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1.  Voorwoord 

 
Uit het  “Millennium Development Goals Report 2015” van de Verenigde Naties blijkt dat de 
Millennium doelstellingen de meest succesvolle anti-armoede beweging in de geschiedenis 
hebben opgeleverd. Door wereldwijde, nationale, regionale en lokale inspanningen zijn de 
levens van miljoenen mensen gespaard gebleven en van nog veel meer mensen zijn de 
levensomstandigheden significant verbeterd. Wel blijkt dat deze verbeteringen in sommige 
gebieden groot zijn en dat andere regio’s jammer genoeg ver achterblijven, zoals bijvoorbeeld 
regio’s in India. Er blijft dus nog genoeg te doen voor de Stichting Actie Calcutta (SAC).  
SAC draagt bij aan de tweede Millennium doelstelling: Onderwijs. 
SAC bestaat al meer dan 40 jaar. De wereld en wij zijn sinds onze start veranderd. Onze blik 
is breder geworden. Tegelijkertijd zijn we onszelf gebleven. Onze oorspronkelijke idealen zijn 
niet verwaterd.  
Iedereen is het met ons eens dat kinderen naar school moeten. Toch is dat in vele landen  
nog niet het geval, vooral niet in India in de gebieden waar SAC werkt. Daarom steunen wij 
juist daar kinderen om naar school te gaan en komen we op voor hun belangen. Dat is  
onze missie. Daaraan werken wij met hart en ziel. 
Armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs zijn in onze werkgebieden in ontwikkeling, 
maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom blijft SAC doen wat het altijd heeft gedaan. 
Met concrete hulp eerlijke kansen scheppen voor duizenden kansarme kinderen, zodat ze 
naar school kunnen. Hiermee voorkom je dat de kinderen maatschappelijk buiten spel blijven 
staan. De versterking van organisaties ter plekke hangt hiermee nauw samen, want zij 
organiseren het onderwijs. SAC heeft een sterk netwerk opgebouwd in India. Samenwerking 
met de organisaties ter plaatse is volop in ontwikkeling. 
SAC heeft nog veel te doen in India. Maar duidelijk is dat het realiseren van onze missie niet 
onmogelijk is. De resultaten in 2016 onderstrepen dit en spreken voor zich. 
Het behalen van deze resultaten zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van de vele 
sponsors en  donateurs. Wij verheugen ons steeds om hun vele bijdragen. 
Tot slot zijn wij veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers die SAC ondersteunen in het 
bestuur, in de commissies rond kindsponsoring, projecten, fondsenwerving, financiën, 
marketing & communicatie en positionering van SAC met ICT-beheer en bureaumanagement. 
 
Joke Jansen 
Voorzitter 
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2.  Samenvatting 

 
SAC had in 2016 twee belangrijke doelen voor ogen. Ten eerste blijven doen wat we al  
42 jaren doen, het werven van kindsponsors en sponsors voor projecten. Om daarmee te 
zorgen voor onderwijs voor kinderen en jongeren in India, met name in Calcutta en de drie 
deelstaten West Bengalen, Jharkhand en Odissa. Ten tweede ons beraden op de samen- 
werking met onze partners in India voor de komende 10 à 15 jaar. 
 
Aan kindsponsoring ontving SAC dit jaar bijna €170.000. Dit betekent een voortzetting van de 
dalende tendens die zich al een groot aantal jaren aftekent. 
Voor projecten ontving SAC in 2016 ruim €130.000. Wij gaan ervan uit dat dit bedrag de 
komende jaren verder zal stijgen. Dit mede doordat SAC meer aandacht zal geven aan 
fondsenwerving. 
Eind 2016 werd ons bekend dat we een nalatenschap gaan ontvangen van ca. € 230.000. 
Aan sponsoring van kinderen en hostels, en de uitvoering van projecten besteedde SAC dit 
jaar bijna €275.000. Dit betekent dat voor enkele projecten de ontvangsten al zijn ontvangen, 
en de uitvoering pas begint in de eerste helft van 2017.  
In 2016 zijn 31 projectaanvragen ontvangen,19 aanvragen werden goedgekeurd door het 
Algemeen Bestuur en 9 daarvan worden inmiddels uitgevoerd. 8 Projectaanvragen werden 
afgewezen. 
 
Om na te gaan waar en op welke wijze wij onze werkwijze kunnen verbeteren had SAC dit 
jaar veelvuldig contact met enkele collega goede doelen organisaties. Dit leverde een duidelijk 
beeld op van een toekomstige werkwijze voor SAC. Een ontwikkeling die aansluit bij 
ontwikkelingen die we zien in India. In India komt van de overheid en het bedrijfsleven meer 
geld beschikbaar. Indiase partners leren hoe zij hiervan gebruik kunnen maken. Dit alles nog 
zeker niet in een mate die sponsoring uit Nederland en andere landen binnen en buiten 
Europa overbodig maakt, maar de richting is wel duidelijk. SAC zal zich gaan ontwikkelen tot 
een fondsenwervende organisatie en werkzaamheden die te maken hebben met het 
voorstellen van projecten, het uitvoeren van projecten, het monitoren hiervan en het verzorgen 
van (financiële) eindrapportages overdragen aan daarvoor geschikte NGO’s in India. Wij zien 
ook een rol weggelegd voor deze NGO’s om hostels te ondersteunen meer zelfstandig te 
worden. Ook hostels en andere onderwijs locaties dienen meer selfsupporting te worden. In 
2017 zullen wij besluiten met welke NGO’s in India wij deze eerste stap zullen gaan zetten. 
Het ultieme doel zal zijn dat onze partners in India volledig in eigen behoeften kunnen 
voorzien. 
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“onder de loep” 
 

Hoe kinderen met Hiv/Aids aan hun toekomst werken 
 

 
 

De kinderen experimenteren met wat ze geleerd hebben 

 

  Chetana, Burdwan 

 

 
In het district Burdwan in West-Bengalen 
ligt het Chetana Community Care Center. 
Het wordt gerund door de Sisters of St. 
Anne Chennai. Zij  hebben samen met 
lokale organisaties een huis voor Hiv/Aids 
kinderen opgezet. Momenteel verblijven 
er 22 kinderen die beide ouders hebben 
verloren of nog één ouder hebben die 
door eigen ziekte niet voor hen kan 
zorgen. Door hun familie en de 
maatschappij  worden ze verstoten.  In 
het beleid van het huis staan twee vragen 
centraal, namelijk: Hoe houden wij de 
kinderen in leven?  
En: Hoe kunnen deze kinderen later op 
eigen benen staan? Het antwoord hierop 
is een combinatie van zowel regulier 
onderwijs  als een aanvullende 
vaardigheidstraining. 
 
 

 SAC steunde dit huis voor Hiv/Aids 
kinderen vanaf 2013 voor een 
projectperiode van 3 jaar met onder meer 
zo’n vaardigheidstraining, welke overigens 
voor 1/10 met lokale middelen werd 
gefinancierd.  
Die training leert de kinderen vaardigheden 
als naaien, muziek spelen en  
computerhandigheid, vergroot hun 
zelfvertrouwen en geeft hun iets essentieels 
mee voor later.  
Dankzij deze meervoudige aanpak op 
zowel fysiek, educatief als mentaal gebied 
zullen deze ooit opgegeven kinderen later 
een normaal leven kunnen leiden en 
mogelijk zelfs een voorbeeldfunctie 
vervullen in hun eigen dorp. 
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3.  Stichting Actie Calcutta 

Stichting Actie Calcutta (SAC) ondersteunt onderwijs aan kinderen en jongeren in India en 
biedt hen daarmee perspectief op een betere toekomst. SAC is een professioneel werkende 
organisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers. De organisatiekosten zijn daardoor heel laag.  
India behoort tot de snelst groeiende economieën ter wereld. Toch leeft een derde van de 
bevolking onder de armoedegrens en bijna een kwart is analfabeet. Het werkgebied van SAC 
ligt in Calcutta en de drie deelstaten Jharkhand, Odisha en West-Bengalen. Wij ondersteunen 
straatkinderen in Calcutta en kinderen van kastelozen en inheemse stammen in tribale 
gebieden in voornoemde deelstaten. 
 
Dankzij donaties en andere giften zorgt SAC dat kinderen de mogelijkheid krijgen om 
voorbereidend, basis- en vervolgonderwijs te volgen. Het faciliteren van beroepsonderwijs zal 
de komende jaren meer prioriteit krijgen. Ook nu zijn er al verpleegkundigen, onderwijzers, 
technici en ICT-deskundigen die hun opleiding ooit begonnen dankzij SAC. 
Wanneer het noodzakelijk is om het volgen van onderwijs mogelijk te maken, met name in de 
afgelegen plattelandsgebieden, huisvest SAC kinderen in hostels. 
De komende jaren zal SAC de organisaties ondersteunen die er naar streven dat onderwijs 
uiteindelijk wordt gefinancierd door de overheid in India. Om dit te realiseren zal SAC steeds 
meer gaan samenwerken met NGO’s in Nederland en vooral ook in India. 
  
