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“There are only two lasting bequests we can hope
to give our children. One is roots; the other, wings.”
William Hodding Carter II

Samenvatting van het project
Partnership Foundation is in 2002 opgericht door mensen uit het bedrijfsleven met als doelstelling het structureel
verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straatkinderen in India. De stichting wil dit
doel bereiken door het initiëren en ﬁnancieren van onderdak, opvoeding, onderwijs en hulp bij reïntegratie.
Volgens Unicef leven er in Calcutta ongeveer 100.000 kinderen op straat. Uit onderzoek blijkt voorts dat de situatie
van kinderen in India tot de allerslechtste ter wereld behoort:
• Er leven ongeveer 11 miljoen straatkinderen in India
• Per jaar sterven 2,4 miljoen kinderen voor het vijfde levensjaar
• 40% meer meisjes dan jongens overlijden voor het vijfde levensjaar
• Bijna de helft van de 250 miljoen werkende kinderen leeft in India
• Elk tweede kind heeft geen toegang tot onderwijs
• Ruim 15 miljoen kinderen zijn “eigendom” van hun werkgever

De belangrijkste kenmerken van het programma voor straatkinderen zijn:
• Onderdak, onderwijs en opvoeding: naast onderdak worden de voormalige straatkinderen voorzien van gezonde
voeding, kleding, onderwijs, studiemateriaal en medische zorg. Tot het programma behoren verder sport en spel,
zang, toneel en dans.
• Ketenzorg: het verzorgen van een compleet traject voor elk kind vanaf de introductie in het programma tot en
met de begeleiding naar een sociaal en economisch zelfstandig bestaan.
• Reïntegratie: reïntegratie met leeftijdsgenoten gaat direct van start doordat de voormalige straatkinderen
permanent zijn ondergebracht in reguliere scholen en een-op-een onderwijs krijgen van de reguliere leerlingen,
totdat zij op het eigen leeftijdsniveau in het onderwijs kunnen instromen.
• Vrijheid: de kinderen, met verschillende etnische en religieuze achtergronden, zijn vrij in het beleven van de eigen
religie en cultuur.
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Het hiervoor beschreven concept is in Calcutta ontwikkeld door Cyril Mooney, ‘social entrepreneur’ binnen de Loreto
organisatie, en tevens onze lokale partner. Loreto is werkzaam in India sinds 1841 en beschikt over
19 ‘English Medium’-scholen met elk 1500 tot 2000 leerlingen. Eind 2004 hebben ruim 400 voormalige straatkinderen – allen meisjes – permanent onderdak gevonden in drie Loreto scholen in Calcutta: Loreto Sealdah,
Loreto Bowbazar en Loreto House.
Uiteindelijk doel is een keten van 50 van deze Rainbow Homes te realiseren met elk 200 kinderen in 2018. Zodra de
maximale opvangcapaciteit van de Loreto organisatie is bereikt, zal voor de verdere uitbreiding van het project een
tweede partnerorganisatie in India worden aangezocht.
Grootschalige en innovatieve oplossingen voor straatkinderen vragen naar ons oordeel om een combinatie van
sociaal ondernemerschap en bedrijfsmatig organiseren. Hieronder verstaan wij naast het werken vanuit een
beproefde formule tevens het sturen op lage kosten, heldere rapportages, professionele audits en meetbare
resultaten.
Naast ﬁnanciering van het project verleent Partnership Foundation hands-on assistentie op het gebied van
management- en organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld het ontwikkelen van formats voor ﬁnanciële en inhoudelijke
rapportages. De projectontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Loreto India en Partnership
Foundation.
De bestuursleden van Partnership Foundation beschikken over bedrijfsmatige en inhoudelijke kennis en ervaring,
en voeren dit project uit naast hun hoofdberoep. De stichting heeft geen medewerkers in dienst en geen van de
betrokkenen ontvangt een honorarium of onkostenvergoeding.
Partnership Foundation streeft vanuit haar achtergrond en doelstelling naar duurzame partnerships met het
Nederlandse bedrijfsleven en heeft hiertoe een menu voor sponsoring ontwikkeld. Eén optie is de sponsoring van
een Corporate Rainbow Home voor straatkinderen in Calcutta.
Het comité van aanbeveling bestaat uit Paul Rosenmöller en Gerlach Cerfontaine. Meer informatie vindt u op
www.partnershipfoundation.nl
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Resultaten en activiteiten in 2004
In het jaar 2004 – het tweede volledige kalenderjaar in het bestaan van de stichting – heeft de voorspoedige groei
van 2003 zich doorgezet, in India zowel als in Nederland. De belangrijkste resultaten en activiteiten worden hierna
kort beschreven.

