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ANBI Verplichte Informatie  
 
Algemene Informatie 
Naam:  Stichting Partnership Foundation 
Datum akte van oprichting:  05-02-2002 
KvK-nummer:  30179856 (uittreksel) 
RSIN-nummer:  816118206 
ANBI status:  sinds 01/01/2008 (Belastingdienst)  
Bankrekening:  IBAN: NL80 INGB 0657 261 947, BIC: INGBNL2A 
 
Contact Gegevens 
Adres:  IJsvogellaan 64, 2261 DK Leidschendam 
Telefoon:  +31 6 30 40 08 55 (tijdens kantooruren) 
E-mail:  info@partnershipfoundation.nl 
 
Raad van Toezicht 
Voorzitter:  Marten van den Berg  
Secretaris:  Nienke van den Hoek  
Leden:   Robert de Bruin 

  Hellen van Dongen  
  Guido van Staveren van Dijk 
 

Bestuur 
Voorzitter:  Loes Klappe-Linsen 
Penningmeester:  Jheroen Muste 
Secretaris:  Veronika Uhl 
Leden:  Guus Lamers 
 Davinia Lamme 
 
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 

http://www.partnershipfoundation.nl/?attachment_id=917
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
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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 ZZP-
opdrachtverlening, 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 
 

http://www.partnershipfoundation.nl/financieel-beleid/
http://www.partnershipfoundation.nl/wp-content/uploads/2018/02/Beleidsplan_ANBI.pdf