SAC kent twee belangrijke bronnen van inkomsten: 
Via kindsponsoring kan men een kind sponsors. Het kind treedt hierbij op als ambassadeur 
van het hostel of de school. Dat wil zeggen dat het geld bestemd is voor het kind èn haar 
leefomgeving. Er profiteren dus meer kinderen door het ontvangen van onderwijs, en zo nodig 
gezondheidszorg, huisvesting, voeding en kleding.  
Via projectsponsoring. Het betreft onderwijsprojecten en onderwijs faciliterende projecten. 
SAC steunt jaarlijks een groot aantal van dergelijke projecten. Deze zijn zeer verschillend  
van aard. 
Enkele voorbeelden: 
- de financiering van de ontwikkeling van een verpleegkundigenopleiding; 
- de financiering van kleuteronderwijs (Balwadi’s), basisonderwijs of beroepsonderwijs; 
- de financiering van basisonderwijs voor de kinderen van seizoenarbeiders op steenfabrieken 
(Brickfields); 
- de bouw of uitbreiding van een school of een hostel; 
- de aanleg van waterputten, toiletten en/of wasruimten; 
- de aanschaf van generatoren en solar-systemen zodat kinderen ook ’s avonds huiswerk 
kunnen maken. 
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“onder de loep” 

Een uurtje werken in de tuin hoort er ook bij 
 

 
 

 

 

 
Kinderen uit verafgelegen dorpjes 
waar geen school is, verblijven vaak 
in een hostel. Zo’n hostel ligt 
naast een school. Behalve huisvesting 
krijgen de kinderen daar voeding, 
gezondheidszorg, bijles en sport. 
Daarnaast leren ze er huishoudelijke 
karweitjes zoals de vloer dweilen en 
hun eigen kleren wassen. Ook het 
werk in de moestuin hoort erbij. De 
kinderen zien zelf hoe de gewassen 
groeien en hoe zij ze moeten 
onderhouden. Dit is ook belangrijk 
voor hun latere leven. Bij dit alles 
leren ze ook om goed met elkaar 
samen te werken. 
 

 Ook is er tijd voor de kinderen om hun 
talenten te ontwikkelen op het gebied 
van muziek, dans of toneel. In de 
vakanties gaan de kinderen naar huis. 
De belangstelling van de ouders voor 
het onderwijs van hun kinderen neemt 
zienderogen toe. Ouders richten 
ouderraden op en praten met de 
schoolleiding over allerlei onderwerpen.   
Ook komen er steeds meer cursussen 
voor ouders. De toegenomen interesse 
van ouders voor de school van hun 
kinderen is al duidelijk zichtbaar in de 
resultaten van de schoolexamens!  
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4.  Strategie en Beleid 

Onderwijs is hèt middel om kinderen en jongeren een betere toekomst te bieden. Onderwijs 
levert een belangrijke bijdrage aan een menswaardige samenleving. Recht op onderwijs heeft 
iedereen, zonder discriminatie of uitsluiting. 
 
4.1  Visie 
 Arme kinderen en jongeren in Noordoost-India volgen onderwijs als voorbereiding op een 
gelijkwaardige participatie in de maatschappij.  
 
4.2  Missie  
De wereld openen voor arme kinderen en jongeren in Noordoost-India via het stimuleren van 
onderwijsdeelname door: 
   1. Het creëren van mogelijkheden tot het volgen van onderwijs in India; 
   2. Het aanbieden van community based onderwijs, kleuteronderwijs, basisonderwijs, 
 beroepsonderwijs en ander voortgezet onderwijs; 
   3. Het ondersteunen van onderwijs faciliterende projecten en programma's; 
   4. Onze omgeving betrekken bij deze missie. 
 
4.3  Strategie 
Het werkgebied van SAC is Calcutta en de drie deelstaten Jharkhand, Odisha en West-
Bengalen. Wij ondersteunen straatkinderen in Calcutta en kinderen van kastelozen en 
inheemse stammen in tribale gebieden. 
SAC ondersteunt veel programma’s en projecten op het gebied van kleuter-, basis-, en 
voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft SAC besloten om meer aandacht te gaan geven aan 
beroepsonderwijs in de overtuiging dat dit nog meer de mogelijkheden creëert voor een betere 
toekomst. 
Om deze doelstellingen te realiseren houdt SAC zich bezig met het werven van fondsen. Dit 
betreft kindsponsors en sponsors voor het realiseren van (onderwijs)projecten. De particuliere 
sponsor is van groot belang voor SAC. Het vinden van vermogensfondsen, het opbouwen van 
duurzame relaties en samenwerkingsverbanden kunnen helpen met het financieren van onze 
projecten. 
SAC laat zich leiden door veranderingen in India, met name op het gebied van onderwijs en 
de betrokkenheid van de overheid. De samenwerking in India is gebaseerd op programma’s 
en projecten die streven naar zelfredzaamheid. Doorgaans betekent dit dat wij samenwerken 
met organisaties die een samenwerking hebben met de overheid. SAC streeft naar een goede 
samenwerking met NGO’s in India. 
SAC wil een open en transparante organisatie zijn. SAC omarmt vrijwilligers en particuliere 
initiatieven. 
 
4.4  Meerjarenplan 
Een oriëntatie bij enkele grote Goede Doelen Organisaties leerde dat zij zich steeds meer 
richten op fondsenwerving. Werkzaamheden als besluitvorming over projecten en hostels, 
onderbouwing van voorstellen, toezicht op de uitvoering van projecten en toezicht op het 
functioneren van hostels, de administratie van projecten en hostels, de financiële 
administratie, monitoring en de werving van lokale fondsen gebeuren door lokale NGO’s met 
lokale kennis en kwaliteit. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in India, waar NGO’s zich 
ontwikkelen tot professionele organisaties met externe monitoring en samenwerking met de 
overheid. De komende vijf jaar gaat SAC werken aan het overdragen van werkzaamheden 
aan NGO’s in India en bijdragen aan hun verdere professionalisering. Een eerste stap hierin is 
het selecteren en uitnodigen van NGO’s om met ons deze ontwikkeling aan te gaan. Deze 
stap willen wij in 2017 zetten. 
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“onder de loep” 

Assembleren en vermarkten van solar-lantaarns 
 

 
 

’s Avonds huiswerk maken bij het licht van een solar-lantaarn 
 

  Gajapati, Odisha 

 

 
Gajapati is een van de economisch 

meest achtergebleven districten in de 

staat Odisha. De bevolking bestaat 

uit tribalen, vooral van de Khonda 

stam. Van de jongeren heeft 80% 

geen werk. 

’s Avonds steekt men in de hutjes 

een petroleumlamp aan, maar in feite 

komt bij het invallen van de duisternis 

het leven tot stilstand. Gebrekkige 

verlichting belemmert zo de 

sociaaleconomische vooruitgang.  

Solar-lantaarns zijn dan een goede 

oplossing. Ze zijn veilig, 

milieuvriendelijk en geven veel licht. 

Een volledig opgeladen solar-lantaarn 

kan 12 uur lang een ruimte van 4 x 4 

meter goed verlichten, zodat de 

 dorpsbewoners ook ‘s avonds kunnen 

werken of studeren.  

Daarom is hier een project opgezet dat 

gebruiksvriendelijke solar-lantaarns 

gaat opleveren.  

Het is zowel een scholings- als een 

werkgelegenheidsproject, bedoeld voor 

vrouwen en jongeren. Er wordt 

knowhow overgedragen om zowel 

solar-lantaarns te assembleren als om 

deze in de regio te vermarkten. Ook 

marketingtools en het maken van een 

businessplan komen dus in de scholing 

aan de orde. Dit project zal de 

levensomstandigheden en educatieve 

mogelijkheden van de dorpsbewoners 

sterk verbeteren!  

 



10 
 

5.  Kindsponsoring 

5.1  Doel 
Het doel van kindsponsoring  is onderwijs te bieden aan kinderen van tribalen (inheemse 
stammen), dalits (kastelozen) en straatkinderen in Calcutta. Veel ouders van deze kinderen 
kunnen vaak zelf de kosten van onderwijs niet of slechts gedeeltelijk betalen. Dankzij onze 
kindsponsors kunnen deze kinderen naar school.  
 

5.2  Waaraan worden de bijdragen van de kindsponsors besteed?  
De kindsponsors dragen bij door een of meer sponsorschappen van € 100,- per jaar. Deze 
bijdragen gaan naar kinderen in hostels en onderwijslocaties (balwadi’s, teachingcentra en 
scholen). 
In een hostel verblijven kinderen uit kleine dorpjes waar geen school is. In zo’n hostel, dat 
vaak naast een school staat, krijgen ze behalve huisvesting ook voeding, gezondheidszorg, 
bijles en sport. Daarnaast leren de kinderen huiselijke karweitjes zoals hun eigen kleren 
wassen, poetsen en tuinieren en kunnen ze hun talenten ontwikkelen.  
Voor gezondheid is steeds meer aandacht. De meeste hostels hebben een ‘dispensary’, een 
kamertje waar de medicijnen staan die beheerd worden door een verpleegkundige. Malaria, 
tyfus en veel voorkomende darmklachten kunnen zo snel behandeld worden.  
In een balwadi krijgen dorpskinderen op jonge leeftijd voorbereidend onderwijs voordat ze 
naar een echte school gaan. Het is een soort kleuterschool en het onderwijs gebeurt in de 
open lucht, in een hut of onder een boom. Het wordt meestal gegeven door jonge vrouwen uit 
het dorp die daarvoor zijn opgeleid. Ook leren de kinderen er op speelse wijze sociale 
vaardigheden zoals samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Ook leren ze de taal van 
de school, die anders is dan in hun dorp. Het verschil in taal is een grote hindernis als ze naar 
school gaan. Soms blijken deze ‘achterstandskinderen’ daardoor zelfs een voorsprong te 
hebben op de kansrijkere leerlingen die zonder deze voorschoolse educatie aan de school 
beginnen! 
In een teachingcentrum  wordt bijles en huiswerkbegeleiding gegeven. Door de bijlessen 
kunnen de kinderen het onderwijs op school goed volgen. 
 

