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1. Voorwoord
Het jaar 2020 stond geheel in het teken van de pandemie. Nederland werd ondergedompeld
in golven van een toenemend aantal coronabesmettingen. En datzelfde gebeurde in India en
in de rest van de wereld. In Nederland streven we naar zorg voor iedereen. In India ligt dat wat
anders.
De vele dagloners raakten van de ene op de andere dag hun werk kwijt en daardoor was er
meteen geen geld meer voor eten voor hun gezin. Voor miljoenen Indiërs werd honger een nog
groter probleem dan COVID-19. De dagloners zonder werk waren genoodzaakt om te voet
- vanwege de lockdown lag het openbaar vervoer stil - terug te keren naar hun
geboortedorpen. Op TV zagen we beelden van eindeloze kolonnes mannen die vanuit de
steden op weg waren naar het platteland waar ze vandaan kwamen.
SAC als organisatie maakte dit jaar een metamorfose door. We gingen meteen digitaal. Al ons
werk, de vergaderingen, commissies vonden normaal plaats, maar dan online. Sterker nog: we
organiseerden het onderling zo goed dat de communicatie zelfs nog beter werd dan die was.
Ook met India hadden we intensief contact. We kregen veel verzoeken om noodhulp. En we
hebben die noodhulp verstrekt aan gezinnen die betrokken zijn bij de projecten en
onderwijslocaties van SAC. Dit gebeurde in de vorm van acht noodhulpprojecten, waarbij onze
partners in India de voedselpakketten uitdeelden. Onze Indiase partners waren enorm
dankbaar, onze sponsors steunden de noodhulpprojecten op grootse wijze, waarvoor wìj dan
weer erg dankbaar waren. Het voelde goed om althans iets voor de mensen in India te kunnen
doen.
Verder hoorden we vanuit India dat de kinderen niet naar school konden omdat – net als hier –
de scholen gesloten waren. Kosten waren er wel, want de salarissen van docenten werden
netjes doorbetaald evenals de huur van scholen en hostels. Tegen het einde van het jaar
kregen we te horen dat een aantal scholen weer gedeeltelijk openden en dat de pandemie op
z’n retour leek te zijn. Maar ook daar was er een golfbeweging en kwam helaas snel een
terugslag. De situatie is nog lang niet zoals die zou moeten zijn. De bouwprojecten vonden wel
gewoon doorgang. En ook in 2020 zijn er nieuwe projecten aangevraagd en toegekend.
Om goed te kunnen blijven aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen in India heeft SAC zich in
2020 georiënteerd op het vinden van een of meer strategische partners ter plaatse. Een
dergelijke partner zou ons kunnen adviseren over hostels, projecten, educatieve
ontwikkelingen, juridische aspecten en financiële wetgeving. De eerste oriëntatie is positief
afgerond. Het is nu zaak dat SAC zich op een dergelijke samenwerking voorbereidt door haar
team te versterken met nieuwe vrijwilligers. Ondanks dat er veel tijd is gaan zitten in het
vormgeven van de toekomst van SAC werkte het SAC-team efficiënt en onverminderd door
met kindsponsoring, projecten, marketing communicatie, financiën en fondsenwerving.
SAC prijst zich gelukkig met dit team van vrijwilligers.
Het voor u liggende jaarverslag laat een bijzonder resultaat zien in een bijzonder jaar. Veel
noodhulpprojecten zijn uitgevoerd, projecten zijn opgestart en gerealiseerd, met hostels is
contact onderhouden. Zo’n succes kan alleen behaald worden als er vertrouwen is in SAC
en er door donateurs voldoende middelen worden overgemaakt. Het stemt ons zeer dankbaar
dat dit ook het afgelopen jaar het geval is geweest.
Voorzitter

Joke Jansen
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2. Samenvatting
SAC ondersteunt hostels, Balwadi’s en teachingcentra. De kinderen die SAC ondersteunt
verblijven in 54 hostels. Ook wanneer sprake is van een donatie waarbij de naam van het
kind bij de sponsor bekend is, is het geld bestemd voor alle kinderen in het hostel. Deze
kinderen krijgen behalve huisvesting ook voeding, gezondheidszorg, bijles en sport. Door de
coronacrisis, waardoor veel arbeiders werden ontslagen en naar huis werden gestuurd, was
niet corona het grootste probleem maar de honger. Geen inkomen betekent voor veel
gezinnen geen inkomen en dus geen geld om voedsel te kopen. SAC vroeg haar vrijwilligers,
hun netwerken, de kindsponsoren en de projectsponsoren om een extra donatie voor
noodhulp. In een korte periode doneerden zij € 40.000.
In 2020 zijn 26 projectaanvragen ontvangen, 21 aanvragen zijn goedgekeurd door het
Algemeen Bestuur; 3 projectaanvragen zijn afgewezen, 2 aanvragen zijn nog in behandeling.
In 2020 werden 10 projecten afgerond.
Door de coronacrisis kon dit jaar geen bezoek worden gebracht aan onze partners in India.
Zoveel mogelijk werd via e-mail contact onderhouden.
De baten in 2020 bedroegen € 342.419 en de bestedingen voor kindsponsoring bedroegen
€ 137.681 en voor projecten in India € 66.941.
SAC streeft ernaar om in India te gaan werken met een of enkele strategische partners.
In 2019 verkregen wij veel informatie over potentiële kandidaten. Omdat de keuze voor een
strategisch partner een majeure keuze is, wilde SAC deze keuze niet maken terwijl direct
persoonlijk contact in India door de coronacrisis niet mogelijk is. Dit proces werd voor een
jaar stilgelegd.
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“onder de loep”

Vocational training: boat engine repairing

Jongens krijgen les in reparatie van vissersbootmotoren

In 2020 kregen we de eindrapportage
van project P19-11 uitgevoerd door
één van onze partners, VIEWS, een
lokale NGO. Eén van de activiteiten
daarvan was deze training bestemd
voor kansloze arme jongeren.

Veertien jongeren zijn getraind in reparatie
en onderhoud van boten.
Ze werken nu in vissersdorpen aan de
kust van Odisha en verdienen voor
Indiase begrippen een ruim salaris.
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3. Strategie en Beleid
Onderwijs is het 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.
3.1 Visie
Arme kinderen en jongeren in Noordoost-India volgen onderwijs als voorbereiding op een
gelijkwaardige participatie in de maatschappij.
3.2 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 onderwijs, kleuteronderwijs, basisonderwijs, beroepsonderwijs en
ander voortgezet onderwijs;
3. Het ondersteunen van onderwijs faciliterende projecten en programma's.
3.3 Strategie
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, Orissa en West-Bengalen. Wij ondersteunen
straatkinderen in Calcutta en kinderen van kastelozen en inheemse stammen in tribale
gebieden in voornoemde deelstaten en bieden hen daarmee perspectief op een betere
toekomst.
SAC is een professioneel werkende organisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers. De
organisatiekosten zijn daardoor heel laag.
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.
Via kindsponsoring kan men een kind sponsoren. Het geld is bestemd is voor het kind en
alle andere kinderen in het hostel. Er profiteren dus veel kinderen van de bijdrage door het
ontvangen van onderwijs, en zo nodig gezondheidszorg, huisvesting, voeding en kleding.
Via projectsponsoring ondersteunt men onderwijsprojecten en onderwijsondersteunende
projecten. SAC steunt jaarlijks een groot aantal van dergelijke projecten. Deze zijn zeer
verschillend van aard. Enkele voorbeelden:
- Financiering van de ontwikkeling van een verpleegkundigenopleiding;
- Financiering van kleuteronderwijs (Balwadi’s), basisonderwijs of beroepsonderwijs;
- De bouw of uitbreiding van een school of een hostel;
- Aanschaf van generatoren en (bij voorkeur) solarsystemen zodat kinderen ook ’s avonds
huiswerk kunnen maken.
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. In het verlengde hiervan
heeft SAC besloten geen bestaande hostels te gaan ondersteunen, tenzij het betreft
4

