
Stichting Partnership Foundation

Stichting Partnership Foundation

Rapport inzake Jaarrekening 2006



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 65 72 61 947

Comité van aanbeveling:
Paul Rosenmöller
Gerlach Cerfontaine
Sacha de Boer

Met dank aan o.a.:
Accenture
M. Boekhoorn
Cap Gemini
Cordaid
De Bergse Bossen, Driebergen
De kinderen van de  
Loreto Rainbow Home, Calcutta
Deloitte
Finles
Hotel Figi, Zeist
ING Commercial Finance
Net4Kids Aid Foundation
Ogilvy
Paul Tensen Stichting
TEXX International
Wilde Ganzen / ICCO

Cover illustratie: Krishna Sarkar,  
Loreto Rainbow Home, Calcutta

A n n u a l  R e p o r t  2 0 0 6

P a r t n e r s h i p F o u n d a t i o n

ONDERNEMEN VOOR STRAATKINDEREN



Inhoud

Bestuursverslag 3
 Inleiding  5 

 Doelstelling  5

 Kenmerken van het programma voor straatkinderen  5

 Activiteiten en resultaten in het jaar 2006  6

 Verwachtingen voor 2007  9

Jaarbericht 2006 11
 Jaarrekening

 Balans per 31 december 2006  11

 Staat van baten en lasten over 2006  12

 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten  13

Overige gegevens 21
 Resultaatbestemming 2006 

 Acccountantsverklaring  

   

3

Stichting Partnership Foundation

Rehana Khatun Loreto Rainbow Home, Calcutta



5

“ The child was diseased at birth, stricken with a hereditary ill  
that only the most vital men are able to shake off.  
I mean poverty - the most deadly and prevalent of all diseases”. 
Eugene O’Neill, American playwright, Pulitzer & Nobel prize winner

Inleiding

Ondanks de sterke groei van de Indiase economie 

leven in dit land meer dan 300 miljoen mensen onder 

de armoedegrens (1 USD per dag). De situatie van 

kinderen in India behoort tot de allerslechtste ter 

wereld:

•  Ruim 160 miljoen kinderen zijn ondervoed

•   Meer dan de helft van het aantal kinderen (53%) 

wordt misbruikt

•  Er leven naar schatting 11 miljoen straatkinderen

•  Per jaar sterven 2,4 miljoen kinderen voor  

het 5e levensjaar

•  40% meer meisjes dan jongens overlijden voor  

het 5e levensjaar

•   Bijna de helft van de 250 miljoen werkende  

kinderen leeft in India

•  Elk 2e kind heeft geen toegang tot onderwijs

•   Ruim 15 miljoen kinderen zijn “eigendom” van  

hun werkgever

Doelstelling

Partnership Foundation is in 2002 opgericht door 

mensen uit het bedrijfsleven met als missie het 

structureel verbeteren van de levensomstandigheden 

en toekomstmogelijkheden van straatkinderen in 

India. Doel is een keten te bouwen van 50 Rainbow 

Homes voor elk ongeveer 200 straatkinderen in 2018, 

in de grote steden van India.

Kenmerken van het programma 
voor straatkinderen

•   Onderdak, onderwijs en opvoeding: naast 

onderdak worden de voormalige straatkinderen 

voorzien van gezonde voeding, kleding, 

onderwijs, studiematerialen 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 begeleiding naar een 

sociaal en economisch zelfstandig bestaan.

•  Integratie: integratie met leeftijdsgenoten 

gaat direct van start doordat de voormalige 

straatkinderen permanent wonen in reguliere 

scholen en zo spoedig mogelijk naar school gaan. 

Alle kinderen dragen schooluniformen  

waardoor het verschil in afkomst niet opvalt.

•   Reïntegratie: tijdens de laatste fase van de 

opleiding worden de meisjes voorbereid op een 

zelfstandig bestaan.