 5.3  Participatie van Ouders 
Ouders krijgen steeds meer belangstelling voor het onderwijs van hun kinderen. Ze richten 
ouderraden op en praten met de schoolleiding over belangrijke onderwerpen. De leraren 
voelen hierdoor meer waardering voor hun werk en dit inspireert hen om zich nog meer in te 
zetten voor hun leerlingen.  
De toegenomen interesse van ouders lijkt zelfs een positieve invloed te hebben op de 
resultaten van schoolexamens. Waar wij jaren geleden slagingspercentages binnenkregen 
van rond de 50% zien wij de laatste tijd steeds vaker resultaten van tussen de 90 en 100%!  
Ook de eigen financiële bijdragen van de ouders blijven stijgen, dit jaar naar 58%. 
 
5.4  Taken van de Commissie Kindsponsoring                 
De Commissie Kindsponsoring heeft de volgende taken:  
a. Toekennen van sponsorschappen aan sponsors en contact met hen onderhouden.  
Indien een sponsor  dat wenst, ontvangt hij/zij een foto en informatie over het kind of over het 
leven van de kinderen op school.  
Alle sponsors ontvangen rond Kerstmis een kerstbrief van SAC, een kerstkaart met tekening 
van de kinderen en informatie over het wel en wee van de onderwijslocatie.  
De vertaling van deze brieven uit het Engels wordt door vrijwilligers van SAC verzorgd.  
 
b. Toekennen van de sponsorgelden aan de organisaties in India en contact met hen houden 
over de voortgang en besteding  van de gelden. De toekenning van sponsorgelden is steeds 
gebonden aan een termijn. Bij de balwadi ’s en teachingcentra is dit 3 jaar. Jaarlijks moet 
verantwoording worden afgelegd over de besteding van de sponsorgelden en de voortgang op 
de onderwijslocatie. Na afloop van die 3 jaar kan - afhankelijk van de situatie - een verzoek 
worden gedaan voor een nieuw traject van 3 jaar. Voor hostels geldt in principe een tijdsduur 
van 9 jaar, waarbij het afronden van de schoolopleiding van de kinderen centraal staat.  
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5.5  Cijfers van gesponsorde onderwijslocaties 
 

 
 

 
  

Toelichting bij de diagrammen:  
In de hostels worden de salarissen besteed aan bijlesleraren, koks, chauffeur, tuinman etc. De 
kinderen gaan naar een nabijgelegen school die een eigen financiering heeft. Het lesmateriaal 
is voor huiswerk en bijles.  
Op de balwadi’s en coachingcentra worden de salariskosten besteed aan respectievelijk de 
docenten en de bijlesleraren die de kinderen helpen bij het spreken en schrijven van de 
schooltaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

22% 

59% 

8% 
8% 

3% 

Verdeling bestedingen hostels 2016  

Salarissen 

Voeding 

Lesmateriaal 

Onderhoud 

Diversen 
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3% 

Verdeling bestedingen onderwijslocaties 2016 

Salarissen 

Voeding 

Lesmateriaal 

Onderhoud 

Diversen 
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 Hostels Onderwijslocaties 

Aantal locaties SAC 63 11 

Aantal kinderen in alle locaties 8252 4332 

Aantal door SAC gesponsorde   
kinderen 

1674 360 

Gemiddelde jaarlijkse bijdrage 
aan de  
totale kosten door SAC 

20% 41% 

Gemiddelde jaarlijkse bijdrage 
aan de  
totale kosten door de ouders 

58% 12% 

Gemiddelde jaarlijkse bijdrage 
aan de  
totale kosten door andere 
sponsors 

22% 47% 

 
 
5.6  Start van nieuwe sponsorschappen en afbouw van langlopende sponsoring 
In 2016 is aan 6 nieuwe hostels sponsorgeld toegekend. Bij 11 locaties is een jarenlange 
financiering afgerond. 
De activiteiten van SAC in Khandhamal (Odisha) worden geleidelijk aan afgebouwd.  
 
5.7  Toekomst  
SAC blijft ernaar streven dat de eigen bijdragen van ouders gelijk blijven of indien mogelijk 
toenemen. Steeds zullen we er echter op letten dat de allerarmsten hierdoor niet van 
onderwijs en huisvesting worden uitgesloten. 
Sinds de invoering van de euro bedraagt een kindsponsorschap € 100,- per jaar. Vanuit  
onze contacten in India vernemen wij dat door kostenstijgingen dit bedrag steeds vaker 
ontoereikend is. 
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6.  Projecten 

Voorgenomen focus van de projectencommissie in 2016:  
- Acquireren en uitvoeren van projecten gericht op beroepsvorming. 
- Samenwerking zoeken, respectievelijk intensiveren met, op onderwijsontwikkeling 

gerichte, professionele organisaties. 
- Meer aandacht bij de projecten voor duurzaamheid. 
- Meer aandacht voor betrokkenheid van zowel kinderen als de familie, de leerkrachten, de 

(lokale) overheden en partner organisatie(s). 
 
6.1  Resultaat projecten 2016 
 
Na het piekjaar 2015 voor wat betreft projecten was de financiële omvang van de 
projectactiviteiten in 2016 aanmerkelijk geringer. Geaccepteerde projecten in 2016 voor   
€ 93.839,- tegen € 241.452,- in 2015. Wel zijn, na het jaarlijkse werkbezoek in februari 2016, 
grote onderwijs faciliterende bouwprojecten ingediend en zijn belangrijke stappen gezet om 
deze in 2017 te kunnen gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld de bouw van een school voor de 
opleiding van verpleegkundigen en de bouw van een meisjes- en jongenshostel. 
 
 
Aangevraagde projecten in 2016 
In 2016 zijn 31 projectaanvragen ontvangen: 
   19 aanvragen zijn goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en 9 worden nu uitgevoerd; 
     8 projectaanvragen zijn afgewezen, 4 aanvragen zijn nog in behandeling. 
 
Opgestarte projecten in 2016 
    Calcutta  Immaculate school, septic tank 
    Sealdah  Brickfield schools (1-10-16 t/m 30-9-17; 5 schooltjes i.p.v. 10) 
    Gajapati District Solar-systemen, opleiding en materiaal, Odisha 
    Calcutta  Beroepsopleiding voor vrouwen, KMWSC, Calcutta 
    Deopur  Deopur girls' hostel, borewell 
    Gunupur  M.E. school, constructie verdieping  
    Calcutta  Computer education practice centre 
    Belpahari  Apparatuur voor het Jeevana Gezondheidscentrum 
    Jhinguti  Ondersteuning onderwijs bij Chetana Care Centre 
    Sahebganj  Muur rondom doveninstituut 
 
Het totaalbedrag voor nieuwe projecten die in uitvoering zijn genomen is € 93.839,- . 
 
Verdeling van het geld voor de uitvoering van de projecten in 2016 
 

 
 

43% 
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Afgesloten projecten 
In 2016 zijn 10 projecten afgerond. Deze projecten zijn in verschillende jaren aangevraagd: 
 
P15-13 Mondasore   Borewell Orphanage of Mondasore 
P15-12 Murguni   Murguni girl's hostel, 2 tubewells 
P14-24 Chafla    Primary education and nutrition support 
P14-20 Balichak   Partition, toilet block, beds for girls' hostel Balichak 
P14-18 Vikas Sadan, Balasore Electrical transformer Vikas Sadan 
P14-09 Ambopua, Berhampur Furnishing De Paul Girls' hostel 
 
 
Een project met perspectief 
Bij SAC is nu financiering gevraagd voor een solar-project. Dit levert gebruiksvriendelijke 
solar-lantaarns op en zal de levensomstandigheden en educatieve mogelijkheden van de 
dorpsbewoners sterk verbeteren. 
Het bijzondere van dit project is dat het zowel een scholings- als een werkgelegenheids- 
project is.  
Het project heeft namelijk een tweeledig doel:  
1. Overdragen van knowhow om solar-lantaarns te leren assembleren;  
2. Overdragen van kennis om deze lantaarns in de regio te vermarkten.  
Ook marketingtools en het maken van een businessplan komen dus in de scholing aan de 
orde.  
Voor deze scholing worden 20-25 vrouwen en jongeren geselecteerd! De totale kosten van het 
project bedragen € 3.725,-.  
 
 
6.2  Invulling van beleid 2016  
 
Er zijn dit jaar aanvullende stappen gezet ter uitvoering van onderstaande beleidspunten: 
 
- Acquireren en uitvoeren van projecten gericht op beroepsvorming. 
- Bij bezoek aan India is extra aandacht gegeven aan dit aspect, wat heeft geleid tot een 

aantal op beroepsvorming gerichte projecten. 
- Samenwerking zoeken, respectievelijk intensiveren met professionele organisaties gericht 

op onderwijsontwikkeling. 
- De eerste stappen zijn gezet om organisaties in India intensiever in te zetten voor 

beleidsvorming, uitvoering en monitoring van projecten. 
- Meer aandacht bij de projecten voor duurzaamheid. 
- Bij de beoordeling van de projectaanvragen wordt explicieter aandacht besteed aan 

duurzaamheid onder andere met betrekking tot de energievoorziening. 
- Meer aandacht voor het “omgevingskader” in termen van betrokkenheid van de gemeen- 
 schap in haar ontwikkeling en het pad naar zelfredzaamheid. 
- Door veelvuldige contacten en regelmatige bezoeken met en aan onze partners in India 

wordt hieraan structureel gewerkt. 
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 7.  Werving van fondsen 

7.1  Doelstelling 
De commissie fondsenwerving stelt zich ten doel het werven van fondsen voor projecten die 
door het bestuur zijn goedgekeurd. Het bestuur keurt projecten goed als deze voldoen aan de 
volgende criteria: 
Het project ondersteunt – direct of indirect – het (beroeps)onderwijs aan kansarme jongeren in 
de deelstaten van India waar SAC werkzaam is. 
Het project faciliteert – direct of indirect – het (beroeps)onderwijs, door de bouw van scholen, 
hostels, sanitair, waterputten, solar-apparatuur etc.  
 