pionierlocaties of nieuw in te richten hostels. Dit vergroot de kans op ondersteuning door
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.
3.4 Meerjarenplan
Samenwerking partners in India
Wij streven naar een situatie waarin we gaan werken met een of enkele strategische partners
in India. Een strategisch partner gaat SAC ondersteunen bij het kiezen van goede projecten
op het gebied van onderwijs voor arme kinderen en vocational training die het best bijdragen
aan de ontwikkeling in een regio. In 2019 besteedden wij veel aandacht aan het verkrijgen
van informatie over potentiële kandidaten. In 2020 bleek het door de coronacrisis onmogelijk
om partners in India te bezoeken. De keuze voor een strategisch partner wilden wij niet
maken terwijl persoonlijk contact met mogelijke strategisch partners niet mogelijk is. Daarom
is dit proces voor een jaar stilgelegd.
Focussen
SAC werkt in een groot gebied in India en er is sprake van grote diversiteit in projecten,
weliswaar binnen het begrip ‘onderwijs voor kinderen’. Hulp in een kleiner gebied kan leiden
tot meer rendement op investering en meer kennis van het gebied. Focussen kan betekenen
een kleiner gebied maar ook in soorten projecten, zoals bijvoorbeeld kiezen voor
basisopleiding, voortgezet onderwijs en beroepsopleiding. In 2020 hadden we een eerste
brainstorm. De gedachtenvorming wordt in 2021 voortgezet.
3.5 Actieplan 2021
Bestuur
1. Implementatie meerjarenstrategie. Het kiezen van een strategisch partner is door de
coronacrisis in elk geval met een jaar uitgesteld. Eind 2021 wordt de ontwikkeling hiervan
weer opgepakt.
2. Ook zal het bestuur nagaan of SAC meer focus kan aanbrengen bij haar werkzaamheden.
Hierbij is onder andere te denken aan beperken van het werkgebied en/of het focussen op
aspecten van onderwijs.
3. Wil SAC zinvol werken aan beide vorige activiteiten dan is het belangrijk dat het bestuur
zorgt voor een vitaal SAC over vijf jaar. Daarom zal 2021 in het teken staan van het werven
van nieuwe vrijwilligers.
Financiën
1. Kwaliteit financiële verantwoording handhaven.
2. Aanpassen van het bankverkeer met India door de gewijzigde Foreign Contribution
Regulation Act. Dit betreft met name de overgang naar bankrekeningen bij de State Bank
of India voor al onze locaties.
3. Het aanpassen van het bankverkeer met India als gevolg van het betalen in euro’s.
Kindsponsoring
1. Onze inkomsten voor kindsponsoring blijven dalen. Wij zijn daarom gedwongen om
keuzes te maken in de toekenning van de sponsorschappen aan de hostels waar de
kinderen verblijven. Hierbij valt niet altijd te ontkomen aan het beëindigen van onze steun.
2. De sponsorcommissie is van mening dat we onze steun moeten concentreren in een
beperkter gebied. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar hostels in de tribale regio’s.
3. Omdat de scholen in India vanaf maart 2020 gesloten zijn hebben wij het afgelopen jaar de
Kerstgroet van de kinderen aan de sponsors anders georganiseerd.
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Geen Kerstkaart maar een verslag van de leiding van het hostel waarin we vooral aandacht
hebben gevraagd voor de wijze waarop ze de COVID-19 pandemie hebben beleefd. Dat
heeft ons een nieuwe kijk gegeven op het “Kerstgebeuren”. We gaan onderzoeken om in
de toekomst, wanneer het virus hopelijk is bedwongen, naast een Kerstwens een
soortgelijk verslag naar onze sponsors te sturen.
Projecten
1. Uitwerken van de expliciete sturing op verdeling van middelen over Infrastructurele
projecten, coachingcentra en vocational education projecten.
2. Voortzetten en uitwerken van het beleid om bij renovatieprojecten structureel bijdragen
van de gebouwenbeheerder/eigenaar te vragen.
3. Voortzetten van het ontwikkelen van criteria om de effectiviteit van deelbijdragen te
optimaliseren.
4. Actualisering van de toetsingscriteria voor projecten, waarbij extra aandacht bij de
infrastructurele projecten zal zijn voor het aspect ‘onderhoud’.
5. Bij alle projectaanvragen zal expliciet aandacht zijn voor duurzaamheid en
zelfredzaamheid. Waar mogelijk en relevant zal in dit kader gestreefd worden naar uitruil
met het aantal kindsponsorschappen op de betreffende locaties.
6. Nagegaan zal worden of een actieve sturing op verduurzaming van de hostels gericht op
zelfredzaamheid en afbouw van kindsponsorschappen aanbevelingswaard en/of
uitvoerbaar is.
7. Afspraken maken en beleid ontwikkelen rondom de ‘afbouw versus continuïteit’ van
onderwijsprojecten.
8. Er zal aandacht blijven voor acquireren en uitvoeren van projecten gericht op vocational
education.
9. Er zal beleid worden ontwikkeld met betrekking tot het toekennen van het gehele
benodigde bedrag voor een aanvraag of een deel van dit bedrag. Als een deel van het
gevraagde bedrag wordt toegekend, welke eisen worden gesteld voor het resterende deel
van het project?
Marketing & Communicatie
1. Er worden twee nieuwsbrieven uitgebracht;
2. Er wordt een vrijwilligersdag en een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd;
3. De nieuwe website wordt gelanceerd en wordt actueel gehouden;
4. Er worden nieuwe kindsponsors aangemeld;
5. Sponsorkliks werkt en zorgt in 2021 voor een opbrengst;
6. Er wordt een ambassadeur benoemd;
7. Er komt minimaal één expositie van de fototentoonstelling;
8. Er wordt een Open Dag gehouden op kantoor Geldrop met als doel vergroten van de
naamsbekendheid*;
9. Op één school vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats;
10. Er wordt naar iemand gezocht die als taak krijgt voor SAC actief te zijn op social media.
N.B. Taak 8 is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 aangezien de voorbereidingstijd
minimaal 5 maanden is.
Fondsenwerving
1. Benaderen van grote bedrijven in de regio, kapitaalfondsen en congregaties/kloosterorden.
2. Sturen van wervingsbrieven naar specifieke sponsoren/doelgroepen.
3. Opbouw van blijvende relatie met belangrijke sponsoren.
4. Een planning maken waardoor 1 t/m 3 worden gerealiseerd.
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“onder de loep”

Noodhulp

Uitdelen van voedselpakketten op één van onze locaties

We kregen veel verzoeken om noodhulp
te verlenen in verband met de COVID-19
pandemie. Onder andere werden veel
dagloners getroffen door het uitvaardigen
van een complete lockdown.