•   Vrijheid: de voormalige straatkinderen, met 

verschillende etnische en culturele achtergronden, 

zijn vrij in het praktiseren van de eigen religie.

Stichting Partnership Foundation
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Het concept voor opvang is ontwikkeld door  

Sr. Cyril Mooney Ph.D van de Loreto congregatie, en 

samenwerkingspartner van Partnership Foundation. 

Loreto is sinds 1841 werkzaam in India en beschikt 

over 19 zeer goed bekend staande ‘English medium’ 

scholen, met elk 1500 tot 2000 leerlingen. Eind 2006 

hebben 630 voormalige straatkinderen - meisjes 

- permanent onderdak gevonden in vier Loreto scholen 

in Calcutta.

Grootschalige en innovatieve oplossingen voor 

straatkinderen vragen om een combinatie van sociaal 

ondernemerschap en bedrijfsmatig organiseren. Onder 

dit laatste verstaan wij het werken met een beproefde 

formule en het sturen op transparantie, 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. De 

bestuursleden van Partnership Foundation beschikken 

over bedrijfsmatige en inhoudelijke kennis en ervaring, 

en besturen de stichting naast hun hoofdberoep. 

Partnership Foundation heeft geen medewerkers in 

dienst, en geen van de betrokkenen ontvangt een 

honorarium of onkostenvergoeding. Sacha de Boer, 

Paul Rosenmöller en Gerlach Cerfontaine vormen het 

comité van aanbeveling.

Partnership Foundation streeft naar duurzame 

partnerships met het bedrijfsleven en heeft hiertoe  

een menu voor sponsoring ontwikkeld, dat ook  

aan de wensen van de sponsor kan worden  

aangepast. Eén optie is de sponsoring van een eigen  

‘Corporate Rainbow Home’ voor straatkinderen in  

India door een onderneming. Zie hiervoor  

www.partnershipfoundation.nl

Activiteiten en resultaten  
in het jaar 2006

De belangrijkste resultaten en activiteiten worden 

hierna kort beschreven.

Activiteiten en resultaten  
in India

1.   Aantal kinderen en locaties. In 2006 is het aantal 

kinderen in het programma toegenomen tot 630. 

Naast de drie Loreto Rainbow Homes in Calcutta - 

Loreto Sealdah, Loreto Bowbazar en Loreto House 

- is de 4e Rainbow Home in Loreto Dharamtala in 

augustus feestelijk geopend. De 5e Rainbow Home 

- Loreto Elliot Road - opent haar poorten in 2007. 

Het aantal kinderen was voor 2006 begroot op 

750. De oorzaak van een lagere groei dan gepland 

is voornamelijk gelegen in de vertraging van de 

noodzakelijke verbouwingen.

2.   Verbouwingen. Om de scholen geschikt te maken 

voor permanente bewoning worden deze uitgerust 

met douches, extra toiletten, lockers, ventilatoren 

voor de zomer, en een keuken. Het verkrijgen 

van de hiervoor benodigde vergunningen heeft 

veel tijd in beslag genomen, vanwege uitgebreide 

en langdurige bureaucratische procedures. In 

december 2006 is de verbouwing van de Rainbow 

Home in Loreto Bowbazar afgerond en feestelijk 

geopend. In Loreto Dharamtala is de verbouwing 

nog niet afgerond; in Loreto Elliot Road worden 

hiervoor de voorbereidingen getroffen. Een 2e 

reïntegratieflat is aangekocht.

3.   Gezondheid. In de Rainbow Homes in Sealdah, 

Bowbazar en Loreto House is de staf uitgebreid 

met een verpleegster. Deze is verantwoordelijk 

voor de gezondheid van de kinderen. Een 

(gebruikte) ambulance is gestationeerd in Loreto 

Rainbow Home in Sealdah, voor noodgevallen. 

Enkele kinderen hebben in de loop van 2006 een 

operatie moeten ondergaan. Sonia bijvoorbeeld, 

is gehandicapt, en beweegt zich kruipend voort. 