7.2  Resultaten 

De commissie heeft de wervingsactiviteiten geconcentreerd op een drietal activiteiten: 
Het actief benaderen van potentiële of bestaande sponsors; 
Het aangaan van samenwerkingsverbanden voor bepaalde projecten met andere  
Goede Doelen Organisaties;   
Incidenteel gebruik maken van zelfstandig opererende fondsenwervers indien de daarvoor te 
betalen onkostenvergoeding acceptabel wordt geacht. 
 
Diverse van bovengenoemde acties zijn inmiddels in gang gezet. Voor projecten werd dit jaar 
€130.000 binnen gehaald bij particuliere sponsors, enkele bedrijven, enkele kapitaalfondsen 
en in de samenwerking met andere Goede Doelen Organisaties.  
 

7.3  Toekomst 
De commissie vertrouwt er op dat door middel van een goede onderbouwing van de aanvraag 
voor fondsen, de projectfinanciering kan worden gerealiseerd. De monitoring van het project 
en de terugkoppeling naar de sponsor zijn daarbij van essentieel belang. Het is de intentie dat 
fondsenwerving een steeds belangrijker onderdeel wordt van de werkwijze van SAC. 
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8.  Marketing en communicatie 

 

8.1  Doelstelling  

 
De commissie M&C beoogt zowel nieuwe sponsors te vinden als bestaande sponsors aan 
SAC te binden. Een ander doel is het vergroten van de naamsbekendheid van SAC.  
In onze communicatie met sponsors willen we hen nog concreter informeren over de kinderen 
of projecten die zij steunen. Dit kan de motivatie voor hun sponsoring vergroten.  
Voor de communicatie tussen de vrijwilligers onderling worden jaarlijks enkele contact- 
momenten ingepland.  
  

8.2  Resultaten 
 
- Aangezien het aantal kindsponsors geleidelijk afneemt door onder meer de hoge leeftijd 

van een deel van onze trouwe sponsors werd een ‘actieplan werving kindsponsors’ 
geschreven om deze daling een halt toe te kunnen roepen; 

- De regionale werkgroepen van SAC hebben in 2016 weer allerlei activiteiten georganiseerd 
om gelden voor projecten te genereren en de naamsbekendheid van SAC te vergroten; 

- Ook is deelgenomen aan het Full Colour Festival in Emmen, aan de Andere 
Mèrt/Regenboogfestival in Geldrop en aan wijkmarkten in Nijmegen. Verder werd In 
Drenthe een wintermarkt en veiling georganiseerd. Dit alles om SAC te promoten en 
financiering voor projecten te verkrijgen; 

- Voor sponsors en geïnteresseerden is twee maal een nieuwsbrief uitgebracht;  
- Op verzoek van een organisatie met een groot aantal sponsorschappen werkte SAC mee 

aan het uitbrengen van twee specifieke nieuwsbrieven, waardoor deze organisatie haar 
leden beter kon informeren over het leven van de sponsorkinderen en hen daardoor ook 
meer kon enthousiasmeren;  

- Er is drie maal een expositie van de reizende fototentoonstelling gehouden op 
verschillende plaatsen in het land; 

- Ter gelegenheid van de verhuizing van SAC naar een ander pand werd op 22 april 2016  
een openingsreceptie georganiseerd voor externe relaties en een bijeenkomst voor alle 
vrijwilligers;   

- In het najaar werd een vrijwilligersdag georganiseerd.  
 
 
8.3  Toekomst 
 
Conform onze marketingstrategie gaan we door met het benaderen van diverse doelgroepen. 
Speerpunt daarbij is het verkrijgen van meer kindsponsorschappen.  
Verder wordt in 2017 onze website vernieuwd en blijven we exposeren met onze reizende 
fototentoonstelling.  
Onze sponsors gaan we nog concreter informeren over het dagelijks leven van hun 
sponsorkinderen en over de voortgang van door hen gesponsorde projecten. Van het belang 
daarvan zullen we onze Indiase partnerorganisaties overtuigen en hen daarvoor ook 
faciliteren.  
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9.  Financiën 

 
Algemeen 
De jaarrekening 2016 is integraal opgenomen verder in dit jaarverslag. Samengevat kan het 
volgende worden toegelicht. 
Einde 2016 werd voor ons bekend dat we een nalatenschap gaan ontvangen groot circa 
€ 230.000, welke als opbrengst in 2016 is verantwoord. Hierdoor is het jaar 2016 afgesloten 
met een overschot ad € 252.005. Zonder deze nalatenschap zou er een overschot zijn ad  
€ 22.005, begroot was een tekort ad € 35.800. Het voordelige verschil is met name ontstaan 
door hogere inkomsten en iets lagere uitgaven dan begroot.  
 
Baten 
De baten uit fondsenwerving kwamen uit op afgerond € 547.000, inclusief de hiervoor 
genoemde nalatenschap ad € 230.000. De donatiegelden voor kindsponsoring waren 
nagenoeg gelijk aan 2015 namelijk ca. € 172.000. In 2016 zijn hierin echter circa € 5.000 
nagekomen sponsorgelden van 2015 begrepen, feitelijk daalden de donatiegelden derhalve 
ten opzichte van 2015 met circa € 10.000. Zonder deze nagekomen baten zouden de 
donatiegelden voor kindsponsoring nagenoeg gelijk zijn geweest aan de begroting  
ad € 160.000. Bestemde giften voor projecten stegen met ca. € 50.000 ten opzichte van 2015 
naar € 130.000 tegenover begroot € 70.000.  
De vrij besteedbare giften daalden met ca. € 9.000 naar ca. € 11.000, begroot was € 20.000. 
De rentebaten daalden van € 6.600 in 2015 naar € 3.000 in 2016, vooral door lagere 
rentepercentages op spaargelden.  
 
Lasten 
Voor kindsponsoring werd in 2016 ruim € 206.000 betaald aan India. De ontvangen bedragen 
voor kindsponsoring waren € 172.000. Het verschil is voornamelijk gedekt uit een reservering 
voor een verplichting uit het verleden en uit eigen middelen. 
De uitvoering van projecten bedroeg in 2016 circa € 89.000, de ontvangen giften waren circa 
€ 130.000. Het verschil werd met name veroorzaakt doordat tegen einde van 2016 grotere 
giften ontvangen zijn voor in 2017 uit te voeren projecten. 
De kosten voor werving baten en voor beheer en administratie zijn relatief gering van omvang. 
Dit is vooral te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. De kosten voor werving waren 
€ 12.100 (2,2% van de baten) tegenover begroot € 14.500 en vorig jaar € 10.300.  
De kosten voor beheer en administratie waren € 11.800 (2,1% van de baten) tegenover 
begroot € 17.200 en vorig jaar € 14.700. Door onze verhuizing in 2016 naar goedkopere 
huisvesting daalden de hierin begrepen huisvestingskosten. 
 
Begroting 2017 
De begroting voor 2017 is eveneens hierna in het jaarverslag opgenomen.  
Voor 2017 moet voor de kindsponsoring helaas opnieuw rekening worden gehouden met een 
dalende tendens. De opbrengsten voor projecten is gelijk begroot als in 2016. Inkomsten uit 
nalatenschappen zijn begroot op € 20.000. Per saldo is € 260.000 baten uit eigen 
fondsenwerving en rente opbrengsten begroot. Dit is veel lager dan de werkelijke baten in 
2016 en 2015 aangezien er in deze jaren forse inkomsten waren uit nalatenschappen. 
Voor bestedingen aan de doelstellingen kindsponsoring en projecten is € 317.000 begroot.  
De kosten voor werving baten en beheer en administratie zijn begroot op € 26.000.  
Per saldo geeft de begroting 2017 een tekort te zien groot circa € 83.000. 
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10.  De organisatie 

 
Statutaire naam van SAC: Stichting Actie Calcutta 
Vestigingsplaats van SAC: Eindhoven 
Rechtsvorm van SAC: Stichting 
 
Stichting Actie Calcutta staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder  
nummer 41197980. 
SAC heeft bij de belastingdienst de ANBI status en is ingeschreven onder RSIN 807372158. 
SAC voldoet aan alle criteria waaraan zij volgens het CBF moet voldoen. 
 

10.1  Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het Algemeen Bestuur was op 1 januari 2016 als volgt: 
Joke Jansen   Eindhoven Voorzitter 
Hans van den Bergh  Eindhoven Secretaris 
Wim de Jongh   Eindhoven Penningmeester 
Mieke Hillenaar  Eindhoven Bestuurslid 
Leendert Hoogendam Eindhoven Bestuurslid 
Nel Suerink   Nijmegen Bestuurslid  
Peter Rooimans  Eindhoven Bestuurslid 
 
De benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. Bestuursleden zijn herbenoembaar. 
 
Nevenfuncties: Joke Jansen vervult na haar pensionering bij Fontys Hogeschool ICT 
daar nog diverse adviseurschappen.  
Wim de Jongh is werkzaam als zelfstandig accountant en als penningmeester van  
De Stichting Jonge Onderzoekers Eindhoven.  
Hans van den Bergh is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Sint Annaklooster te 
Eindhoven, lid van de cliëntenraad van de Stichting Gezondheidszorg Eindhoven en is 
benoemd als lid van de Bezwaren Advies Commissie personele reorganisatie  
Nationale Politie. 
Nel Suerink is vrijwilliger bij Slachtofferhulp 
 

10.2  Bestuur 
Het Algemeen Bestuur (AB) is belast met alle besluitvorming binnen SAC. Het Dagelijks 
Bestuur (DB) bestaande uit voorzitter en secretaris is belast met voorbereiding en uitvoering 
van de besluiten van het AB, voor zover de uitvoering niet is belegd bij een van de commissies 
(projectencommissie, commissie kindsponsoring, commissie marketing en communicatie en 
de commissie fondsenwerving). 
 

