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De statutaire doelstelling van Partnership Foundation
De Stichting Partnership Foundation heeft ten doel het behartigen van belangen van kinderen (in het bijzonder straatkinderen) in
achterstandssituaties in India en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

De missie van Partnership Foundation
Geïnspireerd door het gedachtengoed van haar oprichter Ferd van Koolwijk, wil Partnership Foundation 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.

De visie van Partnership Foundation
Partnership Foundation heeft samen met haar partners in India het Rainbow Home model ontwikkeld, waarbij straatmeisjes
onderdak, zorg en onderwijs wordt geboden op hun pad naar volwassenheid. Gegeven de omvang van het probleem is schaal
nodig om impact te hebben. In de afgelopen vijftien jaar is de schaalbaarheid van het Rainbow Home model bewezen door de
snelle groei van het Rainbow Homes netwerk naar inmiddels negen steden.

De doelrealisatie
Het doel is om zoveel mogelijk straatmeisjes in de grootste steden in India een veilig thuis en een zelfstandige toekomst te
bieden. 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 langs de lijnen van de uitgezette strategie. Aan het eind van het verslagjaar boden 32 Rainbow Homes
in 9 steden een nieuw thuis aan 2.902 meisjes. Rainbow Foundation India heeft intensieve begeleiding verleend aan 719 oudere
meisjes in de leeftijdscategorie van 15 – 18 jaar.
De lange termijnstrategie is gericht op replicatie van het model door derden (overheid en NGO’s), waarbij de Rainbow Homes een
voorbeeldfunctie vervullen en Rainbow Foundation India vooral inzet op beleidsbeïnvloeding en kennisdeling. Op deze wijze
willen wij de groei-ambitie realiseren en beogen wij een zo groot mogelijke sociale impact en een wezenlijke bijdrage aan
systeemverandering. Inmiddels zijn er 61 homes opgezet door Rainbow partners, andere NGO’s en de overheid, waarbij het
Rainbow Home model als voorbeeld dient. In deze homes worden meer dan 4.700 kinderen opgevangen. Dit maakt dat in totaal
– in Rainbow Homes en homes van derden – meer dan 7.600 kinderen een veilig onderkomen hebben.
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In nauwe samenwerking met Rainbow Foundation India richten wij ons op de volgende speerpunten ten behoeve van de
doelrealisatie:
• Kwaliteit van opvang en zorg in de Rainbow Homes
• Opschaling van het Rainbow Home model
• Financiële verduurzaming
• Capaciteitsopbouw bij Rainbow Foundation India
• Longitudinale Impact Assessment

De communicatie met belanghebbenden
Partnership Foundation prijst zich gelukkig met het bestaande netwerk van betrokken en enthousiaste sponsoren die het
Rainbow Homes programma ondersteunen. Veel tijd en energie wordt besteed aan het onderhouden en uitbreiden van het
sponsornetwerk.
De meeste sponsoren steunen Partnership Foundation met meerjarige contracten, doorgaans voor een combinatie van
financiering van de Rainbow Homes en van capaciteitsopbouw bij de state teams en partners door Rainbow Foundation India,
met het oog op de verdere ontwikkeling van het Rainbow Homes programma en de opschaling van het Rainbow Home model.
De sponsoren zijn in het verslagjaar door het Bestuur geïnformeerd over en actief betrokken bij de ontwikkelingen in de
Rainbow Homes en het programma. In periodieke één-op-één gesprekken wordt informatie uitgewisseld over onderwerpen
en ontwikkelingen die de specifieke belangstelling hebben van de betreffende sponsor. In 2018 hebben deze gesprekken
plaatsgehad met iedere sponsor. Daarnaast werden de halfjaarlijkse nieuwsbrieven van de Rainbow Homes, jaarlijkse
voortgangsberichten over de meisjes, en jaarlijkse ‘facts & figures’ van het Rainbow Homes programma gedeeld met de
stakeholders.
Voorts deelt het Bestuur algemene informatie en interessante ontwikkelingen via de website www.partnershipfoundation.nl
en eigen nieuwsbrieven, waarvan er in 2018 twee zijn gepubliceerd. In februari 2018 zijn het Jaarverslag en de Jaarrekening
2017 verspreid. In april 2018 is een algemene sponsorbijeenkomst georganiseerd, waaraan nagenoeg alle sponsoren
deelnamen.