Sponsoren reageerden geweldig op
onze oproepen om een bijdrage te
doen. Bijna € 40.000 werd spontaan
gedoneerd. Daarmee zijn
noodhulpprojecten gefinancierd in de
gebieden waar SAC ook het onderwijs
van kinderen steunt.

7

4. Kindsponsoring
4.1 Het jaar 2020 was in veel opzichten uitzonderlijk
Het Coronavirus heeft in de hele wereld grote gevolgen gehad en het trof ook schoolgaande
kinderen. In maart 2020 besloot de nationale regering van India een strenge lockdown uit te
vaardigen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een van de gevolgen was dat alle
scholen meteen moesten sluiten. Kinderen in door SAC gesteunde hostels moesten ook naar huis.
Er zijn in de loop van het jaar wel pogingen gedaan om online onderwijs te geven. Dat lukte ook
wel in sommige steden, waar de voorzieningen redelijk tot goed zijn. In de rurale gebieden waar
SAC veel hostels steunt is dat veel moeilijker. Het bereik van het internet bijvoorbeeld is daarvoor
vaak te slecht.
De lockdown in India gold steeds voor een periode van enkele weken, maar die werd steeds
verlengd, soms met enkele verzachtende maatregelen. Nog steeds zijn verreweg de meeste
scholen dicht, de gebouwen soms gebruikt voor opvang van mensen die door de lockdown
getroffen zijn, zoals migrantarbeiders.
De sponsorcommissie heeft besloten om onze financiële steun gewoon door te laten gaan omdat
de kosten voor het hostel ook doorgaan. De Indiase regering dringt er ook op aan salarissen door
te blijven betalen.
4.2 Doel
Volgens de wetgeving van India moet de overheid voorzien in het onderwijs aan alle kinderen. De
werkelijkheid is dat er nog veel gebieden zijn waar scholen en dus onderwijs ontbreken. Daarom
ondersteunt SAC met kindsponsoring het bieden van onderwijs aan de kinderen van tribalen
(inheemse stammen), van dalits (kastelozen) in de deelstaten Odisha, Jharkhand, West-Bengalen
en aan straatkinderen in Calcutta. Veel ouders van deze kinderen zijn niet in staat om zelf de
kosten van het onderwijs te dragen.
4.3 Waaraan wordt het sponsorgeld besteed
In plattelandsgebieden waar vaak in de directe woonomgeving van de kinderen geen
functionerende school is verblijven kinderen in hostels. In deze hostels, die meestal verbonden
zijn aan een school, krijgen zij behalve huisvesting ook voeding, gezondheidszorg, bijles en sport.
Daarnaast ondersteunt SAC ook Balwadi’s en coachingcentra. Een balwadi is een soort
kleuterschool waar de kinderen taalonderwijs krijgen omdat ze voor het eerst kennis maken met
de officiële taal van de deelstaat. In een coachingcentrum zijn de kinderen wat ouder; ze krijgen
daar bijles en huiswerkbegeleiding wanneer dat noodzakelijk is om het onderwijs op school goed
te volgen.
4.4 Soorten Kindsponsoring
SAC kent verschillende vormen van sponsoring: kindsponsoring, het steunen van een project en
de vrije gift. Kindsponsoring heeft als direct doel het steunen van activiteiten ter bevordering van
het onderwijs aan “kansarme” kinderen.
In India doen we dat vooral door het financieel steunen van kinderen die in hostels verblijven
omdat in hun directe woonomgeving geen passend onderwijs beschikbaar is. Daarnaast steunen
we ook op een directe manier onderwijsactiviteiten in allerlei projecten.
Voor kindsponsoring biedt SAC drie mogelijkheden:
•
•

Naamsponsorschap. De sponsor krijgt naam en achtergrond van het kind dat gesponsord
wordt.
Hostel- of groepssponsorschap. De sponsor krijgt informatie over het hostel maar geen
gegevens over individuele kinderen.
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•

Algemeen sponsorschap. De sponsorcommissie kiest een hostel als bestemming voor het
sponsorgeld. Er is geen directe relatie tussen sponsor en een specifiek hostel of kind. Wel
krijgen de sponsors regelmatig via onze nieuwsbrieven informatie.

De besteding van het sponsorgeld verschilt niet bij deze sponsorschappen. Het geld is bedoeld
om onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen. Het kan gebruikt worden als korting op het
hostelgeld voor ouders die dat niet kunnen betalen maar ook voor de aanschaf van artikelen die
ten goede komen aan alle kinderen.
4.5 Hoogte van het bedrag dat de sponsor per kind betaalt
De commissie Kindsponsoring kent, op basis van de begroting, het aantal sponsorschappen
toe aan de hostels. Een sponsorschap bedraagt nu € 120 per kind per jaar. Een aantal
sponsors betalen nog € 100 per jaar, dat zijn ze vaak al jaren gewend.
De steun voor Balwadi’s en coaching centres, altijd in de vorm van groepssponsorschappen,
wordt nu gemonitord door de Projectencommissie van SAC. Wel is het contact met deze
sponsoren bij de commissie Kindsponsoring gebleven.
jaar

2019
2020

Aantal betaalde kindsponsorschappen
in hostels
in Balwadi’s en coaching
centres
1250
300
1117
300

Ook in 2021 zullen weer minder kindsponsorschappen worden toegekend in verband met de
daling van de inkomsten.
Het geld van onze sponsors is niet de enige inkomstenbron van de hostels. De ouders betalen
voor zover mogelijk een zogenaamde hostelfee. Daarnaast worden bij het hostel vaak
groenten en fruit verbouwd op een stukje grond of ze houden wat vee voor melk en eieren. Dat
komt de kinderen ten goede. Soms hebben ze ook andere financiers.
Toen de hostels in maart 2020 moesten sluiten hebben kinderen ook levensmiddelen zoals rijst
meegekregen. Ook werd de hostelfee niet meer geïnd.
In principe steunt SAC hostels die minstens 50 kinderen herbergen. Als ze onder dat aantal
komen stoppen we de sponsoring niet meteen, maar verminderen we eventueel en “kijken we
het nog even aan”. Het kan tenslotte een tijdelijke dip zijn.
4.6 Toekomst
• De hulp aan onderwijs in Balwadi’s en teachingcentres biedt SAC nu aan in de vorm van
projecten. De Kindsponsorcommissie kan zich zo meer richten op de hostels. Ook daar kunnen
onderwijsactiviteiten op den duur worden aangeboden in de vorm van projecten.
•

Foto’s van individuele kinderen in de hostels worden gegeven aan sponsors van SAC en soms
gepubliceerd in onze nieuwsbrieven en op onze website. In Nederland is nieuwe wetgeving
aangenomen betreffende de privacy. Daarom vragen wij nu toestemming van de ouders om
gebruik te maken van foto’s van hun kinderen in onze publicaties. We zullen daarbij de
voorkeur geven aan groepsfoto’s en foto’s van individuele kinderen zoveel mogelijk vermijden.

