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Deelnemer worden van Partin?

Indirect voordeel: belangenbehartiging en kennisdeling
Als u deelnemer wordt van Partin, maakt u onderdeel uit van de
brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.
Als brancheorganisatie doet Partin een aantal dingen voor u, die niet direct zo
zichtbaar, maar wél heel belangrijk zijn.
• Partin behartigt onze collectieve belangen bij de overheid. Dat is
belangrijker dan u misschien denkt: er is een nieuwe Geefwet met een
nieuw (verplicht?) keurmerk in de maak en als we niet opletten wordt
het voor de kleine organisatie gauw te duur. Dit is slechts één voorbeeld.
• Ook laat Partin onze stem horen over het opheffen van allerlei
subsidiemogelijkheden door de overheid.
• Daarnaast onderhoudt Partin contacten met allerlei organisaties in
ontwikkelingssamenwerking, zodat we goed op de hoogte zijn met wat
er speelt.
Informatie wordt dan via de website en in onze nieuwsbrieven weer aan
u doorgegeven.

Partin faciliteert, ook via de
website, de onderlinge contacten
tussen deelnemers.

Als u deelnemer wordt, kunt u met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
mee discussiëren en oproepen doen aan overige deelnemers.
• Het forum Vraag en Aanbod kan zich ontwikkelen tot een zeer nuttig
forum waar deelnemers veel gebruik van kunnen maken.
• Er is minstens 1 x per jaar een (gratis) Partin-dag. De laatste Partin-dag is
door de aanwezige deelnemers bijzonder goed gewaardeerd.
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Deelnemers van Partin krijgen een punt meer bij subsidieaanvragen
Wilde Ganzen, partner van Partin.
20% korting op trainingen van Wilde Ganzen
20% korting op trainingen van NCDO.
Mission&Relief, partner van Partin, biedt of verzorgt:
o hulp bij transporten, papieren enz.
o teruggave BTW bij aanschaf van nieuw gereedschap of
apparatuur die verstuurd wordt naar het ontvangende land.
o opslag hulpgoederen
o delen van containers.
o 5% Korting op al deze diensten voor Partin-deelnemers.
Uitwisseling hulpgoederen, installaties, materialen en
transportmogelijkheden via een marktplaats op het internet. (Via de
Partin-website).
Kennisdocument financiële administratie: een kant-en-klaar
voorbeeldformulier “Jaarverslag” staat onder Kennis delen.
Deelnemers van Partin krijgen op aanvraag gratis een uitgewerkt Excel
sjabloon. Aan de hand van dit sjabloon kunnen zij een jaarrekening
maken die geheel aan de nieuwe eisen voldoet.
Gratis controle op uw verslaglegging door registeraccountant (dit is geen
accountantscontrole, het gaat om een toetsing of u voldoet aan de
jaarrekeningregels.)
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Voorbereiding in samenwerking
met NCDO en andere partners.
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Gezamenlijke subsidieaanvraag: het komt voor dat een enkele stichting
niet in aanmerking komt, maar een gezamenlijke aanvraag wel. Partin
organiseert en bemiddelt.
Websitebouw en -assistentie tegen zeer gunstige tarieven. U kunt uw site
zelf gemakkelijk onderhouden en uw achterban kan reageren op het door
u geplaatste nieuws. (Uw site wordt ingericht door een deskundige in de
bekende free source omgeving WordPress, u hebt dan nauwelijks
jaarlijkse kosten en de eenmalige kosten zijn zeer gunstig).
Deelname aan Worknets gratis voor Partin deelnemers.
Opzetten politieke lobby voor het kleinschalige PI.
Geefaktes via notarissen gratis.
Advies verzekeringen bestuursleden, gratis verzekeringen.
Advies aftrekposten belasting voor bestuurders kleine goede doelen.
Gezamenlijke landelijke publiciteit via kleinegoededoelen.nl
Korting op reizen door PI en hun stagiairs naar het projectland.
Kennisopbouw via gerenommeerde experts. Voorbeelden:
landbouwtechnieken in droge omgevingen, omgaan met door oorlog
getraumatiseerde groepen, toepassing van zonne-energie, etc.
Contact leggen met filantropen.

De (lichtblauwe) punten zijn nog in voorbereiding i.s.m. NCDO en andere
partners.
Het zal u duidelijk zijn, dat naar mate er meer deelnemers zijn bij Partin, we
steeds meer kunnen doen. Dit overzicht zal dus, naar wij hopen, in de loop van de
jaren aanzienlijk groeien.
Wij hopen ook uw stichting als Partin deelnemer te kunnen begroeten.

Aanmelden: doe het nu!
Ga naar www.partin.nl
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