Risico’s en onzekerheden
Partnership Foundation is een stabiele, kleine organisatie zonder noemenswaardige organisatorische of financiële risico’s.
Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht een risicoanalyse uitgevoerd. Deze heeft afgelopen jaar geen bijzonderheden
opgeleverd.
Daarnaast bewaakt Partnership Foundation de risico’s verbonden aan haar doelformulering. Strategisch leiderschaps- en
organisatieontwikkeling van Rainbow Foundation India zijn essentieel ten behoeve van de stabiliteit en ontwikkeling van het
Rainbow Homes programma. Gegeven de snelle groei van het programma en de serieuze mogelijkheden voor opschaling van
het Rainbow Home model, willen we voldoende oog houden voor de toekomstbestendigheid van de organisatie om de ambities
daadwerkelijk te kunnen realiseren.
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De fondsenwerving in India is de afgelopen jaren boven verwachting goed van de grond gekomen, maar behoeft verduurzaming
om de benodigde fondsen ook voor de langere termijn te garanderen gezien de geleidelijke vermindering van de financiële
bijdrage uit Nederland. Tevens besteden wij aandacht aan de versterking van de financiële structuren en systemen, alsmede
van het financiële team van Rainbow Foundation India.
Partnership Foundation investeert veel in capaciteitsopbouw bij Rainbow Foundation India onder meer door workshops, training
on the job en strategische besprekingen tijdens bezoeken aan India, alsmede door middel van skype calls en frequent email
contact.

De verwachte gang van zaken
In het licht van de groeiambitie en het streven om Rainbow Foundation India in toenemende mate zelfstandig te laten opereren,
zet het Bestuur het komend jaar in op capaciteitsopbouw ten aanzien van fondsenwerving en sponsorrelaties, versterking van
de financiële structuren en systemen, en strategische leiderschaps- en organisatieontwikkeling. De aandacht voor de hoge
kwaliteit van zorg in de Rainbow Homes blijft onverminderd groot.
Ten slotte zal het Bestuur vol inzetten op professionele sponsorrelaties in Nederland ten einde het bestaande netwerk van
sponsoren zoveel mogelijk inzicht te geven in en te betrekken bij de ontwikkelingen in het Rainbow Homes programma in India.
Partnerschap is in onze visie zoveel meer dan een financiële relatie en heeft juist in de volle breedte de meeste waarde.

Governance
Bestuur
In 2018 waren de volgende bestuursleden actief voor Partnership Foundation:
Naam

Functie

Zitting

Loes Klappe-Linsen

Lid

13 april 2011 t/m 30 juni 2013

Voorzitter

Vanaf 1 juli 2013

Jheroen Muste

Penningmeester

Vanaf 1 januari 2013

Veronika Uhl

Secretaris

Vanaf 1 april 2014

Guus Lamers

Lid

Vanaf 1 oktober 2013

Davinia Lamme

Lid

Vanaf 1 april 2016

De leden van het Bestuur van Partnership Foundation worden benoemd door de Raad van Toezicht. Een bestuurslid wordt
benoemd voor een periode van vier jaar en kan voor een aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd. In het
verslagjaar is Veronika Uhl herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar.
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Het Bestuur kwam in 2018 zes keer in vergadering bijeen. Naast de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter,
secretaris en penningmeester, is een aantal taken in de praktijk verdeeld over de vijf bestuursleden. Verschillende bestuursleden hebben de verantwoordelijkheid voor de relatie met één of meerdere sponsoren. Voorts is een lid belast met rapportagezaken uit India, zoals de nieuwsbrieven van de Homes en de rapportages die uit het online Rainbow Informatie Systeem
voortkomen. De monitoring in India is toebedeeld aan twee bestuursleden, die op regelmatige basis de Homes in India
bezoeken.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het Bestuur en de algemene gang van zaken. Zij staat het Bestuur bij met
raad en daad. De Raad van Toezicht wordt door het Bestuur regelmatig geïnformeerd over het beleid en de hoofdlijnen van de
dagelijkse activiteiten, zowel in Nederland als in India, overeenkomstig de eigen Statuten alsmede de vigerende Richtlijnen voor
Nederlandse Fondsenwervende Instellingen.
Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende functionarissen:
Naam