Zij is in 2006 geopereerd aan één van haar benen. 

Momenteel volgt zij fysiotherapie, en in 2007 zal 

haar andere been worden gecorrigeerd. Hierna 

kan zij hopelijk zelfstandig lopen. In de Rainbow 

Homes worden regelmatig de ogen en tanden van 

de kinderen gecontroleerd.

4.   Financiën. Deloitte, Haskins & Sells (Calcutta) 

verrichtte de jaarlijkse financiële audit, en 

bracht hierover verslag uit, inclusief een 

managementletter. Op grond hiervan is de 

meerjarenbegroting NL en IN aangepast. De 

totale kosten per kind per jaar bedragen ongeveer 

450 euro. In totaal is in 2006 een bedrag van 

212.750 euro overgemaakt naar het project in 

India door Partnership Foundation of één van haar 

samenwerkingspartners, waaronder Net4kids 

Aid Foundation. Partnership Foundation werkt 

verder aan een social investment fund genaamd 

Money4good, teneinde op langere termijn een 

stabiele inkomstenstroom te kunnen genereren. De 

reserves worden uitsluitend op een spaarrekening 

geplaatst, en niet op andere wijze belegd.

5.   Administratieve organisatie en kwaliteitsbewaking. 

De inhoud en structuur van de rapportages is 

in 2006 op enkele onderdelen verbeterd. Van 

elke locatie zijn in 2006 twee nieuwsbrieven 

ontvangen, en van alle kinderen zijn case-

studies beschikbaar. Eenmaal per jaar maakt 

Loreto een progress report voor elk kind dat 

langer dan 6 maanden in het programma is 

opgenomen; dit progress report bevat informatie 

over schoolresultaten, hobby’s, persoonlijke 

ontwikkeling en gezondheid. Elke maand ontvangt 

Partnership Foundation een overzicht van het 

exacte aantal kinderen per Rainbow Home. Wilde 

Ganzen voerde een externe audit uit van het 

gehele project. Zij beoordelen zowel de groei als 

de kwaliteit van het project als bijzonder goed. Het 

rapport wordt aan belangstellenden op verzoek 

toegezonden. De voorzitter van Partnership 

Foundation bracht 4 werkbezoeken aan het project 

in Calcutta.

6.   Conferentie van schoolhoofden. In augustus heeft 

een conferentie plaatsgevonden in Calcutta met 

75 schoolhoofden uit verschillende steden in 

India. Doel van deze conferentie was het Loreto 

Rainbow Home model te presenteren, en te 

onderzoeken of ook niet-Loreto scholen bereid zijn 

straatkinderen op te nemen in hun gebouwen. De 

conferentie opende met een enthousiasmerende 

toespraak van Gopal Krishna Gandhi, gouverneur 

van West Bengalen. Ruim 20 schoolhoofden 

hebben aangegeven de mogelijkheden intern te 

zullen onderzoeken en bespreken; de follow-up is 

gepland voor 2007.

7.   Samenwerking met Terre des Hommes. Na overleg 

met Terre des Hommes in India en Lausanne 

is een begin gemaakt met het opnemen van 

kinderen van prostituees in Loreto scholen. Terre 

des Hommes is actief in het Sonagatchi Red Light 

District in Calcutta ten behoeve van kinderen van 

prostituees. Meisjes die een groot risico lopen op 

seksueel misbruik zullen worden opgenomen in 

één van de Rainbow Homes.

76

Stichting Partnership FoundationStichting Partnership Foundation



Stichting Partnership Foundation

98

Stichting Partnership Foundation

Resultaten en activiteiten  
in Nederland

1.   Inkomsten, kosten en sponsors. De totale 

inkomsten namen toe van 315.575 euro in 2005 

naar 727.148 euro in 2006, waarbij inbegrepen de 

inkomsten uit gezamenlijke acties. De totale kosten 

bedroegen 14.917 euro, hetgeen neerkomt op 

2,1% van de inkomsten (dit was 2,8% in 2005). 