•

Op instigatie van de Raad van Advies willen we overwegen om de activiteiten van SAC tot een
beperkter aantal hostels te richten. Ook zal het gebied wellicht verkleind moeten worden.
Nadruk zal blijven liggen op gebieden waar de gezinnen zeer arm zijn. Te denken valt daarbij
aan de tribale bevolking.
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4.7 Bestedingen van gesponsorde hostels in 2020

Verdeling bestedingen hostels 2020
5%

8%
27%

10%
Salarissen
Voeding

9%

Lesmateriaal
Onderhoud
Diversen
41%

Extra uitgaven Covid-19

Deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens van 50% van de hostels aangezien vanwege
COVID-19 50% van de financiële rapporten 2020 nog niet binnen zijn. Uit de gegevens van de
50% gerapporteerde hostels wordt als trend duidelijk:
-De hostels en scholen zijn gesloten vanaf half maart 2020 vanwege beslissing van de overheid.
In februari 2021 zijn de scholen nog steeds gesloten op de hoogste klassen na.
-De vaste lasten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven.
-De kosten voor voeding zijn gedaald.
-Door de COVID-19 problemen hebben de hostels extra uitgaven gedaan vanwege deze pandemie
zoals uitgaven voor maskers, sanitaire voorzieningen en smartphones.
De bijdrage van de ouders in de totale kosten van de hostels is drastisch gedaald doordat de
hostels gedurende 10½ maand gesloten waren. Het aandeel van SAC in de totale inkomsten van
de hostels is daardoor fors gestegen.
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“onder de loep”

Naaien van mondkapjes

De lokale bevolking heeft het initiatief genomen om te voorzien in het
gebrek aan beschermingsmiddelen tegen de virusuitbraak. In tijden
van nood is de sociale cohesie belangrijk.
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5. Projecten
In 2020 heeft de projectencommissie de nadruk gelegd op:
• Vergroten van de duurzaamheid van hostels door het stimuleren van installeren van
zonnepanelen. Door de besparing in energiekosten kan het aantal SAC-sponsorships
minder worden.
• Ondersteunen van teachingcentres, waar kinderen voor- of na schooltijd worden
ondersteund bij het verwerken van wat zij op school leren.
• Vocational training (agro-sector, computertraining, extra ondersteuning van jongvolwassen vrouwen).
Door de Corona-crisis was er in het voorjaar van 2020 bij een groot aantal partners een acute
noodsituatie ontstaan. Er is een speciale werving uitgevoerd om geld te verkrijgen voor
noodhulp voor het verstrekken van voedselpakketten voor de kinderen en hun families.
In vergelijking met vorige jaren zijn er minder projecten geaccepteerd, waarbij hostels worden
gerenoveerd.
Resultaat projecten in 2020
In 2020 zijn 26 projecten aangevraagd, waarvan 21 zijn goedgekeurd, 3 zijn afgewezen
en 2 nog in behandeling zijn.
In totaal zijn 23 nieuwe projecten in uitvoering genomen, waarvan 3 al in 2019 waren
goedgekeurd, met een totaalbedrag van € 142.865.
Door de wereldwijde pandemie van COVID-19 zijn de gebieden waar SAC werkzaam is extra
hard getroffen. Na het uitbreken van deze pandemie heeft SAC actie ondernomen richting
sponsoren om noodhulp in de vorm van voedselpakketten voor kinderen en hun families
mogelijk te maken.
Noodhulp Projecten
P20-14

Kolkata

Seva Kendra Kolkata Emergency aid

P20-13

Bhubaneswar

VIEWS, Emergency aid

P20-12

Dumka

Jesuits of Santal Society Emergency aid

P20-11

Balasore

BSSS, Emergency aid

P20-10

Kolkata

Mary Ward, Emergency aid

P20-09

Rayagada

SWAD, Emergency aid

P20-08

Kolkata

Calcutta Social Project Emergency aid

P20-07

Kolkata

Noodhulp opleiding kinderen in Solo Bigha

Onderwijs Projecten
P20-25

Kolkata

CSP Computer Literacy Underprivileged students

P20-18

Kolkata

Mary Ward Rural Community Development Program

P20-15

Kolkata

P20-02

Sahibganj Dumka

P20-01

Puri

CSP Online education
Van Uden Sanstha Hulpmiddelen voor scholing van
dove en gehandicapte kinderen
Karunalaya Leprosy Centre, teaching project

P19-16

Kolkata

Solo Bigha extra, scholingsactiviteiten slum-kinderen
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Onderwijs Projecten Vocational
P20-21
P20-19

Mariampahar
Berhampur

Dumka-Raiganj, Vocational Trainings school
Empowering the poor Dalit vocational skill training

P20-17
P20-16

Daspalla
Rayagada

JRP, Vocational Education Dalit Tribal school
Vocational training program Rayagada

P19-19

Midnapur
Rangailunda and
chikiti block

Ecological Education hostels
VIEWS, Empowering Adolescents and Dropouts
through Vocational Education

P19-11

Renovatie Projecten in 2020
P20-05

Ghatiduba

P19-12

Utkalvani

Repair work of Marshal Dahar Boys' hostel
Repair and renovation of Girls’ hostel at Utkalvani,
Kalidaspur

Kostenverdeling Projecten 2020
11%

29%
Noodhulp

36%

Onderwijs

24%

Onderwijs beroepsgericht
Renovatie

Korte schetsen van enkele projecten:
P20-15:
Door de Corona-crisis konden de kinderen in van de “straat-klasjes” geen fysiek onderwijs
krijgen. CSP (Calcutta Social Project) heeft een systeem opgezet, waarbij online lesmateriaal
is ontwikkeld en een aantal kinderen een smartphone konden lenen om toch onderwijs te
kunnen volgen.
P20-21:
SAC heeft een lange geschiedenis met Mariampahar. Jaren geleden is hier Vocational
Education opgezet. Om verschillende redenen is dit in de afgelopen jaren wat in de
“versukkeling geraakt”. Dit project zal weer een boost geven, zodat de cursisten beter
voorbereid zijn op de beroepspraktijk.
P20-10:
De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat veel ouders geen werk meer hadden en dus ook
geen geld voor eten te kopen. 8 Organisaties waarmee we al geruime tijd samenwerken
hebben geld gekregen om voedselpakketten te geven aan de gezinnen van de kinderen die
13

door SAC worden ondersteund. De Mary Ward Foundation is een goede bekende van SAC,
waarmee we zeer goede ervaringen hebben.
P19-16:
Tijdens het bezoek van SAC aan India in maart 2019 hebben we de slum Solo Bigha bezocht.
In een klein gebouwtje met een lekkend dak kregen de kinderen les.
Er staat inmiddels een nieuw gebouw. Daarnaast hebben de kinderen van de basisschool
Lambertus in Asten met een sponsorloop € 3.187 ingezameld, waarmee onder andere extra
lesmateriaal gekocht kon worden en voor de kinderen verschillende excursies zijn
georganiseerd.
Afgesloten projecten in 2020
Deze projecten zijn in verschillende jaren aangevraagd.
P20-14