Resultaten en activiteiten in India
1. Aantal kinderen. In 2004 is het aantal kinderen in het programma toegenomen tot 400, een groei van bijna
100% in vergelijking met 2003. Dit ligt ruim boven het oorspronkelijk geplande aantal van 300.
2. Opening derde Rainbow Home. Na Loreto Day School, Sealdah en Loreto Bowbazar opende het prestigieuze
Loreto House (English Medium School, College en Vocational Training Centre) haar poorten voor een derde
Rainbow Home, op 1 april 2004.
3. Management & Organization van de Rainbow Homes. In verband met de uitbreiding van het aantal locaties is
door het management in India een handboek gemaakt waarin de belangrijkste uitgangspunten en procedures van
het project zijn vastgelegd. De hierin beschreven methodologie zal in alle huidige en toekomstige Rainbow Homes
worden ingevoerd.
4. Reïntegratieprogramma. Als resultaat van een gezamenlijke fondswervingsactie met Wilde Ganzen/ICCO is in
december 2004 een bedrag van 60.000 euro naar India overgemaakt voor aanschaf van twee reïntegratieﬂats.
Deze worden in 2005 aangekocht met als doel de oudere meisjes in de laatste fase van het programma ervaring
te laten opdoen in het omgaan met een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid, ter voorbereiding op
een sociaal en economisch zelfstandig bestaan.
5. Pers en PR. Van de opening van de locatie Loreto House werd verslag gedaan in een artikel in de Times of India,
op 27 maart 2004. De gouverneur van West-Bengalen, Sri Viren J. Shah, schreef een aanbevelingsbrief voor het
project (zie website, homepage). Ook op de website van Loreto Day School in Sealdah (www.loretosealdah.com)
is uitvoerige informatie te vinden over het straatkinderproject.
6. Rapportages. Op grond van de ervaringen opgedaan in 2003 is de rapportagestructuur op onderdelen verbeterd.
Naast nieuwsbrieven per locatie en case-studies voor alle nieuw opgenomen kinderen, is voor elk kind dat langer
dan een half jaar in het programma is opgenomen een progress-report gemaakt. Dit rapport geeft informatie over
onder meer schoolresultaten, persoonlijkheidsontwikkeling en gezondheidstoestand.
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7. Financiën. Deloitte, Haskins & Sells (Calcutta) verrichtte de ﬁnanciële audit over het boekjaar 1.4.03 – 31.3.04 en
bracht hierover schriftelijk verslag uit. Op grond hiervan is een herziene meerjarenbegroting gemaakt. De totale
kosten per kind per jaar liggen rond de 450 euro, zodra een Rainbow Home zijn volledige capaciteit van 200
kinderen heeft bereikt. In totaal is in 2004 een bedrag van 101.640 euro overgemaakt naar India, waaronder een
bedrag van 41.640 euro dat in 2003 en 2004 door Net4kids Aid Foundation aan Partnership Foundation is
overgemaakt voor de exclusieve ﬁnanciering door Net4kids van het Rainbow Home in Loreto Bowbazar.
8. Co-curricular activities. Voor de kinderen en door de kinderen worden in de loop van het jaar vele recreatieve
activiteiten georganiseerd. Vanwege de meerdere etnische en religieuze achtergronden is het aantal ofﬁciële
feestdagen aanzienlijk. Bij deze gelegenheden worden – bijvoorbeeld in samenwerking met een lokale rotaryorganisatie – festiviteiten georganiseerd, zoals toneel, spel, zang en dans. Hoogtepunt was een optreden van
Sr. Cyril als sneeuwwitje, in een toneelvoorstelling van de staf voor de kinderen tijdens de jaarlijkse Children’s
Day. Basketbal en karate zijn populaire vrijetijdsbestedingen.