10.3  Vrijwilligers 
SAC bestaat geheel uitvrijwilligers. Inclusief de bestuursleden telt SAC ruim 20 vrijwilligers. 
Vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden om niet en ontvangen slechts een vergoeding 
voor werkelijk gemaakte kosten. De vrijwilligers zetten zich in voor het behandelen van de 
kerstpost naar de kindsponsors, het beoordelen en monitoren van projecten, het werven van 
fondsen, het verrichten van kantoorwerkzaamheden, het houden van acties, het onderhouden 
van de in- en externe communicatie, aanwezig zijn op Goede Doelen markten enz. 
 

10.4  De Raad van Advies 
De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden: 
Jacqueline Le Grand, directeur Le Grand Consultancy 
Frans van Rijswijk, voormalig lid Raad van Bestuur Fontys Hogescholen 
Kees van de Broek, directeur Lilianefonds 
 
De leden van de Raad: 

 Leveren gevraagd en ongevraagd advies, met name op het gebied van strategie en beleid; 
 Ondersteunen het promoten van de naamsbekendheid; 
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 Geven adviezen m.b.t. marketing; 

Zijn bereid hun netwerk in te zetten voor de verdere samenwerking met NGO’s in Nederland 
en in India. 
 
Dit jaar adviseerde de Raad van Advies in het bijzonder om SAC ook op een termijn van 5 à 
10 jaar voort te zetten als vrijwilligersorganisatie met een speciale doelgroep (tribale kinderen 
en jongeren in rurale gebieden). Om het streven naar zelfredzaamheid te versterken moet 
gebruik gemaakt gaan worden van financiering door de overheid in India en het bedrijfsleven 
aldaar. Een dergelijke ondersteuning vraagt om een professionele monitoring van projecten. 
De vraag is hoe deze professionele monitoring te bereiken. Mogelijk door meer verder gaande 
samenwerking met NGO’s in Nederland en India.  
 

10.5  Verantwoordingsverklaring 
In deze verantwoordingsverklaring geeft Stichting Actie Calcutta aan hoe invulling wordt 
gegeven aan de volgende 3 hoofdprincipes: 
 
- Functiescheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht houden 
- Continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen 

 - Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden 
 

10.5.1  Functiescheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht houden 
SAC is een vrijwilligersorganisatie van omstreeks 20 vrijwilligers (inclusief bestuur). Vanwege 
dit zeer overzichtelijk geheel kent de organisatie een Algemeen Bestuur (AB) en commissies. 
Het AB is in alle opzichten verantwoordelijk voor het goed functioneren van SAC en neemt 
daartoe alle besluiten die noodzakelijk zijn. Het AB maakt gebruik van de jaardocumenten 
zoals meerjarenbeleidsplan, het jaarlijks actieplan, de begroting en het jaarverslag. De 
commissies zijn belast met het uitvoeren van de werkzaamheden en het geven van advies 
aan het AB. Elke commissie telt tenminste een lid van het AB. Het AB heeft de volgende 
commissies ingesteld:  
- De projectencommissie behandelt alle projecten in India. Dit vanaf aanvraag tot voorstel tot 

goedkeuring door het bestuur en de controle op de uitvoering in India. 
- De commissie kindsponsoring is belast met de sponsoradministratie, de contacten met de 

sponsors, de contacten met de hostels en kinderen in India. Tevens doet zij voorstellen aan 
het bestuur voor de locaties en omvang van de kindsponsoring. 

- De commissie fondsenwerving is belast met het werven van fondsen voor de goedgekeurde 
projecten. Zij doet dit door het benaderen van bestaande en potentiële sponsors, het zoeken 
van samenwerkingsverbanden met andere organisaties en crowdfunding. Deze commissie is 
in 2016 met haar werkzaamheden begonnen. 

- De commissie marketing en communicatie heeft een belangrijke taak in het optimaliseren 
van de omgang met alle belanghebbenden. Het betreft vooral de vrijwillige medewerkers van 
SAC en de sponsors van de Stichting in Nederland. Dat zijn particulieren, bedrijven, scholen, 
verenigingen en andere donoren. 
 

Daarnaast kent SAC de regionale werkgroepen die belast zijn met het houden van acties.  
 

10.5.2  Continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen 
Het bestuur keurt alle uitgaven voor kindsponsoring, projecten, algemene kosten en andere 
uitgaven vooraf goed. De penningmeester verzorgt op basis van deze besluiten het 
betalingsverkeer. 
SAC houdt toezicht op de juiste besteding van de middelen door de gesponsorde locaties in 
India. De locaties verstrekken hiervoor periodieke financiële verslaglegging aan SAC. Jaarlijks 
bezoekt een bestuursdelegatie roulerend een aantal locaties in India. Alle locaties worden in 
het bezoekschema opgenomen. Samen met de locatieleiding wordt dan de voortgang van de 
activiteiten geëvalueerd. Van de bezoeken worden verslagen opgesteld en nieuwe afspraken 
voor de toekomst worden vastgelegd en deze worden achteraf op naleving ervan getoetst. 
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10.5.3  Optimalisatie van de omgang met belanghebbenden 
De communicatie met de sponsors, dit zijn particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen en 
andere donoren, vindt plaats door regelmatig verschijnende nieuwsbrieven en jaarlijks een 
jaarverslag. Daarin geeft SAC een helder beeld van de wijze waarop de middelen zijn 
besteed. Daarnaast is er veelvuldig direct contact met belanghebbenden via e-mail, telefoon 
en persoonlijk overleg en bezoek. 
Inkomende post, e-mail en telefoon wordt op kantoor dagelijks direct doorgeleid naar de 
betreffende bestuursleden of commissies. Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van 
belanghebbenden worden door de verantwoordelijken van de commissies zelf rechtstreeks 
teruggekoppeld naar belanghebbenden. Hierdoor is de informatie-uitwisseling relevant, 
duidelijk en toegankelijk voor de belanghebbenden. 
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11.  Jaarrekening 2016 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(in euro’s) 
 
 
  31-12-2016  31-12-2015 
 Toelichting     

 

ACTIVA 

 
Vlottende activa 
  Vorderingen en overlopende activa 4  238.250  9.317 
  Liquide middelen 5  547.559  594.740 

Totaal vlottende activa   785.809  604.057 
      

TOTAAL ACTIVA   785.809  604.057 

 

 

PASSIVA 

 
Reserves en fondsen 
Reserves 
  Continuïteitsreserve 6  100.000  100.000 
  Bestemmingsreserves 7  459.000   279.000 
  Overige reserves 8  68.871  66.896 

Fondsen 
  Bestemmingsfondsen 9  105.221  35.191 

Totaal Reserves en fondsen   733.092  481.087 
 
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 
  Verplichtingen projecten India 10  51.117  95.854 
  Sponsorverplichtingen India 11  0  25.000 
  Overige schulden en nog te betalen kosten 12  1.600  2.116 

Totaal kortlopende schulden   52.717  122.970 
      

TOTAAL PASSIVA   785.809  604.057 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 
(in euro’s) 
 
 2016 2016  2015 
 Toelichting  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

BATEN 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 14  547.661  273.000  395.719 
Baten uit gezamenlijke acties 15  0  0  24.101 
Rentebaten 16  3.059  5.000  6.657 
        

Totaal baten   550.720  278.000  426.477 

 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling 

Sponsoring kinderen en hostels in India 17  185.775  182.000  191.026 
Uitvoering projecten in India 18  89.009  100.000  254.291 

Totaal besteed aan de doelstelling 19  274.784  282.000  445.317 

Kosten werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 20  12.105  14.550  10.391 
Totaal kosten werving baten   12.105  14.550  10.391 

Beheer en administratie 

Beheer en administratie in Nederland 20  9.274  14.350  11.937 
Beheer en administratie in India 20  2.552  2.900  2.769 

Totaal kosten beheer en administratie   11.826  17.250  14.706 

        

Totaal lasten 21  298.715  313.800  470.414 

        

RESULTAAT   252.005  -35.800  -43.937 

 
RESULTAATBESTEMMING 22 

Bestemmingsreserve voor projecten 7  100.000  p.m.  -10.000 
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring 7  80.000  p.m.  -10.000 
Bestemmingsfonds giften voor projecten 9  77.000  p.m.  -13.250 
Bestemmingsfonds overige giften 9  -525  p.m.  -72 
Bestemmingsfonds kindsponsoring 9  -6.445  p.m.  -10.868 
Overige reserves 8  1.975  p.m.  253 
        

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING   252.005  p.m.  -43.937  
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TOELICHTINGEN 
 
1.  Algemeen 

Statutaire naam en doelstelling 

Stichting Actie Calcutta is statutair gevestigd te Eindhoven en houdt kantoor in Geldrop, KvK nummer 
41197980, RSIN 807372158. De Stichting heeft statutair ten doel het verlenen van geldelijke en materiële 
steun aan instellingen in India, werkzaam op het gebied van opvang, verpleging en opvoeding van en 
onderwijs aan kinderen wier ouders of verzorgers daartoe zelf niet bij machte zijn. 
 
Vergelijkingscijfers  

In de jaarrekening 2016 zijn de cijfers voor 2015, indien nodig, geherrubriceerd ten einde 
vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. 
 