Functie

Zitting

Marten van den Berg

Lid

1 april 2015 t/m 31 mei 2015

Voorzitter

1 juni 2015 t/m 1 september 2018

Nienke van den Hoek

Secretaris en lid audit comité

24 december 2010 t/m 1 mei 2018

Guido van Staveren van Dijk

Lid en lid audit comité

Vanaf 1 april 2015

Hellen van Dongen

Lid

15 oktober 2017 t/m 15 oktober 2018

Robert de Bruin

Lid en lid audit comité

Vanaf 2 januari 2018

Fons Stoelinga

Voorzitter

Vanaf 1 september 2018

Michel Barth

Secretaris

Vanaf 1 september 2018

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling vervult een rol als klankbord en sparringpartner van het Bestuur en ondersteunt het werk van
Partnership Foundation met raad en daad. In 2018 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende leden:
• Paul Rosenmöller
• Gerlach Cerfontaine
• Sacha de Boer
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Overige
Statutaire titel
Stichting Partnership Foundation is statutair gevestigd in Leidschendam en is een Stichting onder Nederlands recht.
Statutenwijzigingen
In het verslagjaar vond geen statutenwijziging plaats.
Belangen
In het verslagjaar heeft de Stichting geen belangen gehad in andere vennootschappen of juridische entiteiten.
Bezoldigingsbeleid
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
realistisch en verantwoord geacht. In aanvulling op de vrijwillige inzet van alle bestuursleden, hebben twee bestuursleden,
Loes Klappe en Veronika Uhl, in 2018 op basis van een ZZP-opdrachtverlening, uitvoerende werkzaamheden op een aantal
specifieke terreinen verricht, waaronder fondsenwerving en capaciteitsopbouw in India. Zij ontvingen hiervoor een
NGO-marktconforme vergoeding van in totaal € 87.120.
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 0,7 fte.
De Stichting heeft geen directie of werknemers in dienst.
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.
Vrijwilligers
Een aantal vrijwilligers ondersteunt het werk van Partnership Foundation in Nederland. Zij ontvangen geen bezoldiging noch een
vaste onkostenvergoeding.
ANBI-status
Bij de Belastingdienst heeft Partnership Foundation de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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CBF Keurmerk
Partnership Foundation kiest ervoor geen CBF Keurmerk aan te vragen, vanwege de hiermee gepaard gaande aanzienlijke
kosten en tijdsinvestering in verhouding tot de omvang van de organisatie. De kwaliteit en transparantie van het Rainbow Homes
programma worden gewaarborgd door uitvoerige verslaglegging aan sponsoren alsmede de jaarlijkse controle door een
vooraanstaand accountantskantoor in zowel India als Nederland.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Het Bestuur heeft de
consequenties van deze nieuwe Europese wetgeving voor Partnership Foundation besproken en enkele maatregelen genomen
die passen bij de omvang van de organisatie, zoals het afschermen van privacygevoelige gegevens van sponsoren en
donateurs, bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht en de mailinglist. Deze informatie is voortaan alleen toegankelijk
voor de voorzitter en de secretaris.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Partnership Foundation is een organisatie van zeer beperkte omvang. De organisatie heeft geen vast kantoor en laat nauwelijks
een footprint achter, omdat zoveel mogelijk papierloos wordt gewerkt. De reizen naar India worden zo beperkt mogelijk
gehouden.