Kolkata

P20-12

Dumka

Seva Kendra Kolkata Emergency aid for families of
Educational Projects
Emergency aid for families of adolescents towards a
Sustainable Society

P20-09

Balasore,
BSSS
Rayagada

P19-04

Palbari

P18-19

Rayagada

P18-11

Goudogotho

P17-21

Puri

P16-04

Midnapore

Motor for tubewell
Puri Leprosy Centre, teaching project (P20-01 is een
vervolgproject)
St Joseph's Hospital, Nursing school

P16-02

Chetana

Ondersteuning onderwijs bij Chetana Care Centre

P20-11

BSSS, Emergency aid for families of Dahar Boys’ hostel
SWAD, Emergency aid for the Indigenous Youth
3-jarig Mainstreaming Palbari (extra voor afbouw van het
project)
Vocational training for the Indigenous Youth
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“onder de loep”

Uitreiking diploma beroepsopleiding

In 2020 hebben 34 jongeren, die
hun reguliere school niet hebben
kunnen afmaken, een beroepsopleiding tot schoonheidsspecialiste
afgerond.
.

Ze hebben nu de mogelijkheid om
met een eigen inkomen in hun
levensonderhoud te kunnen
voorzien en zijn daardoor ook
minder afhankelijk van het
inkomen van hun echtgenoot.
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6. Werving van Fondsen
6.1 Doelstelling
Zoals vermeld in het meerjarenbeleid richten Goede doelen Organisaties in Nederland zich
steeds meer op het werven van fondsen. Ook SAC kiest voor deze lijn. Daardoor wordt het
werven van fondsen voor projecten die door het bestuur zijn goedgekeurd steeds
belangrijker. Doordat het aantal kindsponsoren blijft teruglopen wordt nagegaan op welke
wijze ook andere onderwijs faciliterende projecten onder de aandacht kunnen worden
gebracht van kapitaalfondsen, bedrijven en particuliere sponsoren. Voorbeelden daarvan
zijn o.a.: huisvesting, het opzetten van beroepsopleidingen, gezondheidszorg etc.
6.2 Resultaat
SAC ontving in 2020 € 66.941 aan giften voor projecten.
Veel tijd en energie werd gestoken in het ontwikkelen van een adequate administratie die het
mogelijk maakt om slagvaardig kapitaalfondsen, bedrijven en particulieren te benaderen en
te zorgen dat wij op een juiste wijze omgaan met de voorwaarden die zij verbinden aan het
project.
6.3 Noodhulp
Door de wereldwijde pandemie van COVID-19 zijn de gebieden waar SAC werkzaam is extra
hard getroffen.
De Commissie Fondsen Werving heeft na het uitbreken van deze pandemie actie ondernomen
richting sponsoren om noodhulp in de vorm van voedselpakketten mogelijk te maken.
De werving was een groot succes en heeft onder de naam “noodhulp Solo Bigha” bijna
€ 40.000 opgebracht.
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7. Marketing & Communicatie
7.1 Doelstelling
Marketing
Met onze marketingactiviteiten willen wij specifieke doelgroepen in de samenleving er toe
bewegen om via steun aan SAC onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in India te
realiseren en deze daarmee een beter toekomstperspectief te geven.
Communicatie
In onze communicatie met sponsors beogen we hen zo concreet mogelijk te informeren over
datgene wat er dankzij hun bijdrage aan SAC bereikt kan worden of reeds bereikt is voor het
onderwijs aan kinderen en jongeren in India. Hierbij kan het gaan om informatie over het
belang c.q. het effect van kindsponsorschappen, van onderwijsprojecten of – zoals in de
coronaperiode – van het financieren van noodhulp aan daglonersgezinnen.
7.2. Resultaten
Marketing
* De COVID-19 pandemie zorgde ervoor dat marketingactiviteiten vrijwel uitsluitend per post
of online uitgevoerd konden worden. Zo was het uiteraard prima mogelijk om de halfjaarlijkse
nieuwsbrieven uit te brengen. Maar voor de regionale werkgroepen was het onmogelijk om
ontmoetingsbijeenkomsten van welke aard dan ook te organiseren teneinde de naamsbekendheid van SAC te vergroten of sponsorbijdragen te innen.
Communicatie
* Via de nieuwsbrief zijn de sponsors en andere geïnteresseerden zoals gewoonlijk hetzij per
post hetzij per e-mail geïnformeerd over een aantal van de in 2020 gerealiseerde
sponsorprojecten.
* Daarnaast zijn in samenwerking met sponsorcommissie en fondsenwervingscommissie alle
sponsors die hebben bijgedragen aan het verlenen van noodhulp op de hoogte gebracht van
het prachtige resultaat en bedankt voor hun geweldige bijdrage.
* Om de interne communicatie te bevorderen vond er voor de vrijwilligers van SAC zowel een
nieuwjaarsbijeenkomst als een vrijwilligersactiviteit plaats. Vanwege de pandemie konden
beide activiteiten echter slechts online via Zoom georganiseerd worden.
7.3 Toekomst
Marketing
Conform onze marketingstrategie gaan we door met het benaderen van diverse doelgroepen.
Met de in 2021 gerealiseerde nieuwe website hopen we ook nieuwe doelgroepen te bereiken.
Communicatie
We blijven naar strategieën zoeken om onze sponsors steeds beter te informeren over het
dagelijks leven van hun sponsorkinderen en over de voortgang van door hen gesponsorde
projecten. Daarvoor proberen we onze partners in India nog meer te overtuigen van het belang
van tijdige en concrete terugrapportages.
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8. Financiën
8.1 Algemeen
In 2020 kregen we te maken met nieuwe wetgeving van de Indiase overheid. De invoering
van de nieuwe regelgeving is in 2020 nog niet afgerond. Onze partners daar moeten allen
beschikken over een bankrekening bij de Standard Bank of India in Delhi. Alleen naar deze
bank mag SAC het geld overmaken.
De jaarrekening 2020 is integraal opgenomen verder in dit jaarverslag. Samengevat kan het
volgende worden toegelicht (in afgeronde cijfers).
Het jaar 2020 is afgesloten met een overschot van € 55.000. Begroot was een tekort groot
€ 76.000. Dit positieve resultaat is met name een gevolg van hogere baten dan begroot.
Het overschot geeft de ruimte om in 2021 meer te besteden aan de doelstelling en dit is ook
zo begroot.
8.2 Baten
De baten uit fondsenwerving kwamen uit op € 342.000, tegenover begroot € 223.000. In 2019
waren deze baten € 330.000. De ontvangsten waren in 2020 vooral hoger dan begroot als
gevolg van hogere inkomsten uit nalatenschappen, deze kwamen uit op € 125.000.
Nalatenschappen laten zich moeilijk begroten, hiervoor wordt jaarlijks een stelpost begroot
ad € 20.000.
De donatiegelden kindsponsoring daalden ten opzichte van 2019 van € 144.000 naar
€ 139.000, maar waren wel hoger dan de begroting ad € 125.000. Echter de dalende tendens
van kindsponsoring zet zich helaas voort.
8.3 Lasten
Voor kindsponsoring werd in 2020 € 136.000 betaald aan India, begroot was €134.000.
De ontvangen bedragen voor kindsponsoring waren € 139.000, de iets lagere doorbetaling zal
in komend jaar worden ingehaald.
De uitvoering van projecten bedroeg in 2020 € 134.000, begroot was € 139.000.
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 € 7.000
tegenover begroot € 14.000 en vorig jaar € 13.000. Deze daling is een gevolg van minder
wervingsactiviteiten en geen reiskosten India, met name was dit een gevolg van de RIVMmaatregelen in verband met de COVID-19 pandemie.
De kosten voor beheer en administratie waren € 8.000 gelijk aan de begroting en gelijk aan de
kosten in het voorgaande jaar.
8.4 Begroting 2021
De begroting voor 2021 is eveneens hierna in de jaarrekening opgenomen. Er is een tekort
begroot ad € 82.000, voornamelijk door een hogere besteding aan de doelstelling dan de
daarvoor begrote baten.
De baten zijn begroot op € 234.000 tegenover begroot voor 2020 € 223.000. Voor 2020 moet
voor de kindsponsoring helaas opnieuw rekening worden gehouden met een dalende tendens,
begroot is € 115.000 tegenover begroot 2020 € 125.000. De opbrengsten voor projecten is
begroot op € 90.000. Inkomsten uit nalatenschappen zijn begroot op € 20.000.
Voor bestedingen aan de doelstellingen kindsponsoring en projecten is € 292.000 begroot.
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9. De organisatie
Statutaire naam Stichting Actie Calcutta.
Vestigingsplaats van SAC is Eindhoven.
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.
9.1 Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het Algemeen Bestuur was op 1 januari 2020 als volgt:
Joke Jansen, Voorzitter
Hans van den Bergh, Secretaris
Wim de Jongh, Penningmeester
Mieke Hillenaar, Bestuurslid
Leendert Hoogendam, Bestuurslid
Nel Suerink, Bestuurslid
Peter Rooimans, Bestuurslid
De benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. Bestuursleden zijn direct
herbenoembaar.
9.2 Vrijwilligers
SAC bestaat geheel uit vrijwilligers. 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 kindsponsoring, het
werven van fondsen, financiën, ICT-werkzaamheden, het behandelen van de Kerstpost naar
de kindsponsors, het beoordelen en monitoren van projecten, het verrichten van
kantoorwerkzaamheden, het houden van acties, het onderhouden van de in- en externe
communicatie, aanwezig zijn op Goede Doelen markten enz.
9.3 Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Frans van Rijswijk, voormalig lid Raad van Bestuur Fontys-Hogescholen;
Kees van de Broek, voormalig directeur Lilianefonds;
Vacature.
De leden van de Raad geven gevraagd en ongevraagd advies, met name op het gebied van
strategie en beleid;
Ondersteunen het promoten van de naamsbekendheid;
Geven adviezen m.b.t. marketing;
Zij zijn bereid hun netwerk in te zetten voor de verdere samenwerking met NGO’s in
Nederland en in India.
De Raad van Advies adviseerde SAC om ook op een termijn van 5 à 10 jaar SAC 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 in India van projecten.
Verder merkte de Raad van Advies op dat SAC haar activiteiten uitvoert in een erg groot
gebied van India. Tevens is zij van mening dat onder het containerbegrip ‘onderwijs’ een
grote hoeveelheid zeer verschillende projecten worden uitgevoerd. Zij adviseert SAC na te
gaan of het aanbrengen van focus kan leiden tot meer vakmanschap, grotere betrokkenheid
en meer kennis.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(in euro’s)

