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Nederland telt duizenden organisaties als die van u. Kleine stichtingen die zich bezighouden met  
ontwikkelingssamenwerking, opgericht door gewone burgers die zich niet doof en blind getoond hebben 
voor de noden van anderen.

Al die kleine stichtingen bij elkaar leveren een onschatbare bijdrage  
aan de armoedebestrijding in de wereld

Vele van deze particuliere initiatieven (PI’s) bestaan al jaren, hebben een goede band met de partner in 
hun projectland opgebouwd en begrijpen dat het daar anders gaat dan hier. Juist door die ervaring en dat 
begrip leveren al die kleine stichtingen bij elkaar opgeteld een onschatbare bijdrage aan ontwikkelings-
samenwerking. Dat moet zo blijven.

Er wordt in Nederland in toenemende mate meer van goede doelen organisaties gevraagd. Ook van de 
kleine. De fondsenwerving wordt lastiger, bestaande overheidssteun en subsidiemogelijkheden worden 
of zijn afgebouwd. PI’s moeten op zoek naar nieuwe bronnen. Daarnaast nemen  verantwoordingseisen 
in het kader van transparantie hand over hand toe. Juist kleine stichtingen zonder betaald personeel 
hebben vaak geen tijd om alternatieve bronnen van projectsteun te zoeken en worden door steeds meer 
eisen op administratief gebied onevenredig zwaar belast. 

Als kleine stichtingen samenwerken en kennis delen scheelt  
dat een enorme hoeveelheid moeite, geld en tijd

Via Partin wordt de kennis die onder deelnemers aanwezig is verspreid en beschikbaar gemaakt. Dat 
vertaalt zich in directe hulp bij allerlei zaken waar ieder PI mee te maken heeft. Sommige dingen kunnen 
PI’s beter samen doen. Projectsteun aanvragen bij grote en kleine subsidieverstrekkers bijvoorbeeld. 
Daar waar een enkel PI niet in aanmerking komt, lukt het een collectief van samenwerkende PI’s vaak wél. 
Partin initieert, organiseert en coördineert de gezamenlijke actie.  

Er zijn uitvoerige studies aan het PI gewijd. Maar in beleidszaken wordt het PI nog onvoldoende als 
partner gezien. Er wordt nogal eens geregeerd over het hoofd van het PI heen. 
Namens de achterban houdt Partin de ontwikkelingen in de gaten die van belang zijn voor het PI en gaat 
hierover in gesprek met bevoegde instanties. Onze invloed groeit. Naarmate we beter kunnen aantonen 
wat het collectief voorstelt, zal het nóg beter gaan. De grote waarde van onze organisaties, het stevige 
fundament in de Nederlandse samenleving, de miljoenen donateurs die we samen hebben, rechtvaardigen 
de stem van het PI in het debat over duurzaamheid en continuïteit van ontwikkelingssamenwerking.

Kleinegoededoelen.nl

Ook aan het Nederlandse publiek laten we zien wat het gezamenlijk PI aan hartverwarmende acties 
heeft ondernomen. Op de website www.kleinegoededoelen.nl publiceren we berichten over geslaagde 
projecten - om aan te tonen dat kleinschalige ontwikkelingssamenwerking wérkt.

Op alle cursussen die NCDO en Wilde Ganzen organiseren krijgen Partin-deelnemers een korting van 20%. 
Er zijn kortingsafspraken met diverse leveranciers van diensten. Daarnaast zijn er hulpmiddelen gratis 
beschikbaar voor Partin-deelnemers. Dit zijn onder meer praktische modellen om op een eenvoudige 
manier aan de eisen van verantwoording en transparantie te kunnen voldoen.  
Ook kunnen Partin-deelnemers gratis gebruik maken van online software voor e-collaboration  
(samenwerken in een virtueel kantoor). Deze vorm van samenwerken bespaart enorm veel tijd en geld.

De lijst van concreet voordeel van de Partin-deelname groeit. De actuele stand wordt gepubliceerd op 
www.partin.nl/voordelen-deelname/

Als uw organisatie een ‘goed doel’ vertegenwoordigt in ontwikkelingssamenwerking, geregistreerd staat 
als een ANBI en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zien wij uw inschrijving graag tegemoet. 
U kunt zich online inschrijven via de Partin-website/aanmelden.

De kosten van deelname aan Partin bedragen € 5,- per maand en worden per kalenderjaar -of deel van 
een kalenderjaar naar rato-, in rekening gebracht.
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Particuliere initiatieven van 
onschatbare waarde 

Steeds meer van die kleine 
stichtingen zien het nut van  
een eigen brancheorganisatie

Belangenbehartiging

Uw contributie verdient u  
zo terug

Aanmelden. Doe het nu. 
Ga naar www.partin.nl

Partin is opgericht door vertegenwoordigers van organisaties uit het particuliere initiatief, is volstrekt onafhankelijk en beoogt
de koepel te zijn voor juist de kleinschalige organisaties op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. U leest meer over kennisdeling,
belangenbehartiging en samenwerking op de website www.partin.nl
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