Financiële resultaten en financieel beleid
Financiële Resultaten
In 2018 zijn de totale sponsorbaten hoger uitgevallen dan begroot. Deze stijging is grotendeels te danken aan
contractverlenging en extra ontvangsten van bestaande sponsoren en committering van een nieuwe sponsor die niet waren
begroot. De bestedingen aan de doelstelling zijn iets lager dan in 2017. Dit is in lijn met onze lange termijnstrategie waarin
wordt ingezet op een geleidelijke verschuiving naar lokale fondsenwerving in India, waardoor de afhankelijkheid en relatieve
bijdrage van Partnership Foundation gradueel afneemt.
Het kostenniveau van de Partnership Foundation organisatie in Nederland is laag (ca. 6%) en blijft nog ruim binnen onze norm
van 10%. Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief saldo, dat wordt toegevoegd aan de reserves en staat daarmee ten
dienste van de besteding aan doelstelling en de versterking van de organisatie in India.
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Financieel en beleggingsbeleid van Partnership Foundation
Het bestuur streeft naar:
– een liquiditeitsreserve van 1 maal het jaarbudget van totale Bestedingen (in Nederland en India)
– een totale contractwaarde van haar meerjarige sponsorcontracten van 3 maal het jaarbedrag van totale Bestedingen (in
Nederland en India).
De reserves van Partnership Foundation worden aangehouden in de vorm van vrij opneembare deposito’s en op reguliere
spaarrekeningen. Nadrukkelijk is het beleid om de financiële reserves niet voor langere termijn vast te zetten dan wel te
investeren in illiquide of hoger risico beleggingscategorieën.

Jaarrekening 2018
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1. Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van de RJ 650 Fondsenwervende organisaties. Deze richtlijn is van kracht voor boekjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2017.
Waarderingsgrondslagen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij
anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Reserves
In overeenstemming met de VFI-richtlijn “Reserves Goede Doelen” is binnen het eigen vermogen onderscheid aangebracht
tussen reserves, bestemmingsreserves, en bestemmingsfondsen.
De reserve is het vrij besteedbare vermogen van de Stichting. Bestemmingsreserves zijn door het Bestuur van Partnership
Foundation voor specifieke doeleinden bestemde middelen. Bestemmingsfondsen zijn van derden ontvangen middelen
waaraan een door hen specifieke bestedingsverplichting is gekoppeld.
De VFI is de brancheorganisatie van erkende goede doelen. De bepalingen van de VFI-richtlijn “Reserves Goede Doelen”
sluiten aan bij de bepalingen hieromtrent zoals deze blijken uit de RJ 650 Fondsenwervende organisaties.
Baten en Lasten
De Baten worden bepaald op basis van (het pro rata gedeelte van) het jaar waarop ze betrekking hebben. De Baten van de
Stichting worden gevormd door baten van particulieren, bedrijven en andere organisaties zonder winststreven.
De Lasten bestaan uit de bestedingen aan de doelstelling, en de hieraan toe te rekenen kosten (zoals reis- en verblijfkosten
wegens werkbezoeken aan India), wervingskosten, kosten beheer en administratie en financiële baten en lasten.
Bij de vaststelling van het Resultaat in 2018 wordt meegenomen dat voor het vaststellen van de Baten deze worden vastgesteld
op basis van dat pro-rata deel van het contractjaar dat overeenkomt met het boekjaar, los van de feitelijke ontvangstdatum van
de sponsorbijdrage. Hierdoor ontstaat tevens een post Vooruit ontvangen bedragen, en bestaat de Bestemmingsreserve slechts
uit dat deel van de ontvangen sponsorbijdragen dat in de Baten is opgenomen maar nog niet is besteed aan de doelstelling.
Belastingen
De Stichting is op grond van artikel 24 van de Successiewet en het vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting vrijgesteld van
successie- en schenkingsrechten respectievelijk vennootschaps- en omzetbelasting.
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2. Balans (na resultaatbestemming)
Balans