Resultaten en activiteiten in Nederland
1. Inkomsten. De totale inkomsten namen toe van 161.313 euro in 2003 naar 228.548 euro in 2004 (baten uit eigen
fondswerving plus opbrengst gezamenlijke acties). Van dit bedrag is 60.000 euro, afkomstig van een succesvolle
gezamenlijke actie van Partnership Foundation met Wilde Ganzen/ICCO, bestemd voor aankoop van twee
reïntegratieﬂats. Bijzonder verheugend was de ontvangst van een bedrag van 119.140 euro, gedoneerd door
partners en medewerkers van Deloitte en AKD Prinsen van Wijmen. De uitstekende samenwerking met Net4kids
Aid Foundation in Amstelveen ontwikkelde zich tot een structureel partnership. De organisatie Made in Scotland
organiseerde een charity golftoernooi voor het project (in samenwerking met Net4kids Aid Foundation, Wilde
Ganzen/ICCO en Partnership Foundation). De inkomsten hiervan komen in 2005 en 2006 voor het project
beschikbaar.
2. Financieel beleid en kosten. Inclusief toezeggingen beschikt Partnership Foundation overeenkomstig haar beleid
en in lijn met de aard van het project over een ﬁnanciële reserve van ongeveer drie jaar. Eén van deze toezeggingen
is een garantie, afgegeven door Net4kids Aid Foundation, voor de volledige ﬁnanciering van het Rainbow Home
in Loreto Bowbazar gedurende een periode van drie jaar. De totale kosten in het verslagjaar bedroegen 8.308
euro, hetgeen neerkomt op 3,6% van de totale inkomsten. Exclusief de opbrengst van de gezamenlijke actie met
Wilde Ganzen/ICCO bedraagt het kostenpercentage 4,9%. De stichting heeft geen medewerkers in dienst;
bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen een honorarium of onkostenvergoeding.
In 2005 is bij Fortis Bank een spaarrekening geopend.
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3. Organisatie. Na Paul Rosenmöller is in 2004 Gerlach Cerfontaine, president van de Schiphol Group,
toegetreden tot het comité van aanbeveling. In 2004 is de samenstelling van het bestuur op één positie
gewijzigd: mw. mr. Samira Zwaini trad op eigen verzoek terug als bestuurslid van Partnership Foundation
en is opgevolgd door mw. Franci Wessels, strategy director van Ogilvy.
4. Vrijwilligers. Judith Brandsma assisteert bij het ontwikkelen en implementeren van een ﬁnancieel stuurinstrument,
Tess Frederiks ontwikkelde een professioneel archiefsysteem en Monique ten Brink is verantwoordelijk voor
inhoud, ontwikkeling en onderhoud van de website. Professioneel fotograaf Michiel Wijnbergh assisteerde
onder meer bij het archiveren van het fotomateriaal.
5. Marketingstrategie, merkontwikkeling en positionering. Onder leiding van Franci Wessels heeft het bestuur een
marketingstrategie en -plan ontwikkeld en vastgesteld. Partnership Foundation blijkt vanwege haar achtergrond
en methodologie uitstekend gepositioneerd voor een structurele samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven. Ogilvy ontwikkelde pro bono een nieuw logo en website-design en assisteert ‘hands-on’ bij de ontwikkeling
van een nieuwe brochure op basis van de ‘look & feel’ van het merk, en bij de vormgeving van dit jaarverslag.
6. Promotion. Een belangrijke stap in het versterken van de samenwerking tussen India en Nederland was het
bezoek van de project director uit India, Cyril Mooney, aan Nederland. In oktober sprak zij donateurs en
supporters van Partnership Foundation toe over het project in India, en vertelde een beeldend verhaal met talrijke
anekdotes onder de titel Calcutta Life. In dezelfde week sprak zij tijdens het event van Net4kids Aid Foundation
‘Het Nieuwe Geven’ en was zij eregast tijdens de jaarlijkse Wilde Ganzendag en bij het Charity Golf Tournament
georganiseerd door Made in Scotland.
7. Media en publiciteit. In 2004 verschenen artikelen over het werk van Partnership Foundation in de nieuwsbrief
van Made in Scotland, in The Golf Journal, Het Parool en Het Utrechts Nieuwsblad. Ook Maassteden
Weekbladen, het jaarverslag van de Sociale Verzekeringsbank, RTL TV, RTV Utrecht en het Wilde Ganzenperiodiek besteedden aandacht aan het straatkinderproject. Partnership Foundation verzond in 2004 opnieuw
twee nieuwsbrieven naar geïnteresseerden. Het aantal vermeldingen op internet nam toe: www.eerstekeuze.nl,
www.ontwikkelingssamenwerking.pagina.nl, www.geefwijzer.nl, www.donateursvereniging.nl
en www.indiawijzer.nl.
8. En verder………Fortis Bank vergoedde de gemaakte bankkosten, Ordina schonk een gebruikte computer,
Deloitte sponsort de kosten voor het opmaken van de jaarrekening, bestuurslid Koos van der Velden vroeg de
aanwezige gasten bij zijn inaugurale rede als hoogleraar Public Health in plaats van cadeaus een geldbedrag ter
beschikking te stellen voor het project. Anderen lieten de opbrengsten van lezingen overmaken. Een van de
partners van KPMG bezocht met zijn gezin het project in Calcutta en doneerde vervolgens een royaal bedrag.
ISM eCompany sponsort de hosting en het onderhoud van de website.
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Tot zover een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2004 in India en Nederland. Het bestuur is bijzonder
verheugd over het feit dat de voorspoedige ontwikkeling zich in dit verslagjaar heeft doorgezet en spreekt haar
oprechte dank uit aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
De aanzienlijke uitbreiding van het aantal kinderen in het project evenals de toegenomen support in Nederland zijn
voor Partnership Foundation signalen dat de doelstellingen en de ontwikkelde formule attractief zijn voor donateurs
en sponsors.
De doelstelling voor 2008 – vijf Rainbow Homes voor in totaal 1000 straatkinderen - lijkt realistisch. Hiermede zal
aan even zovele kinderen een kans geboden worden op een menswaardige toekomst, onafhankelijk van charity.
Om dit doel te bereiken streven wij naar een uitbreiding van het aantal partnerships met ondernemingen in
Nederland die zich kunnen vinden in de missie en werkwijze van Partnership Foundation.
Driebergen, 1 juni 2005
Het Bestuur van de Partnership Foundation:
Mr. Theo Gerritsen, penningmeester
Drs. Hans van der Holst, secretaris
Ferd van Koolwijk, voorzitter
Prof. dr. Koos van der Velden
Franci Wessels
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2004
(na resultaatbestemming)
31.12.2004