31-12-2020

31-12-2019

30.755
642.870

29.720
653.575

Totaal vlottende activa

673.625

683.295

TOTAAL ACTIVA

673.625

683.295

Toelichting

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

4
5

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

6
7
8

100.000
352.000
60.525

100.000
312.000
59.631

Fondsen
Bestemmingsfondsen

9

27.399

12.802

539.924

484.433

107.501
26.200

137.850
61.012

Totaal kortlopende schulden

133.701

198.862

TOTAAL PASSIVA

673.625

683.295

Totaal Reserves en fondsen
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Verplichtingen projecten India
Overige schulden en nog te betalen kosten

10
11
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
(in euro’s)
2020

2020

2019

Toelichting

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

13

320.937
12.667
8.815
342.419

223.000

234.324
18.282
77.197
329.803

Sponsoring kinderen en hostels in India
Uitvoering projecten in India

14
15

137.681
134.017

137.000
139.000

157.588
139.161

Totaal besteed aan de doelstelling

16

271.698

276.000

296.749

17

7.356
7.356

14.375
14.375

12.968
12.968

Beheer en administratie
Totaal kosten beheer en administratie

17

7.884
7.884

8.325
8.325

7.973
7.973

Som van de lasten

18

286.938

298.700

317.690

55.481

-75.700

12.113

10

100

196

55.491

-75.600

12.309

20.000
20.000
13.813
-105
889
894

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

9.000
9.000
-3.732
-15
-1.247
-697

55.491

p.m.

12.309

BATEN
Baten van:
Particulieren
Bedrijven
Andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten
LASTEN
Besteed aan de doelstellingen

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Totaal kosten werving baten
Kosten beheer en administratie

Saldo vóór financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
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SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Bestemming saldo van baten en lasten

20

Bestemmingsreserve voor projecten
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring
Bestemmingsfonds giften voor projecten
Bestemmingsfonds overige giften
Bestemmingsfonds kindsponsoring
Overige reserves

7
7
9
9
9
8
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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 2020 zijn de cijfers voor 2019, indien nodig, geherrubriceerd ten einde
vergelijkbaarheid met 2020 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.
Gevolgen van COVID-19
In 2020 is het COVID-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande maatregelen
getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote
gevolgen voor de samenleving en de economie.
Op het moment van opmaken van de jaarrekening hebben COVID-19 en de maatregelen van de
overheid nog geen directe gevolgen voor de financiële situatie van de organisatie. De onderneming
heeft ruim voldoende middelen om aan haar verplichtingen te voldoen.
3. Directe kosten en uitvoeringskosten
Stichting Actie Calcutta volgt voor de verslaglegging 'Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties' van
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Voor de bepaling van het ‘kostenpercentage eigen fondsenwerving’ wordt aangesloten bij de methode
welke ook het CBF voor het CBF-keurmerk voor Goede Doelen Organisaties hiervoor hanteert. Hierbij
worden de kosten van de organisatie toegerekend aan de hoofddoelstelling, aan wervingskosten
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baten en aan beheer en administratie, alvorens bedoeld kostenpercentage wordt bepaald. Bij deze
toerekening wordt voor een aantal kosten een verdeelsleutel gehanteerd. Na toepassing van deze
verdeelsleutel komen de kosten van eigen fondsenwerving in 2020 uit op 2,1% van de totale baten en
de kosten van administratie en beheer op 2,3%.
BALANS
4. Vorderingen en overlopende activa
De samenstelling van de vorderingen en overlopende activa is als volgt:
(in euro’s)
31-12-2020
Te ontvangen nalatenschappen
25.395
Nog te ontvangen periodieke schenking
0
Nog te verrekenen deelbetaling op projecten
4.639
Vooruitbetaalde kosten
162
Te ontvangen opbrengst kledinginzameling
549
Te ontvangen rente
10
Totaal vorderingen en overlopende activa