2.  Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor resultaatbepaling 
 
Algemene Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor resultaatbepaling  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
nominale waarde c.q. historische kosten, tenzij bij de betreffende post op de balans anders wordt 
vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien  
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend geworden zijn. 
Bijdragen van donateurs en overige bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin deze worden 
ontvangen. Eveneens worden in het boekjaar de te vorderen bedragen verantwoord welke in het 
boekjaar zijn toegezegd en welke inbaar waren. Voor zover ontvangen bedragen betrekking hebben op 
bestemmingen in komende boekjaren worden de bedragen via de resultaatbestemming toegevoegd aan 
de daarop betrekking hebbende bestemmingsfondsen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in 
het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Het bestuur van Stichting Actie Calcutta beoordeelt alle bestaande en nieuwe projecten en keurt de te 
betalen bedragen goed alvorens tot daadwerkelijke betaling wordt overgegaan. De financiële verplichting 
tot het bijdragen aan projecten wordt als verplichting onder de schulden in de balans opgenomen zodra 
het bestuur deze heeft goedgekeurd en de toezegging van deze verplichting aan de begunstigde heeft 
plaatsgevonden. Ontvangen bedragen met een specifieke bestemming, waarvoor deze goedkeuring door 
het bestuur nog niet heeft plaatsgevonden, worden verantwoord onder de bestemmingsfondsen.  
 
Omrekening vreemde valuta  

Transacties in vreemde valuta gedurende het jaar en vorderingen en schulden in vreemde valuta aan het 
einde van het boekjaar, worden omgerekend tegen respectievelijk de koersen op het tijdstip van de 
transactie en tegen de koersen geldend aan het einde van het boekjaar. Koersverschillen worden 
verantwoord in de Staat van Baten en Lasten, zoveel mogelijk onder de rubrieken van de transacties 
waarop de koersverschillen betrekking hebben. 
 
3.  Directe kosten en uitvoeringskosten 
 
Stichting Actie Calcutta volgt voor de verslaglegging de voorschriften welke het CBF voor het CBF-
keurmerk voor Goede Doelen Organisaties hiervoor stelt, volgens deze eisen dienen de kosten van de 
organisatie toegerekend te worden aan de hoofddoelstelling, aan wervingskosten baten en aan beheer 
en administratie, alvorens het ‘kostenpercentage eigen fondsenwerving’ kan worden bepaald. Bij deze 
toerekening wordt voor een aantal kosten een verdeelsleutel gehanteerd. Na toepassing van deze 
verdeelsleutel komen de kosten uit eigen fondsenwerving in 2016  uit op 2,2% van de totale baten en de 
kosten van administratie en beheer op 2,1%. 
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BALANS 
 
 

4.  Vorderingen en overlopende activa 

De samenstelling van de vorderingen en overlopende activa is als volgt: 
(in euro’s) 
     31-12-2016  31-12-2015 

Te ontvangen nalatenschap      230.000  0 
Vooruitbetaalde kosten     153  702 
Te ontvangen opbrengst kledinginzameling     5.037  1.957 
Te ontvangen rente     3.060  6.658 

Totaal vorderingen en overlopende activa     238.250  9.317 

De omvang van de te ontvangen nalatenschap is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog niet 
exact bekend. Uitgaande van de beschikbare informatie hierover is een voorzichtige inschatting gemaakt 
welke uitkomt op € 230.000. 

Donateurs met betalingsachterstand op de door hen toegezegde bijdragen, worden jaarlijks hieraan 
herinnerd. Bijdragen welke op balansdatum vervolgens toch nog niet ontvangen zijn, worden 
voorzichtigheidshalve niet als debiteurenvordering opgenomen. 

 
 
5.  Liquide middelen 
 
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt: 
(in euro’s)     31-12-2016  31-12-2015 

ABN-AMRO rekening-courant     1.082  126 
ABN-AMRO spaarrekening     311.313  363.785 
Deutsche Bank rekening-courant     2.673  1.677 
SNS bank spaarrekening c.q. deposito     107.581  106.389 
ING spaarrekening     100.213  99.376 
ING rekeningen-courant     24.697  23.387 

Totaal liquide middelen     547.559  594.740 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
 
 
6.  Continuïteitsreserve 
 
(in euro’s)     2016  2015 

Stand per 31 december     100.000  100.000  

Ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan 
haar verplichtingen kan voldoen is in 1996 bij bestuursbesluit hiervoor een reserve gevormd. De Stichting 
richt zich hierbij op de norm welke het CBF voor het CBF-keurmerk voor Goede Doelen Organisaties 
hiervoor stelt. Deze organisaties kunnen een continuïteitsreserve vormen ter grootte van maximaal  
1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie van de Stichting. De Stichting kan thans haar 
werkzaamheden vrijwel geheel uitvoeren met vrijwilligers tegen zeer lage kosten. Voor de bepaling van 
de hoogte voor continuïteitsreserve is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een geschat normatief hoger 
kostenpatroon, ingeval er minder gerekend zou kunnen worden op de inzet van vrijwilligers. Daarvan 
uitgaande wordt de continuïteitsreserve geacht te voldoen aan de genoemde norm van het CBF. In het 
boekjaar heeft geen mutatie plaatsgehad. 
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7.  Bestemmingsreserves  

De samenstelling van en toelichting op de bestemmingsreserves is als volgt: 
(in euro’s) 
     31-12-2016  31-12-2015 

Bestemmingsreserve voor projecten     252.000   152.000 
Bestemmingsreserve kindsponsoring     207.000  127.000 

Totaal bestemmingsreserves     459.000  279.000 

 

Bestemmingsreserve voor projecten 

Betreft een bestemmingsreserve voor de uitvoering van projecten in India. Bij bestuursbesluit worden uit 
de resultaatbestemming bedragen gereserveerd voor dit doel. Hiervoor zijn nog geen verplichtingen 
aangegaan. Het aangaan van verplichtingen vindt plaats in de komende jaren. Het verloop van de 
reserve is als volgt: 

(in euro’s)     2016  2015 
Stand per 1 januari     152.000  162.000 

Onttrokken voor projecten in het boekjaar     0  -10.000 
Gereserveerd uit resultaatbestemming     100.000  0 
Per saldo mutatie via de resultaatbestemming   100.000  -10.000 
          

Stand per 31 december     252.000  152.000 
 

Bestemmingsreserve voor kindsponsoring 

In verband met de terugloop van reguliere inkomsten voor kindsponsoring zijn bij bestuursbesluit uit 
incidentele baten in voorgaande jaren bedragen voor continuering van kindsponsoring gereserveerd. De 
gebruikelijke sponsoring van kinderen in India wordt hierdoor langer gewaarborgd.  

Het verloop van de reserve is als volgt: 

(in euro’s)     2016  2015 

Stand per 1 januari     127.000  137.000 

Onttrokken in het boekjaar     0  10.000 
Gereserveerd uit resultaatbestemming     80.000  0 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming   80.000  -10.000 
        

Stand per 31 december     207.000  127.000 
 
 
8.  Overige reserves 
 
Betreft een algemene reserve welke wordt aangehouden ter dekking van exploitatietekorten nadat via de 
resultaatbestemming bedragen zijn bestemd voor bestemmingsreserves en -fondsen. Exploitatie-
overschotten worden aan de algemene reserve toegevoegd. In 2002 is bij bestuursbesluit vastgesteld dat 
deze reserve mag fluctueren tussen € 50.000 en € 150.000. 
 
Het verloop van de reserve is als volgt: 
(in euro’s)     2016  2015 

Stand per 1 januari     66.896  66.643 

Resultaatbestemming boekjaar     1.975  253 

Stand per 31 december     68.871  66.896 
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9.  Bestemmingsfondsen 
 
Hieronder zijn fondsen opgenomen waarvan het bestedingsdoel door derden is bepaald, of fondsen 
welke het gevolg zijn van speciale acties. De Stichting zal deze bestemmingsfondsen pas uitkeren op het 
moment dat er zekerheid kan worden geboden dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de wens of 
eisen van de gever. 
 
De samenstelling van en toelichting op de bestemmingsfondsen is als volgt: 
(in euro’s) 
     31-12-2016  31-12-2015 

Bestemmingsfonds kindsponsoring     26.781  33.226 
Bestemmingsfonds giften voor projecten     77.500   500 
Bestemmingsfonds giften voor kinderen     940  1.465 

Totaal bestemmingsfondsen     105.221  35.191 

 
Bestemmingsfonds kindsponsoring 
 
Betreft vooruit ontvangen bedragen van kindsponsors. Indien een kindsponsor meer doneerde dan  
€ 100 per kind, en de donateur specifiek aangeeft dat het meerdere bestemd is voor toekomstige jaren, 
dan wordt dit deel hieronder opgenomen als vooruitbetaald. De vrijval van de vooruit ontvangen 
bedragen vindt plaats op basis van € 100 per kind waarvoor is vooruitbetaald. Ontvangen donaties 
worden integraal verantwoord onder de baten, mutaties in het bestemmingsfonds kindsponsoring vinden 
plaats via de resultaatbestemming. 
 

Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt: 

(in euro’s)     2016  2015 

Stand per 1 januari     33.226  44.093 

Vrijval in het boekjaar     -19.729  -21.821 
Vooruit ontvangen donaties in het boekjaar   13.284  10.954 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming   -6.445  -10.867 
        

Stand per 31 december     26.781  33.226 
 
 
Bestemmingsfonds giften voor projecten 
 
Hieronder worden opgenomen de giften van donateurs waarbij de geldgever de specifieke bestemming 
voor projecten heeft bepaald, maar waarvoor nog geen verplichtingen richting India zijn aangegaan. In 
het opvolgende boekjaar worden deze bedragen als verplichting besteed of verschuldigd, dit na het 
kenbaar maken aan de locatie in India van de goedkeuring van de projecten door het bestuur. 
Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt: 

(in euro’s)     2016  2015 

Stand per 1 januari     500  13.750 

Besteed of toegezegd voor projecten in het boekjaar   0  -13.750 
Ontvangen giften met bestemming projecten welke nog niet 
zijn goedgekeurd dan wel nog niet zijn kenbaar gemaakt   77.000  500 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming   77.000  -13.250 
          

Stand per 31 december     77.500  500 
 
Het project waarvoor in 2015 hieronder € 500 was opgenomen is uiteindelijk niet doorgegaan, voor deze 
ontvangst is een nieuwe bestemming gezocht welke in 2017 zal worden besteed. 
Voor een specificatie per project wordt verwezen naar bijlage 1 bij de jaarrekening. 
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Bestemmingsfonds giften voor kinderen 
 
Hieronder worden opgenomen de giften van donateurs waarbij de geldgever de bestemming voor 
specifieke kindsponsoring of specifieke hostelsponsoring heeft bepaald en welke voor het einde van het 
boekjaar nog niet konden worden doorbetaald. Het betreft de giften uit de laatste maanden van het jaar, 
doorbetaling heeft inmiddels in het volgende jaar plaatsgevonden.  
Het verloop van de reserve is als volgt: 
(in euro’s)     2016  2015 

Stand per 1 januari     1.465  1.538 

Doorbetaald in het boekjaar     -1.465  -1.538 
Ontvangen nog door te betalen giften    940  1.465 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming   -525  -73 
          

Stand per 31 december     940  1.465 
 
10.  Verplichtingen projecten India 
 
Hieronder worden opgenomen het nog niet betaalde deel van de verplichtingen voor projecten welke 
door het bestuur zijn goedgekeurd en deze goedkeuring tevens aan de locatie in India kenbaar is 
gemaakt. 
Het verloop van deze verplichtingen is als volgt: 

(in euro’s)     2016  2015 

Verplichtingen per 1 januari     95.854  55.509 

Toegezegd uit bestemmingsfonds giften voor 
projecten uit voorgaand jaar     0  13.750 
Toegezegd uit giften en eigen middelen dit jaar    89.008  240.541 
Afgerekend met begunstigden in India en deelbetalingen 
inclusief koersverschillen   -133.745   -213.946 

Verplichtingen per 31 december     51.117  95.854 
 
Voor een specificatie van de verplichtingen per project wordt verwezen naar bijlage 1 bij de jaarrekening. 
 
11.  Sponsorverplichtingen India 
 

In het verleden heeft het bestuur besloten om een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het 
sponsoren van 250 kinderen gedurende 10 jaar in de regio Jharkhand. Deze sponsoring liep tot en met 
2016. De laatste jaarlijkse verplichting ad € 25.000 is in 2016 uitbetaald. De kortlopende verplichting 
einde 2015 is in 2016 vrijgevallen ten gunste van de Staat van Baten en Lasten onder het hoofd 
‘Sponsoring kinderen en hostels in India’. 

 
12.  Overige schulden en nog te betalen kosten 
 
De specificatie is als volgt: 
(in euro’s) 
     31-12-2016  31-12-2015 

Te betalen accountantskosten     1.600   1.500 
Te betalen servicekosten     0  541 
Te betalen reiskosten     0  75 

Totaal     1.600  2.116 

 
 
13.  Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Huur 
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa € 4.400 per jaar. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 
14.  Baten uit eigen fondsenwerving 
 
De baten uit eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
(in euro’s) 
 2016 2016  2015 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
 

Donatiegelden kindsponsoring   172.630  160.000   172.747 
Giften voor hostels en kindsponsoring   3.640  2.000  3.565 
Giften voor projecten   130.032  70.000  79.736 
Giften zonder specifieke bestemming   11.159  20.000  20.389 
Nalatenschappen   230.200  20.000  119.282 
Overige inkomsten   0  1.000  0 

Totaal   547.661  273.000  395.719 

Ontvangsten uit nalatenschappen laten zich moeilijk begroten, deze waren in zowel in 2016 als in 2015 
fors hoger dan begroot. De donatiegelden kindsponsoring zijn nagenoeg gelijk aan 2015. Hierbij wordt 
opgemerkt dat een bijdrage van een donateur ad € 5.000, welke gebruikelijk in december werd 
ontvangen, nu pas in januari 2016 werd ontvangen in plaats van december 2015. Dus feitelijk daalden de 
ontvangsten kinsponsoring van € 177.747 over 2015 naar € 167.630 over 2016. De dalende tendens van 
kindsponsoring zet zich helaas voort. 
 
15.  Baten uit gezamenlijke acties 
 
De baten uit eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
(in euro’s) 
 2016 2016  2015 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
 

Giften voor projecten   0  0  24.101 
 
In 2015 is een wervingsactie uitgevoerd gezamenlijk met Wilde Ganzen voor de bouw van een 
jongenshostel in Rajgram in India. In 2016 hebben niet van dit soort acties plaatsgevonden. 
 
16.  Rentebaten 
 
Betreft:        
 2016 2016  2015 
(in euro’s)   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

 

Rente opbrengsten banken   3.059  5.000  6.657 
 
Vooral door de alsmaar dalende rente op spaartegoeden zijn de rentebaten lager dan begroot. 
 
17.  Sponsoring kinderen en hostels in India        
(in euro’s) 
 2016 2016  2015 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
 

Betaalde gelden kindsponsoring   206.520  205.000  212.158 
Waarvan uit sponsorverplichting lange termijn 
zie toelichting 11   -25.000  -25.000  -25.000 
Doorbetaalde giften kindsponsoring en hostels  4.255  2.000  3.868 

Betaalde sponsoring kinderen en hostels in India 185.775  182.000  191.026 

In beginsel bedraagt de donatie per kind € 100 per jaar. Donaties voor kinderen kunnen door de donateur 
bestemd zijn op naam van de kinderen of van een hostel, waarbij de donatie wordt doorbetaald aan dat 
specifieke hostel of waar dat kind verblijft. Of de donatie kan algemeen zijn waarbij de Stichting zelf kan 
bepalen naar welk hostel wordt doorbetaald. Daarnaast vult de Stichting de doorbetalingen veelal nog 
aan tot een toegezegde garantiebetaling welke wordt bepaald op basis van een toegekend garantie-
aantal kinderen tegen eveneens € 100 per kind. Deze aanvulling vindt plaats uit eigen middelen, uit vrije 
giften en uit reserveringen in het verleden welke ten behoeve van dit doel zijn gedaan. 
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Deze aanvulling uit eigen middelen is als volgt te specificeren:  
(in euro’s) 
Ontvangen donatiegelden kindsponsoring       172.630 
Betaalde kindsponsoring      206.520 
Waarvan uit verplichting voorgaande jaren     -25.000 
        181.520 
Aanvulling uit eigen middelen en eerder gereserveerde 
vooruitontvangsten, alsmede koersverschillen      8.890 
 
 
18.  Uitvoering projecten in India 
 
De kosten van alle projecten worden vooraf gebudgetteerd. Projectaanvragen door de locaties in de 
regio’s welke de Stichting steunt, worden door het Bestuur beoordeeld. Indien aan de aanvraag tegemoet 
wordt gekomen, wordt door het Bestuur de gewenste bijdrage bepaald en goedgekeurd en wordt dit aan 
de locatie in India kenbaar gemaakt. Ten einde een strakke discipline ten aanzien van de 
kostenbeheersing te bereiken, wordt vastgehouden aan vooraf opgestelde begrotingen. Aanvullende 
begrotingen worden eveneens vooraf door het Bestuur beoordeeld en goedgekeurd. 
Indien een nieuw project door het Bestuur wordt goedgekeurd en kenbaar wordt gemaakt aan de locatie, 
en er geen of nog onvoldoende giften voor het betreffende project zijn ontvangen, dan komt het 
ontbrekende saldo van de verplichting voor dit project in beginsel ten laste van de Stichting. Dit wordt 
gefinancierd uit de bestemmingsreserve voor de uitvoering van projecten of uit de vrije giften. Indien later 
alsnog giften op de projecten met eerdere financieringstekorten worden ontvangen, dan worden deze 
weer bestemd als reserve of financiering van saldotekorten op nieuwe projecten. Hiermee bereikt de 
Stichting dat projecten kunnen worden gestart en gefinancierd voordat alle giften zijn ontvangen en dat 
uiteindelijk toch alle giften aangewend zijn voor de daarvoor bestemde projecten. 
In 2016 is € 24.685 ontvangen op projecten waarvoor het financieringstekort in voorgaand boekjaar door 
de Stichting is voorgefinancierd (art. 321 RJ 650). 
 
(in euro’s) 2016 2016  2015 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
 

Besteed c.q. toegezegd voor uitvoering projecten 89.009  100.000  254.291 
 
Voor een specificatie bestedingen per project wordt verwezen naar bijlage 2 bij de jaarrekening. 
 
