin-deelnemers hebben in
dit onderzoek geparticipeerd.
Bijeenkomst 25 november, Erik Boerrigter, Utrecht
Gesprek met Hanneke Lenkens van Instituut Fondsenwerving over de voortgang van het
validatiestelsel en het behartigen van de belangen van de kleinere goede doelen binnen dit
stelsel.
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Bijeenkomst 25 november, Erik Boerrigter, Utrecht
Eerste bijeenkomst - georganiseerd door MDF, Svikaworks en Bureau Wyser – om te kijken
welke leerbehoefte er bestaat onder particuliere initiatieven en hoe daar op ingespeeld kan
worden.
Bijeenkomst 25 november, Erik Boerrigter, Utrecht
Gesprek met Joris van Bommel over zijn bijdrage aan de Partindag.
Bijeenkomst 3 december, Koen Vliegenthart & Lucy Engelen
Werk aan handleiding Financiële Jaarrekening maken en vereenvoudiging spreadsheet van
PWC, zodat eea makkelijker wordt om in te vullen.
Bijeenkomst 3 december, Lucy Engelen, Hilversum
Afscheid van Wilde Ganzen-directeur Klaas van Mill.
Bijeenkomst 8 december, Erik Boerrigter, Den Haag
Cordaid Social Adventure Challenge
Bijeenkomst 10 december, Lucy Engelen, Hilversum
Gesprek met Jolande Koole van Wilde Ganzen over 3 mogelijke projecten die Wilde Ganzen
en Partin samen zouden kunnen gaan doen ten bate van de achterban. Afgesproken is dat
Partin een voorzet zal doen, dat in januari in de WG-organisatie zal worden besproken.
Bijeenkomst 18 december, Koen Vliegenthart & Lucy Engelen, Amsterdam
Vergadering bij CBF, ook Wim van Ginkel van PWC was aanwezig. Vnl. gesproken over de
eisen voor de financiële verslaglegging voor fondsenwervende instellingen (RJ650).
Accountants beslissen over de norm. Koen Vliegenthart zal toetreden tot het gezelschap van
accountants die de norm vaststellen en met name de belangen van de kleine stichtingen naar
voren brengen.
Voor de Erkenning zal de RJ650 norm worden gehanteerd – nu nog mogen kleine stichtingen
die een erkenning wensen een PDF van het eigen financiële jaarverslag uploaden.
Bijeenkomst 9 december, Erik Boerrigter, Den Haag
Middag van het Evalueren, georganiseerd door ViceVersa en LEI
Bijeenkomst 16 december, Erik Boerrigter, Den Haag
Breed Sector Overleg over de voortgang van het validatiestelsel, inmiddels omgedoopt tot
erkenningsregeling.
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