Via een gezamenlijke actie van Made in Scotland, 

Net4kids Aid Foundation en Wilde Ganzen is een 

bedrag van 178.005 euro opgehaald, waarmee 

de financiering van de Rainbow Home in Loreto 

House tot 2010 is zekergesteld, plus de aankoop 

van twee reïntegratieflats. Cordaid heeft besloten 

de Rainbow Home in Loreto Elliot Road voor 

drie jaar te financieren, Hiervoor is een bedrag 

van 183.497 euro ter beschikking gesteld. Cap 

Gemini financiert via Net4kids Aid Foundation de 

kosten voor 40 kinderen in de Loreto Dharamtala 

Rainbow Home, gedurende 5 jaar, en daarnaast 

een volledig geoutilleerd Computer Education 

Center voor alle straatkinderen in het programma 

voor een totaalbedrag van 123.800 euro. Naast 

Net4kids, Wilde Ganzen, Made in Scotland, 

Cordaid en Cap Gemini is Partnership Foundation 

in 2006 financiëel gesteund door onder meer Hotel 

Figi in Zeist, Accenture, M. Boekhoorn en ING 

Commercial Finance.

2.   Financiële verslaglegging en rapportages. De 

samenstelling van de jaarrekening 2005 is pro 

bono verzorgd door Deloitte. Aangezien één van 

Deloitte’s partners bestuurslid is van Partnership 

Foundation, verstrekt Deloitte de goedkeurende 

accountantsverklaring niet zelf; dit verzorgt Avivos 

Accountants uit Velp, tegen een gereduceerd 

tarief. Het jaarverslag is gepubliceerd op de 

website. Partnership Foundation ontving van haar 

Indiase partner volgens afspraak de nieuwsbrieven, 

de financiële audit, alsmede rapportages van alle 

kinderen in het programma.

3.   Organisatie. Wij zijn verheugd dat Sacha de 

Boer in 2006 is toegetreden tot het Comité van 

Aanbeveling. Bestuur en Comité van Aanbeveling 

vergaderden tweemaal gezamenlijk in de loop van 

het verslagjaar; bestuursvergaderingen vonden 

vijfmaal plaats. Michiel Steeman, werkzaam bij ING 

Commercial Finance, is aangetreden als financieel 

manager van Partnership Foundation en bezocht 

het project in Calcutta om zich op de hoogte te 

stellen van de financiële inrichting. De functie van 

Financieel Manager is noodzakelijk geworden door 

de toegenomen groei van het project. Partnership 

Foundation heeft geen betaalde medewerkers in 

dienst; bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen 

een een kostenvergoeding. Op grond van de 

ervaringen met het Rainbow Home project in 

Calcutta gedurende de afgelopen jaren is een 

handboek gemaakt ‘Management & Organisation 

of the Rainbow Homes - Policies & Procedures’. 

Hierin zijn de vereisten opgenomen inzake de 

kwaliteit van het programma en de rapportages. 

Dit handboek zal gebruikt worden voor de 

uitbreiding van het model naar andere steden  

in India.

4.   Publiciteit. In mei ontving Partnership Foundation 

de Paul Tensenprijs 2006 uit handen van oud-

minister Til Gardeniers. De prijs bestond uit een 

geldbedrag van 12.500 euro. Ogilvy ontwierp 

voor deze gelegenheid een advertentie, die 

kostenloos is geplaatst door Het Financieele 

Dagblad, Vivant, Forum (2x) en VCV Magazine, 

het oud-studentenblad van Nijenrode. Michiel 

Wijnbergh verzorgde een foto-expositie 

rondom de prijsuitreiking. Begin 2006 en rond 

de prijsuitreiking zijn de door Ogilvy in 2005 

gemaakte radiocommercials nog een aantal malen 

uitgezonden door BNR Nieuwsradio, RTL FM en 

Radio 10 Gold van Talpa. In NRC Handelsblad 

verscheen een interview met Gerlach Cerfontaine 

over het straatkinderproject van Partnership 

Foundation. In 2006 is tweemaal een nieuwsbrief 

verzonden naar het eigen relatienetwerk. Door 

Wilde Ganzen werd Partnership Foundation 

genomineerd als actievoerder van het jaar 2006. 