 
19.  Bestedingspercentage Besteed aan de doelstelling      
(in euro’s) 2016 2016  2015 
 Toelichting  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Sponsoring kinderen en hostels in India 17  185.775  182.000  191.026 
Uitvoering projecten in India 18  89.009  100.000  254.291 

Totaal besteed aan de doelstelling   274.784  282.000  445.317 

In % van de totale baten   50%  97%  104%   

Einde 2016 werd bekend dat er een grote nalatenschap ad ca € 230.000 door SAC ontvangen zou gaan 
worden. Deze nalatenschap is in de baten van 2016 opgenomen maar kon uiteraard nog niet in 2016 
worden besteed. Zonder deze nalatenschap zouden de baten € 320.720 hebben bedragen en was het 
bestedingpercentage op 86% uitgekomen.  
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20.  Kosten werving baten, beheer en administratie 
        
(in euro’s) 2016 2016  2015 
 Toelichting  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Kosten werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 21  12.105  14.550  10.391 

Totaal kosten werving baten   12.105  14.550  10.391 

In % van de totale baten   2,2%  5,0%  2,4% 

 
Beheer en administratie 

Beheer en administratie in Nederland 21  9.274  14.350  11.937 
Beheer en administratie in India 21  2.552  2.900  2.769 

Totaal kosten beheer en administratie   11.826  17.250  14.706 

In % van de totale baten   2,1%  6,2%  3,4% 
 
De kosten eigen fondsenwerving waren in 2016 lager dan begroot. De hieronder begrepen reiskosten 
India en kosten nieuwsbrief alsmede jaarverslag e.d. waren nagenoeg gelijk aan de begroting, de overige 
wervingskosten daalden. De kosten beheer en administratie daalden vooral door de lagere 
huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing naar goedkopere huisvesting in 2016. Ook de begrote 
kosten voor de verhuizing bleken vrijwel niet nodig, er is verhuisd in eigen beheer door de vrijwilligers.  
 
 
21.  Specificatie en verdeling lasten naar bestemming 
(in euro’s)        
 
       Doelstelling Eigen fondsen-  Beheer en  2016  2016  2015 
                  werving administratie  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Bestedingen doelstelling 
Sponsoring kinderen en hostels    185.775      185.775  182.000  191.026 
Uitvoering projecten in India   89.009      89.009  100.000  254.291 
Publiciteit, communicatie en werving 
Uitvoeringskosten werving      1.777    1.777  3.500  3.602 
Nieuwsbrief/jaarverslag/kerstpost      4.171    4.171  4.200  3.740 
Kosten telefoon en internet      567  188  755  1.000  1.072 
Huisvestingskosten 
Huisvestingskosten kantoor        5.831  5.831  9.900  8.134 
Kantoor- en algemene kosten 
Bureaukosten Calcutta         2.552  2.552  2.900  2.769 
Reiskosten Nederland       296  295  591  900  1.018 
Reiskosten India       4.166    4.166  4.000  0 
Kosten bestuur en beheer        92  92  500  77 
Verzekeringen en contributies        799  799  900  795 
Accountantskosten           1.643  1.643  1.500  1.482 
Kantoorbenodigdheden       76  76  152  600  278 
Porti       127  42  169  300  275 
Overige kosten kantoor       312  104  416  800  468 
Bankkosten       613  204  817  800  749 
Afschrijving en rente 
Afschrijving inventaris/apparatuur      0  0  0  0  638 
Totaal     274.784  12.105  11.826  298.715  313.800  470.414 

      

Voor zover kosten niet voor 100% aan een categorie konden worden toegerekend is de verdeelsleutel 
voor 2016 gelijk aan 2015 geweest en is als volgt:  

              Eigen fondsenwerving           Beheer en administratie 

Kosten telefoon en internet  75%       25% 
Reiskosten Nederland   50%    50% 
Kantoorbenodigdheden  50%    50% 
Porti   75%    25% 
Overige kosten kantoor  75%    25% 
Bankkosten   75%    25% 
Afschrijvingskosten    75%    25%  
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22.  Resultaatbestemming 
 
Het bestuur heeft de navolgende bestemming aan het resultaat gegeven. De resultaatbestemming is al in 
de balans per 31 december 2016 verwerkt. 
 
 2016   2015 
        

Bestemmingsreserve voor projecten   100.000    -10.000 
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring   80.000    -10.000 
Bestemmingsfonds giften voor projecten   77.000    -13.250 
Bestemmingsfonds overige giften   -525    -72 
Bestemmingsfonds kindsponsoring   -6.445    -10.868 
Algemene reserve   1.975    253 
Totaal resultaatbestemming   252.005    -43.937 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende toelichtingen op de balans onder  
punt 7, 8 en 9. 
 
 
23.  Overige informatie 
 
Beloning Bestuur 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Kostenvergoedingen vinden plaats op basis van declaratie 
van werkelijk voor de Stichting gemaakte kosten.  
 
Vrijwilligers 
 
Alle medewerkers van de Stichting verlenen hun diensten op vrijwillige basis, zij ontvangen geen 
beloning. Kostenvergoedingen vinden plaats op basis van declaratie van werkelijk voor de Stichting 
gemaakte kosten.  
 
 
 
Geldrop, mei 2017 

STICHTING ACTIE CALCUTTA 
Namens het Bestuur 
 
ir. J. Jansen  
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Begroting 2017 

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
(in euro’s) 
  2016  2017 
      Werkelijk  Begroot 

BATEN 
 
Baten uit eigen fondsenwerving      547.661   258.000 
Baten uit beleggingen en banktegoeden      3.059  2.000 

Totaal baten     550.720  260.000 

 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling 

Sponsoring kinderen en hostels in India      185.775  197.000 
Uitvoering projecten in India      89.009  120.000 

Totaal besteed aan de doelstelling      274.784  317.000 

Kosten werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving      12.105  14.100 

Totaal kosten werving baten     12.105  14.100 

Beheer en administratie 

Beheer en administratie in Nederland      9.274  9.000 
Beheer en administratie in India      2.552  2.800 

Totaal kosten beheer en administratie     11.826  11.800 

        

Totaal lasten     298.715  342.900 

        

RESULTAAT     252.005  -82.900 

 
 
BESCHIKBAAR VOOR RESULTAATBESTEMMING: 

Bestemmingsreserve voor projecten     100.000  p.m. 
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring     80.000  p.m. 
Bestemmingsfonds giften voor projecten     77.000  p.m. 
Bestemmingsfonds overige giften     -525  p.m. 
Bestemmingsfonds kindsponsoring     -6.445  p.m. 
Algemene reserve     1.975  p.m. 

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING     252.005  p.m. 

       

De baten zijn vooral lager dan in 2016 omdat in dat jaar een nalatenschap ad € 230.000 is begrepen. 
Het begrote tekort 2017 kan worden gedekt uit de reserves.  
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Controleverklaring accountant 

 

 
  



35 
 

 

  



36 
 

 
   
                      Bijlage 1 
 
 
Bestemmingsfonds giften voor projecten 

   
Nummer Plaats Omschrijving 

 
 

 
in EUR 

     P16-04 Midnapur Schoolgebouw verpleegstersopleiding 
 

65.000 
P16-22 Bonpokharia Toiletgebouwen 

 
12.000 

P15-08 Deopur 
Maaltijdruimte hostel (herbestemming  
 P14-04) 

 
500 

     
  

Totaal bestemmingsfonds 
 

77.500 

     
     
     
     
     
     
     
     
     Verplichtingen projecten  

   
  

 
  

Nummer Plaats 
 
Omschrijving      bedrag in INR in EUR 

     P12-18 Belpahari Uitbreiding St. Luke's Highschool 1e fase 946.364 13.520 
P15-02 Rajbadi Scholing gehandicapte kinderen 114.750 1.639 
P15-16 Sahebganj Beschermingsmuur doveninstituut 1.200.000 17.143 
P16-02 Chetana Onderwijs voor gezondheidscentrum 180.000 2.571 
P16-11 Gunupur Verdieping schoolgebouw 497.686 7.110 
P16-17 Sealdah Brickfieldscholen 639.375 9.134 

     
  

Totaal verplichting 31 december 2016 3.578.175 51.117 
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             Bijlage 2 
 
 
Uitvoering projecten ten laste van 2016 

  
     

   
Betaald Betaald 

   Nummer Plaats Omschrijving In INR In EUR 

     P12-05 Bonpokhoria Bouw meisjeshostel 1.077.000 14.778 
P12-18 Belpahari Uitbreiding St. Luke's Highschool 1e fase 473.182 6.493 
P13-22 Chetana Mainstreaming project voor Hiv-kinderen 200.000 2.744 
P14-05 Kalna Renovatie keuken 178.171 2.445 
P14-06 Dumka Overkapping terras en renovatie hostel 400.000 5.488 
P14-08 Kolkata Renovatie community college 479.560 6.580 
P14-11 Chetana Constructie op 1e etage hostel 1.252.657 17.189 
P15-02 Rajbadi Scholing gehandicapte kinderen 155.250 2.130 
P15-06 Kusudia Stapelbedden 346.350 4.752 
P15-07 Deopur Toiletten en sanitaire voorzieningen 343.000 4.706 
P15-09 Gumuda Stapelbedden 144.750 1.986 
P15-11 Sealdah Brickfieldscholen 1.022.720 14.034 
P15-12 Murguni Waterputten 106.681 1.464 
P16-02 Chetana Onderwijs voor gezondheidscentrum 90.000 1.235 
P16-06 Belpahari Apparatuur gezondheidscentrum 386.400 5.302 
P16-08 Kolkata Computerapparatuur onderwijscentrum 492.160 6.753 
P16-11 Gunupur Verdieping schoolgebouw 497.696 6.829 
P16-14 Deopur Waterput 200.000 2.744 
P16-15 Kolkata Beroepsopleiding voor vrouwen 591.600 8.117 
P16-16 Gajapati district Opleiding zonne-energie project 260.775 3.578 
P16-17 Sealdah Brickfieldscholen 639.375 8.773 
P16-19 Kolkata Septic tank 410.000 5.626 

     Betaald in 2016 voor uitvoering van projecten (tegen gemiddelde koers 
2016) 9.747.327 133.746 
Waarvan verplichting per 31 december 2015 

 
-95.854 

Verplichting 31 december 2016 (bijlage 1) 
 

51.117 
Totaal uitvoering projecten ten laste van 2016 

 
89.009 

 

 