30.755

31-12-2019
0
20.000
8.012
222
1.291
195
29.720

De te ontvangen nalatenschappen betreft een legaat ad € 25.000 welke intussen in 2021 is ontvangen
alsmede een kleine te verwachten afrekening van een erfenis.
Donateurs met betalingsachterstand op de door hen toegezegde bijdragen, worden jaarlijks hieraan
herinnerd. Bijdragen welke op balansdatum vervolgens toch nog niet zijn ontvangen, worden
voorzichtigheidshalve niet als debiteurenvordering opgenomen.
De te ontvangen bedragen zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling alsmede ter
belegging op spaarrekeningen bij banken.
5. Liquide middelen
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:
(in euro’s)

31-12-2020

31-12-2019

ABN-AMRO rekening-courant
ABN-AMRO spaarrekening
Deutsche Bank rekening-courant
SNS bank spaarrekening
ING spaarrekening
ING rekening-courant

683
344.433
15.756
108.602
122.839
50.557

827
344.319
10.746
108.553
181.806
7.324

Totaal liquide middelen

642.870

653.575

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
De liquide middelen zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling alsmede ter
belegging op spaarrekeningen bij banken.
6. Continuïteitsreserve
(in euro’s)
Stand per 31 december

2020

2019

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 1½ 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, in geval 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)
31-12-2020

31-12-2019

Bestemmingsreserve voor projecten
Bestemmingsreserve kindsponsoring

186.000
166.000

166.000
146.000

Totaal bestemmingsreserves

352.000

312.000

Bestemmingsreserve voor projecten
Betreft een bestemmingsreserve voor de uitvoering van projecten in India. Bij bestuursbesluit werden
uit de resultaatbestemming bedragen gereserveerd voor dit doel. Hiervoor zijn nog geen
verplichtingen aangegaan. In de opvolgende jaren kunnen aan de reserve bedragen worden
onttrokken voor het aangaan van projectverplichtingen. Het verloop van de reserve is als volgt:
(in euro’s)
Stand per 1 januari
Onttrokken in het boekjaar
Gereserveerd uit resultaatbestemming
Per saldo mutatie via de resultaatbestemming
Stand per 31 december

2020
166.000

2019
157.000

0
20.000
20.000

0
9.000
9.000

186.000

166.000

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)
Stand per 1 januari
Onttrokken in het boekjaar
Gereserveerd uit resultaatbestemming
Per saldo mutatie via de resultaatbestemming
Stand per 31 december

2020

2019

146.000

137.000

0
20.000
20.000

0
9.000
9.000

166.000

146.000

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.
Exploitatieresultaten worden aan de algemene reserve toegevoegd of worden hieraan onttrokken. 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)
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december
9. Bestemmingsfondsen

2020

2019

59.631

60.328

894

-697

60.525

59.631

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
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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)
31-12-2020

31-12-2019

Bestemmingsfonds kindsponsoring
Bestemmingsfonds giften voor projecten
Bestemmingsfonds giften voor kinderen

9.929
17.000
470

9.040
3.187
575

Totaal bestemmingsfondsen

27.399

12.802

Bestemmingsfonds kindsponsoring
Betreft vooruit ontvangen bedragen van kindsponsors. Indien een kindsponsor meer doneerde dan
de jaarbijdrage 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 de jaarbijdrage 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)

2020

2019

Stand per 1 januari

9.040

10.287

-8.201
9.090
889

-7.961
6.714
-1.247

9.929

9.040

Vrijval in het boekjaar
Vooruit ontvangen donaties in het boekjaar
Per saldo mutatie via de resultaatbestemming
Stand per 31 december

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)

2020

2019

Stand per 1 januari

3.187

6.919

Besteed of toegezegd voor projecten in het boekjaar
Ontvangen giften met bestemming projecten welke nog niet
zijn goedgekeurd dan wel nog niet zijn kenbaar gemaakt
Per saldo mutatie via de resultaatbestemming

-3.187

-6.919

17.000
13.813

3.187
-3.732

Stand per 31 december

17.000

3.187

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)
Stand per 1 januari
Doorbetaald in het boekjaar
Ontvangen nog door te betalen giften
Per saldo mutatie via de resultaatbestemming
Stand per 31 december

2020

2019

575

590

-575
470
-105

-590
575
-15

470

575

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)
Verplichtingen per 1 januari
Toegezegd uit bestemmingsfonds giften voor
projecten uit voorgaand jaar
Toegezegd uit giften en eigen middelen dit jaar en koersverschillen
Afgerekend met begunstigden in India en deelbetalingen
Verplichtingen per 31 december

2020

2019

137.850

164.253

3.187
130.830
-164.366
107.501

6.919
140.253
-173.575
137.850

Voor een specificatie van de verplichtingen per project wordt verwezen naar bijlage 1 bij de
jaarrekening.

11. Overige schulden en nog te betalen kosten
De specificatie is als volgt:
(in euro’s)
Nog te betalen kwartaalbetalingen India
Te betalen accountantskosten
Te betalen overige kosten
Totaal

31-12-2020

31-12-2019

24.500
1.700
0
26.200

58.167
1.700
1.145
61.012

Betalingen aan de locaties in India verlopen erg moeizaam. Dit is met name een gevolg van de
wijzigingen in regelgeving in India voor het mogen ontvangen van gelden voor Goede Doelen. Er is
hiervoor nieuwe wetgeving ingevoerd en het toezicht hierop bij banken is aangescherpt. Hierdoor zijn
de kwartaalbetalingen niet altijd in het betreffende kalanderjaar gelukt. Intussen zijn deze betalingen in
het opvolgende jaar succesvol overgemaakt en deze zijn inmiddels alle voor ontvangst bevestigd.