De website is nu ook in het Engels en Duits 

beschikbaar, dankzij de kostenloze vertaling door 

Texx International, die ook de Engelstalige versie 

van het jaarverslag verzorgde. Presentaties over het 

werk van Partnership Foundation zijn onder meer 

verzorgd tijdens de viering van het 60-jarig bestaan 

van Nijenrode Business University, en bij Stebo, een 

instelling voor particulier onderwijs in Utrecht.

5.   Kwaliteitsbewaking. Harry Clemens van Wilde 

Ganzen bracht een werkbezoek aan het project 

in Calcutta, en maakte een verslag van zijn 

bevindingen. Uit zijn rapport:  

“The Rainbow Home program of Loreto schools in 

Calcutta is unique. The use of the infrastructure of 

the schools to accommodate street children and to 

promote contact and integration between street 

children and regular students offers many benefits. 

It reduces cost and promotes social integration. 

The success of the ‘Rainbow Home’ model draws 

on the larger experience with the ‘Rainbow 

School’ at Loreto Day School, Sealdah (one-to-one 

teaching by regular students to street children). 

The very special features of the program have to 

be attributed tot Sister Cyril and her capacity to 

develop practical solutions to sometimes difficult 

problems.Loreto Day School Bowbazar and Loreto 

House have shown that the Rainbow Home project 

of Sealdah can be replicated. Though the role of 

Sister Cyril is vital, experience has shown that the 

other principals can develop their own Rainbow 

Home project and adjust it to their circumstances.

As a result, from November 2003 (former visit) to 

February 2006 the program has expanded in an 

impressive degree. The target set by Partnership 

Foundation in 2002 to attend by 2008 a number 

of 1,000 former street girls in five Rainbow Homes 

will most probably be achieved.  

Tot zover een overzicht van de belangrijkste 

ontwikkelingen in 2006 in India en Nederland. 

Het bestuur is tevreden dat de voorspoedige 

ontwikkeling van het project zich in dit verslagjaar 

heeft doorgezet, en spreekt haar oprechte dank uit 

aan een ieder die hieraan een bijdrage  

heeft geleverd.

Verwachting voor 2007
In het eerste kwartaal 2007 is een begin gemaakt met 

de uitbreiding van het project naar New Delhi. Naar 

verwachting zullen hier eind 2007 meerdere Rainbow 

Homes zijn gevestigd. In Calcutta opent de 5e Rainbow 

Home, in Loreto Elliot Road. Het totaal aantal kinderen 

in het programma zal eind 2007 naar verwachting meer 

dan 1.000 bedragen. De doelstelling voor 2018 - vijftig 

Rainbow Homes voor in totaal 10.000 straatkinderen 

- is ongewijzigd. Hiermede wordt aan evenzovele 

straatkinderen een kans geboden op een menswaardig 

en gelukkig leven, en een zinvolle toekomst. Om dit 

doel te bereiken werken wij verder aan de uitbreiding 

van het aantal partnerships met bedrijven die zich 

kunnen vinden in de doelstelling en werkwijze van de 

Partnership Foundation.