Noot

31 dec. 2018

31 dec. 2017

€

€

na resultaatbestemming

Activa

Vlottende activa
Vorderingen

1

36.255

7.500

Liquide middelen

2

1.436.481

1.330.733

1.472.736

1.338.233

Totaal activa

Passiva

Reserves & fondsen
Bestemmingsreserve

3

1.338.558

844.408

Bestemmingsfonds

4

—

243.750

1.338.558

1.088.158

Totaal reserves & fondsen

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen

5

15.428

6.325

Vooruit ontvangen bedragen

6

118.750

243.750

1.472.736

1.338.233

Totaal passiva
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3. Staat van baten en lasten
Staat van Baten & Lasten 2018

Noot

2018

2018

2017

actuals

begroting

actuals

€

€

€

Baten van particulieren

11.800

14.825

15.922

Baten van bedrijven

6.500

17.500

20.760

1.601.568

1.374.505

1.590.282

1.619.868

1.406.830

1.626.964

1.272.709

1.278.536

1.324.600

1.272.709

1.278.536

1.324.600

Wervingskosten

51.073

50.917

52.738

Kosten beheer en administratie

44.700

50.846

60.767

9

95.773

101.763

113.505

10

986

1.200

795

1.369.468

1.381.499

1.438.900

Baten

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som der baten

7

Lasten
Donaties aan Rainbow Homes programma
Bestedingen aan de doelstelling

Som der lasten

Saldo financiële baten en lasten

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

8

250.400

25.331

188.064
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4. Toelichting
Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans
Noot 1: Vorderingen en overlopende activa
31 dec. 2018

31 dec. 2017

€

€

Kortlopende vorderingen op sponsoren

36.255

7.500

Totaal

36.255

7.500

De kortlopende vorderingen op sponsoren betreffen de vorderingen uit hoofde van contractuele toezeggingen van sponsoren
welke betaalbaar waren in het boekjaar 2018, maar per jaareinde nog uitstonden als vordering.

Noot 2: Liquide middelen
31 dec. 2018

31 dec. 2017

€

€

ING Betaalrekening (65.72.61.947)

878.824

772.764

ING Betaalrekening (68.14.27.264)

1.703

1.703

ING Vermogensspaarrekening (68.14.27.264)

6.642

6.635

549.312

549.631

1.436.481

1.330.733

ABN AMRO Bestuursrekening (84.59.16.076)
Totaal

Partnership Foundation houdt alle middelen aan op de gespecificeerde bankrekeningen. Deze zijn te allen tijde opneembaar. Er
is geen contant kasgeld. Ook belegt de Stichting niet in financiële instrumenten van enige aard.

Noot 3: Bestemmingsreserve
31 dec. 2018

31 dec. 2017

€

€

Stand per 1/1

844.408

614.678

Toevoeging conform saldo baten en lasten &

375.400

229.730

1.219.808

844.408

vrijval bestemmingsfonds
Stand per 31/12

Zie de paragraaf Reserves & fondsen en resultaatbestemming voor toelichting.
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Noot 4: Bestemmingsfonds
31 dec. 2018

31 dec. 2017

€

€

243.750-

285.417-

—

243.750-

243.750-

285.417-

Netto toevoeging (onttrekking)

—-

41.667-

Stand per 31/12

—-

243.750-

Stand per 1/1
Toevoeging a.g.v. Bijdragen sponsoren
Toevoeging a.g.v. Bijdragen aan doelstelling

Alle bedragen die per 1/1 van het boekjaar 2018 in het Bestemmingsfonds waren opgenomen, zijn in de loop van het boekjaar
2018 aangewend conform hun bestemming.

Noot 5: Nog te betalen bedragen
31 dec. 2018

31 dec. 2017

Accountantskosten

15.428

6.325

Totaal

15.428

6.325

Deze posten betreffen ontvangen nota’s en aangegane verplichtingen met betrekking tot het betreffende boekjaar, welke nog
niet betaald waren op balansdatum aan het einde van dat boekjaar.