31.12.2003

€

€

2.067

-

136.130

19.977

138.197

19.977

138.197

19.597

-

380

138.197

19.977

Actief

Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passief
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Vlottende passiva
Crediteuren
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Staat van baten en lasten over 2004
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2004

2004

2003

€

%

€

168.548

100,0

300.000

23.103

1.914

1,1

7.000

1.260

Reis- en verblijfkosten

4.719

2,8

5.596

5.479

Bestuurskosten

1.625

1,0

760

744

-

-

1.000

-

438

0,2

4.700

525

(388)

(0,2)

-

189

6.394

3,8

8.308

4,9

19.056

8.197

160.240

95,1

280.944

14.906

60.000

-

138.210

Totaal beschikbaar voor doelstelling

220.240

280.944

153.116

Besteed aan doelstelling

101.640

238.417

138.210

Overschot

118.600

42.527

14.906

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen
Kosten eigen fondsenwerving
Directe wervingskosten:
Promotiekosten
Uitvoeringskosten:

Accountantskosten
Algemene kosten
Rentebaten/-lasten

Totaal kosten eigen fondsenwerving
Nettobaten
Aandeel in gezamenlijke acties
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van maatschappelijk resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De baten van de stichting zullen worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen en erfstellingen (die
slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard) en legaten alsmede alle andere verkrijgingen en baten, waaronder opbrengsten van activiteiten van de stichting.
Lasten
De lasten bestaan uit diverse kosten inzake het bestuur van de stichting, welke zijn veroorzaakt in het betreffende
boekjaar.
Belastingen
De stichting is op grond van artikel 24 Successiewet en het vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting vrijgesteld
van vennootschaps- en omzetbelasting.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Overige vorderingen

Te vorderen Stichting Money4Good Foundation i.o.

