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Bezoldigingsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht en het Comité van Aanbeveling ontvangen geen
honorarium of vaste onkostenvergoeding uit hoofde van hun functie of rol binnen
Partnership Foundation.
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vaste onkostenvergoeding voor de reguliere
bestuurswerkzaamheden.
De omvang van het programma, de financiële verplichtingen en de afspraken met
sponsoren vergen een gestructureerde en structurele aanpak van de werkzaamheden in
Nederland. Een volledig vrijwillige basis wordt sinds enkele jaren niet meer
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realistisch en verantwoord geacht. In aanvulling op de vrijwillige inzet van alle
bestuursleden, verrichten twee bestuursleden op basis van een jaarlijkse ZZPopdrachtverlening, uitvoerende werkzaamheden op een aantal specifieke terreinen,
waaronder fondsenwerving en capaciteitsopbouw in India. Zij ontvangen hiervoor een
NGO-marktconforme vergoeding.
Daarnaast is er een ZZP-er op contractbasis ter ondersteuning van de financiële
administratie, welke betaald wordt op urenbasis.
Het totaal aan bezoldigde werkkracht komt neer op circa 0,85 fte.
De Stichting heeft geen directie of werknemers in dienst.
Doelstelling
Partnership Foundation wil een bijdrage leveren aan een structurele oplossing van het
probleem van de allerzwaksten in de Indiase samenleving. De missie van Partnership
Foundation is het verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden
van straatmeisjes in India.
Gegeven de omvang van het probleem is schaal nodig om impact te hebben. Het doel van
Partnership Foundation is om zoveel mogelijk straatmeisjes in de grootste steden in India
onderdak, zorg en onderwijs te bieden op hun pad naar volwassenheid. Dit willen we
bereiken door onze partnerorganisatie “Rainbow Foundation India” financieel en
inhoudelijk te ondersteunen, ten einde hen in staat te stellen om –in toenemende mate
zelfstandig- het Rainbow Home model verder te schalen en de impact te maximaliseren.
Aanvullende informatie
Jaarverslag en Jaarrekening: klik hier
Beleidsplan: klik hier
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