Noot 6: Vooruit ontvangen bedragen
31 dec. 2018

31 dec. 2017

€

€

Baten van andere organisaties zonder winststreven

118.750

243.750

Totaal

118.750

243.750

De vooruit ontvangen bedragen betreffen dat deel van de korte termijn (< 1 jaar) contractuele toezeggingen van sponsoren dat
ten bate van 2019 valt, maar in het boekjaar 2018 is ontvangen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten
Noot 7: Baten
2018

begroting 2018

2017

€

€

€

Baten van particulieren

11.800

14.825

15.922

Baten van bedrijven

6.500

17.500

20.760

Baten van andere organisaties zonder winststreven

1.601.568

1.374.505

1.590.282

Som der baten

1.619.868

1.406.830

1.626.964

Met name door contractverlenging en een nieuwe sponsor komen de totale baten van Partnership Foundation 15% hoger uit
dan begroot. De totale Baten over 2017 waren EUR 7.500,- te hoog vastgesteld. Dit bedrag is als een correctie meegenomen
onder ‘baten van andere organisaties zonder winststreven’.

Noot 8: Bestedingen aan de Doelstelling
2018

begroting 2018

2017

€

€

€

Donaties aan Rainbow Homes programma

1.272.709

1.278.536

1.324.600

Som der lasten

1.272.709

1.278.536

1.324.600

2018

begroting 2018

2017

€

€

€

Wervingskosten

51.073

50.917

52.738

Kosten beheer en administratie

44.700

50.846

60.767

Som der lasten

95.773

101.763

113.505

De Stichting heeft vrijwel het voor 2018 begrote bedrag besteed aan de doelstelling.

Noot 9: Som der lasten

De wervingskosten zijn in 2018 iets hoger dan begroot, maar lager dan in 2017. De kosten voor beheer en administratie laten
een dalende trend zien.
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Noot 10: Saldo financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

2018

begroting 2018

2017

€

€

€

986

1.200

795

Door de lage rentestanden zijn de rentebaten minimaal. Partnership Foundation kiest er voor om haar reserves niet
risicodragend te beleggen. De bovengenoemde bedragen betreffen grotendeels de bankkosten in verband met het overmaken
van de donaties naar India.
Personeelsleden
Partnership Foundation heeft geen personeelsleden in dienst. Derhalve is de WNT niet van toepassing.
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Reserves & fondsen & resultaatbestemming
Het saldo van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserves & fondsen. Hiervan wordt het deel waaraan door
derden een specifieke bestemmingsverplichting is gekoppeld aan het Bestemmingsfonds toegevoegd.
Het deel van de reserves & fondsen waaraan niet door derden een specifieke bestedingsdoelstelling is gekoppeld wordt door
het Bestuur, in overeenstemming met de statutaire doelstellingen van de Stichting, bestemd voor het specifieke doel van de
Stichting.
Het voorstel van het Bestuur voor resultaatbestemming 2018 is als volgt:
Resultaat 2018

250.400-

Dotatie aan Bestemmingsreserve

250.400-

Het nettoresultaat in 2018 bedroeg € 250.400 positief. Het resultaat 2018 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Partnership Foundation heeft met diverse sponsoren meerjarige overeenkomsten afgesloten. De totale waarde in de komende
jaren, gewaardeerd op nominale waarde, is als volgt:
Sponsorcontract

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van bedrijven
Baten van particulieren
Baten sponsoren o.b.v. contract

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal
portfolio waarde

1.276.250

950.000

365.000

268.750

25.000

2.885.000

–

–

–

–

–

5.725

1.200

–

–

—

6.295

1.281.975

951.200

365.000

268.750

25.000

2.891.925
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Belangrijke kengetallen 2018
Bestedings- en kostenpercentage
2018