31.12.2004

31.12.2003

€

€

2.067

-

31.12.2004

31.12.2003

€

€

136.130

19.977

Liquide middelen

Fortis Bank, rekening-courant

Over de rekening-courant wordt nominaal 0,25% creditrente op jaarbasis vergoed.

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen en erfstellingen (die
slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard) en legaten alsmede alle andere
verkrijgingen en baten.
Het verloop van deze post is als volgt:
2004

2003

€

€

19.597

4.691

Netto-overschot

118.600

14.906

Stand per 31 december

138.197

19.597

Stand per 1 januari

Het besteedbaar vermogen is opgesteld conform de VFI ‘Richtlijn Reserves Goede Doelen’.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen:
2004

2003

€

€

-

6.244

Stichting Net4kids Aid Foundation

36.960

4.680

Stichting Albert Schweitzer Fonds

5.000

-

-

195

122.663

8.294

Particulieren

3.925

3.690

Totaal giften

168.548

23.103

2004

2003

€

€

1.028

434

258

302

-

200

Repro en drukkerij inzake promotiemateriaal

240

240

Overige promotiekosten

388

84

1.914

1.260

Karel de Grote college

Overige niet-commerciële organisaties
Commerciële organisaties

Kosten uit eigen fondsenwerving
Directe wervingskosten:
Promotiekosten

Website
Visitekaartjes
Video Rainbow-project
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Uitvoeringskosten :
2004

2003

€

€

Vliegtickets werkbezoek

2.485

2.707

Verblijf Calcutta

1.876

2.392

358

294

-

86

4.719

5.479

Telefoonkosten

491

-

Verklaring CBF

(114)

454

61

71

438

525

1.625

744

Rekening-courant Fortis Bank

(388)

189

Totaal

6.394

6.937

Reis- en verblijfkosten:

Annulerings- en reisverzekeringen
Overige reis- en verblijfkosten

Algemene kosten:

Overige algemene kosten

Bestuurskosten:
Kosten vergaderingen en promotiebijeenkomst
Rentebaten/-lasten:
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Aandeel in gezamenlijke acties
2004

2003

€

€

60.000

138.210

2004

2003

€

€

Schenking Loreto Day School, Sealdah

60.000

138.210

Schenking Loreto Day School, Bowbazar (*)

41.640

-

101.640

138.210

Gezamelijke actie met Wilde Ganzen/ICCO

Besteed aan doelstelling
Hulpverlening :
Eigen activiteiten

* Over 2003 en 2004 is het totaal van de donaties van Stichting Net4kids Aid Foundation overgemaakt
naar Loreto Day School, Bowbazar.
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Overige gegevens
Accountantsverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
Voorstel resultaatbestemming 2004
Het bestuur stelt voor het overschot ad € 118.600 toe te voegen aan het besteedbaar vermogen.
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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Ondertekening van de jaarrekening
Driebergen-Rijsenburg, 1 juni 2005
Het Bestuur van Partnership Foundation:

Mr. Theo Gerritsen, penningmeester

Drs. Hans van der Holst, secretaris

Ferd van Koolwijk, voorzitter

Prof. dr. Koos van der Velden

Franci Wessels
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Accountantsverklaring
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Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2004 van Stichting Partnerschip Foundation te Driebergen-Rijsenburg gecontroleerd.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.
Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen
voor ﬁnanciële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast, en van belangrijke schattingen
die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen op 31 december 2004 en van het resultaat over 2004 in overeenstemming met algemeen aanvaarde
grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving.

B. van Dijk RA
Enschede, 1 juni 2005
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Partnership Foundation
Ferd van Koolwijk
Bosstraat 145
NL - 3971 XD Driebergen
www.partnershipfoundation.nl
T 0343 53 88 11 (kantooruren)
F 0343 51 56 31
M 06 51 31 56 43
info@partnershipfoundation.nl
Bank 84.59.16.076
Comité van aanbeveling:
Paul Rosenmöller
Gerlach Cerfontaine
Met dank aan o.a.:
Deloitte
Finles
Fortis Bank
KidsRights Foundation
Mont Blanc
Net4kids Aid Foundation
Ogilvy
Ordina
Oyens & van Eeghen
TOMS Drukwerk & Advies
Wilde Ganzen/ICCO
Michiel Wijnbergh (fotograﬁe)