Driebergen-Rijsenburg, juni 2007

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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Balans per 31 december 2006

(na resultaatbestemming) 31.12.2006 31.12.2005

€ €

Actief

Vlottende activa

Overige vorderingen 488.456 83.619

Liquide middelen 140.018 126.256

628.474 209.875

Totaal Actief 628.474 209.875

Passief

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 142.422 128.243

Bestemmingsfondsen 485.302 -

627.724 128.243

Vlottende passiva

Crediteuren - -

Overige schulden 750 81.632

750 81.632

Totaal Passief 628.474 209.875

Stichting Partnership Foundation
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Mandira Mukharjee Loreto Rainbow Home, Calcutta
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2006 2006 2006

€ € €

Fondsenwerving

Baten uit (eigen) fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen 549.143 124.693

Opbrengsten uit gezamenlijke acties 178.005 190.882

727.148 100% 700.000 315.575

Kosten eigen fondsenwerving

Directe wervingskosten:

Promotiekosten 5.222 0,7% 3.000 1.720

Uitvoeringskosten:

Reis- en verblijfkosten 10.476 1,4% 10.000 5.224

Bestuurskosten 112 0,01% 800 352

Algemene kosten 2.186 0,3% 5.750 3.687

Rentebaten/-lasten (3.079) (0,4%) (2.500) (2.257)

9.695 1,3% 14.050 7.006

Totaal kosten eigen fondsenwerving 14.917 2,1% 17.050 8.726

Totaal beschikbaar voor doelstelling 712.231 97,9% 682.950 306.849

Besteed aan doelstelling 212.750 29,3% 285.524 316.053

Saldo (overschot/tekort) 499.481 68,6% 397.426 (9.204)

Staat van baten en lasten over 2006 Toelichting op de balans en  
de winst-en-verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling  

van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling  

van 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.

In overeenstemming met de VFI-richtlijn 

“Reserves Goede Doelen” is binnen het eigen 

vermogen onderscheid aangebracht in reserves, 

bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 

De reserve is het vrij besteedbare vermogen van 

de Stichting. Bestemmingsreserves zijn door het 

bestuur van de Stichting Partnership Foundation 

voor specifieke doeleinden bestemde middelen. 

Bestemmingsfondsen zijn van derden ontvangen 

middelen waaraan door hen een specifieke 

bestedingsverplichting is gekoppeld. De VFI is de 

brancheorganisatie van erkende goede doelen. 

De bepalingen van de VFI-richtlijn “Reserves  

Goede Doelen” sluit aan met de bepalingen 

hieromtrent zoals deze blijken uit de Richtlijnen  

voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties  

zonder winststreven”.

Algemene grondslagen voor de 
opstelling van de jaarrekening

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 bijdragen 

van hen in wier belang de stichting werkzaam is en 

opbrengsten uit 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 successie- en schenkingsrechten 

respectievelijk vennootschaps- en omzetbelasting.

Stichting Partnership FoundationStichting Partnership Foundation
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Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen waaraan niet door derden een specifieke bestedings-

verplichting is gekoppeld. Het bestuur heeft in overeenstemming met de (statutaire) doelstelling van de stichting 

besloten dit deel van het eigen vermogen te bestemmen voor het specifieke doel van de stichting. 

Het verloop van deze post is als volgt: 2006 2005

€ €

Stand per 1 januari 128.243 138.197

Dotatie / onttrekking (overschot / tekort verslagjaar) 14.179 (9.954)

142.422 128.243

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds is het deel van het saldo van de baten en lasten 2006 2005

waaraan door derden een specifieke bestedingsverplichting is gekoppeld. € €

Stand per 1 januari 2006 - -

Dotatie / onttrekking (overschot / tekort verslagjaar) 485.302 -

485.302 -

Kortlopende schulden en overlopende passiva 31.12.2006 31.12.2005

€ €

Nog te betalen accountantskosten 750 750

Nog te betalen bijdrage gezamenlijke acties - 80.882

750 81.632

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Vorderingen 31.12.2006 31.12.2005