begroting 2018

2017

€

€

€

Besteed aan de doelstelling

1.272.709

1.278.536

1.324.600

Totale Lasten

1.368.482

1.380.299

1.438.105

Totale Baten

1.619.868

1.406.830

1.626.964

– Totale bestedingen aan doelstelling t.o.v. totale lasten

93%

93%

92%

– Totale bestedingen aan doelstelling t.o.v. totale baten

79%

91%

81%

95.773

101.763

113.505

5,9%

7,2%

7,0%

Bestedingspercentage

Kostenpercentage
– Som der lasten

– Kostenpercentage t.o.v. totale baten

Partnership Foundation heeft slechts één specifieke doelstelling: Het ontwikkelen van een keten van Rainbow Homes voor de
opvang van straatmeisjes. Het beleid van Partnership Foundation daarbij is om de kostenpercentages voor administratie en
beheer zo laag mogelijk te houden.
Bestuur en Raad van Toezicht hebben een harde afspraak dat het percentage voor kosten van beheer en administratie en
wervingskosten maximaal 10% mag bedragen. In 2018 was het kostenpercentage 5,9%.
Het Bestedingenpercentage (Bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale Lasten) bedroeg 93%, gelijk aan de
begroting.
Wervingskosten

Totale Baten
Wervingskosten

Kostenpercentage wervingskosten t.o.v. Totale baten

2018

begroting 2018

2017

€

€

€

1.626.964

1.406.830

1.626.964

51.073

50.917

52.738

3,2%

3,6%

3,2%

De Stichting heeft van oudsher een zeer laag percentage kosten van wervingskosten, met name als gevolg van het beleid om te
werken met een beperkte groep vaste sponsoren. Ook in 2018 was het kostenpercentage voor werving laag, namelijk 3,2%.
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Contractwaarde en liquiditeitsreserve
De Stichting heeft als beleidsrichtlijn om er naar te streven om 3x de jaarlijkse Lasten (bestaande uit bestedingen aan
doelstelling en de kosten van beheer en administratie) aan meerjarige sponsortoezeggingen (Contractwaarde) aan te houden,
en daarnaast om 1x de jaarlijkse Lasten aan liquide middelen aan te houden (Liquiditeitsreserve).
Per balansdatum 2018 waren de stand van de Contractwaarde en de Liquiditeitsreserve ten opzichte van de totale Lasten als
volgt:

stand per 31 dec. 2018
Contractwaarde uit hoofde van meerjarige contracten

2.891.925

Totale lasten begroting 2019

1.340.399

Verhouding contractwaarde ten opzichte van de Totale Lasten

2,2

Liquide middelen per jaareinde

1.436.482

Totale lasten begroting 2019

1.340.399

Verhouding liquide middelen ten opzichte van de Totale Lasten

1,1

maal

maal

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht bedraagt de huidige factor 2,2 per eind 2018, hetgeen lager is dan beoogd. Op basis van
de lopende gesprekken vormt de contractwaarde per jaareinde geen materiële bedreiging voor de continuïteit van de
bestedingen aan doelstelling. Het Bestuur blijft echter streven naar een versterking van de sponsorbasis en meerjarige
committeringen.
De Liquiditeitsreserve is met een factor 1,1 conform de richtlijn van het Bestuur.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een impact op verslaggevingsjaar 2018.
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Ondertekening van de jaarrekening
Vastgesteld door het Bestuur
Loes Klappe-Linsen
Jheroen Muste
Veronika Uhl
Guus Lamers
Davinia Lamme

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht
Fons Stoelinga
Michel Barth
Robert de Bruin
Guido van Staveren van Dijk

Leidschendam, 22 januari 2019

Overige gegevens
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5. Bepaling resultaatbestemming
Het saldo van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserves en fondsen. Hiervan wordt het deel waaraan door
derden een specifieke bestemmingsverplichting is gekoppeld aan het Bestemmingsfonds toegevoegd.
Het deel van de reserves en fondsen waaraan niet door derden een specifieke bestedingsdoelstelling is gekoppeld wordt door
het Bestuur, in overeenstemming met de statutaire doelstellingen van de Stichting, bestemd voor het specifieke doel van de
Stichting.
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6. Controle verklaring van de
onafhankelijke accountant
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Partnership Foundation
Ondernemen voor straatmeisjes