€ €

Te vorderen Stichting Money4Good Foundation i.o. 1.642 1.225

Te vorderen rente 1.512 1.512

Nog te ontvangen gezamenlijke acties 2006 485.302 -

Nog te ontvangen gezamenlijke acties 2005 - 80.882

488.456 83.619

Liquide middelen 31.12.2006 31.12.2005

€ €

Fortis Bank, spaarrekening 104.474 101.556

Fortis Bank, rekening-courant 21.402 24.700

ING Bank, rekening-courant 14.142 -

 140.018 126.256

Eigen vermogen

De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van kinderen (in het bijzonder straatkinderen) in 

achterstandsituaties in India. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, ter 

beschikking stellen en managen van fondsen ten behoeve van lokale organisaties, projecten en programma’s in India, 

die ten doel hebben het aanbieden van huisvesting aan, de verzorging van, het geven van onderwijs ook op het gebied 

van moderne technologieën aan en de reïntegratie in de samenleving van kinderen in achterstandsituaties.

Het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks toegevoegd aan het eigen vermogen.

Stichting Partnership FoundationStichting Partnership Foundation



17

Toelichting op de onderscheiden posten  
van de winst-en-verliesrekening

Baten uit eigen fondswerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen 2006 2005

€ €

Stichting Net4kids Aid Foundation 253.569 96.019

Stichting Cordaid 183.497 12.500

Commerciële organisaties 93.033 15.046

Particulieren 2.623 918

Overig 16.422 210

549.143 124.693

Kosten uit eigen fondswerving

Directe wervingskosten

Promotiekosten 2006 2005

€ €

Website 866 327

Video Rainbow Project 2.079 250

Overige promotiekosten 2.227 1142

5.222 1.720

Stichting Partnership Foundation

Rino Chakrobooty Loreto Rainbow Home, Calcutta
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Rentebaten/-lasten 31.12.2006 31.12.2005

€ €

Fortis Bank en ING Bank (3.079) (2.257)

(3.079) (2.257)

Aandeel in gezamenlijke acties

31.12.2006 31.12.2005

€ €

De Wilde Ganzen 178.005 190.882

178.005 190.882

Besteed aan doelstelling

31.12.2006 31.12.2005

€ €

Schenking Loreto  Day School, Sealdah 140.250 190.882

Schenking Loreto Day School, Bowbazar 72.500 125.171

212.750 316.053
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Uitvoeringskosten

Reis- en verblijfkosten 2006 2005

€ €

Vliegtickets werkbezoek 7.392 2.951

Verblijf Calcutta 2.250 1.872

Annulerings- en reisverzekering - 208

Overige reis- en verblijfkosten 835 193

10.476 5.224

Algemene kosten 2006 2005

€ €

Telefoonkosten 648 759

Accountantskosten 833 1.250

Overige algemene kosten 705 1.678

2.186 3.687

Bestuurskosten 31.12.2006 31.12.2005

€ €

Kosten vergaderingen en promotiebijeenkomst 112 352

112 352

Stichting Partnership FoundationStichting Partnership Foundation
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Overige gegevens

Resultaatbestemming 2006

Het overschot 2006 bedraagt € 499.481. 

Van het overschot 2006 heeft € 485.302 betrekking op door derden verkregen baten met een (specifieke) 

bestedingsverplichting. Dit bedrag is derhalve, in overeenstemming met de VFI-richtlijn “Reserves Goede Doelen”, 

toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 

Over 2006 resteert, na toevoeging van de door derden beklemde middelen aan het bestemmingsfonds, een over-

schot van € 14.179. Het bestuur van de Stichting Partnership Foundation heeft besloten dit overschot toe te voegen 

aan de bestemmingsreserve.

Ondertekening van de jaarrekening

Driebergen-Rijsenburg, juni 2007

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

Stichting Partnership Foundation

Papiya Khalum Loreto Rainbow Home, Calcutta
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Stichting Partnership FoundationStichting Partnership Foundation
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Puja Das Loreto Rainbow Home, Calcutta