12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huur
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa € 4.400.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
13. Baten
De baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(in euro's)
Donatiegelden kindsponsoring
Giften voor hostels en kindsponsoring
Giften voor projecten
Giften zonder specifieke bestemming
Opbrengst kledinginzameling
Nalatenschappen
Totaal

2020

2020

2019

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

138.668
1.595
66.941
6.939
2.881
125.395
342.419

125.000
3.000
70.000
5.000

144.354
3.675
122.524
4.618
1.291
53.341
329.803

20.000
223.000

De ontvangsten waren in 2020 in totaal hoger dan begroot, vooral als gevolg van hogere inkomsten uit
nalatenschappen. Daartegenover stonden lagere giften voor projecten. Ontvangsten uit
nalatenschappen laten zich moeilijk begroten, hiervoor wordt jaarlijks een stelpost ad € 20.000
opgenomen.
De donatiegelden kindsponsoring daalden ten opzichte van 2019 maar waren wel ca. 11% hoger dan
begroot. Echter de dalende tendens van kindsponsoring zet zich helaas voort. De giften zonder
specifieke bestemming en opbrengsten kledinginzameling waren hoger dan de begroting.
De giften voor projecten komen van zowel particulieren als van bedrijven en andere organisaties
zonder winstoogmerk. De opbrengst van de kledinginzameling komt van een bedrijf. Alle andere baten
komen nagenoeg geheel van particulieren en kunnen niet goed van de andere categorieën worden
onderscheiden. De toerekening hiervan heeft aan de categorie particulieren plaatsgevonden. De
specificatie naar categorie van schenkers is dan als volgt:
(in euro's)
2020
2020
2019
Werkelijk

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk

342.419
14. Sponsoring kinderen en hostels in India
(in euro’s)

Begroot

320.937
12.667
8.815

Werkelijk

234.324
18.282
77.197
223.000

329.803

2020

2020

2019

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Betaalde gelden kindsponsoring
Doorbetaalde giften kindsponsoring en hostels

135.936
1.745

134.000
3.000

153.810
3.778

Betaalde sponsoring kinderen en hostels in India

137.681

137.000

157.588

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 dit kind verblijft. Of de
donatie kan algemeen zijn waarbij de Stichting zelf kan bepalen naar welk hostel wordt doorbetaald.
De Stichting betaalt de ontvangsten door op basis van de begroting, verhoogd met een begrote
aanvulling uit eigen middelen en vrij besteedbare middelen.
De doorbetaling wordt bepaald op basis van een toegekend garantie-aantal kinderen tegen € 120
per kind. Echter aangezien de ontvangsten in 2020 minder daalden dan begroot is er in 2020 iets
minder doorbetaald dan de ontvangen bedragen. In 2021 zijn de begrote betalingen verhoogd zodat
dit verschil kan worden ingelopen.
Het voorgaande is als volgt te specificeren:
(in euro’s)
Ontvangen donatiegelden kindsponsoring
Betaalde kindsponsoring
Minder doorbetaald, in te halen in 2021

138.668
135.936
2.732
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15. 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. Teneinde 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 zijn aangewend voor de daarvoor bestemde
projecten.
(in euro’s)
Besteed c.q. toegezegd voor uitvoering projecten

2020

2020

2019

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

134.017

139.000

139.161

Begroot was € 70.000 door te betalen giften voor projecten en € 69.000 budget uit vrij besteedbare en
eigen middelen. Rekening houdend met giften voor projecten ad € 66.941, was de bestedingsruimte
inclusief het budget uit eigen middelen € 135.941. Besteed werd € 134.017.
In 2020 zijn meerdere aanvragen voor noodhulp i.v.m. de COVID-19 pandemie binnengekomen en
deze zijn door SAC geaccepteerd. Het betreft regio’s waar SAC onderwijsprojecten steunt en de
noodhulp is nagenoeg geheel gefinancierd met giften welke hiervoor zijn ontvangen.
Voor een specificatie bestedingen per project wordt verwezen naar bijlage 2 bij de jaarrekening.

16. Bestedingspercentage Besteed aan de doelstelling
(in euro’s)
Sponsoring kinderen en hostels in India
Uitvoering projecten in India

2020

2020

2019

Toelichting

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

14
15

137.681
134.017

137.000
139.000

157.588
139.161

271.698

276.000

296.749

80%

124%

90%

Totaal besteed aan de doelstelling
In % van de totale baten

Het bestedingspercentage ten opzichte van de baten was lager dan begroot, vooral door hogere baten
dan begroot. Met name de nalatenschappen kwamen hoger uit dan begroot en deze werden nog niet
geheel in 2020 besteed. Besteding daarvan zal plaatsvinden in de komende jaren.
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17. Kosten werving baten, beheer en administratie
(in euro’s)

2020

2020

2019

Toelichting

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

18

7.356

14.375

12.968

2,1%

6,4%

3,9%

7.884

8.325

7.973

2,3%

3,7%

2,4%

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
In % van de totale baten
Beheer en administratie
Beheer en administratie in Nederland

18

In % van de totale baten

De kosten van eigen fondsenwerving waren in 2020 lager dan begroot. Dit was voornamelijk een
gevolg van lagere uitvoeringskosten voor wervingsactiviteiten en in 2020 zijn er geen reiskosten
India geweest.
De kosten Beheer en administratie in Nederland waren iets lager dan begroot en waren vrijwel
gelijk aan 2019.
De kostenpercentages ten opzichte van de totale baten waren lager dan begroot en lager dan in 2019.
Dit is behalve lagere kosten eveneens een gevolg van hogere baten waartegenover deze kosten
worden afgezet.

18. Specificatie en verdeling lasten naar bestemming
(in euro’s)
Doelstelling

Bestedingen doelstelling
Sponsoring kinderen en hostels
Uitvoering projecten in India

Eigen fondsen- Beheer en
werving
administratie

2020
Werkelijk

2020
Begroot

2019
Werkelijk

137.681
134.017

137.000
139.000

157.588
139.161

291

1.767
3.966
1.165

5.000
3.900
900

6.689
3.333
1.036

4.380

4.380

4.400

4.380

0

180
7
49
513

0
1.120
1.718
180
7
17
171

0
0
0
1.120
1.718
360
14
66
684

100
3.400
200
1.100
1.700
500
100
600
800

0
1.350
27
1.101
1.770
474
14
71
696

7.356

7.884

286.938

298.700

317.690

137.681
134.017

Publiciteit, communicatie en werving
Uitvoeringskosten werving
Nieuwsbrief/jaarverslag/kerstpost
Kosten telefoon en internet

1.767
3.966
874

Huisvestingskosten
Huisvestingskosten kantoor
Kantoor- en algemene kosten
Reiskosten Nederland
Reiskosten India
Kosten bestuur en beheer
Verzekeringen en contributies
Accountantskosten
Kantoorbenodigdheden
Porti
Overige kosten kantoor
Bankkosten
Totaal

0
0

271.698

Voor zover kosten niet voor 100% aan een categorie konden worden toegerekend is de verdeelsleutel
voor 2020 gelijk geweest aan 2019 en is als volgt:
Eigen fondsenwerving
Kosten telefoon en internet
Reiskosten Nederland
Kantoorbenodigdheden
Porti
Overige kosten kantoor
Bankkosten

75%
50%
50%
75%
75%
75%

Beheer en administratie
25%
50%
50%
25%
25%
25%
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19. Saldo van financiële baten en lasten
Betreft:
(in euro’s)
Rente opbrengsten banken

2020

2020

2019

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

10

100

196

Door de almaar dalende rente op spaartegoeden zijn de rentebaten nagenoeg nihil.
20. Resultaatbestemming
Het bestuur heeft de navolgende bestemming aan het resultaat gegeven. De resultaatbestemming is
al in de balans per 31 december 2020 verwerkt.
(in euro’s)
2020
2019
Bestemmingsreserve voor projecten
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring
Bestemmingsfonds giften voor projecten
Bestemmingsfonds overige giften
Bestemmingsfonds kindsponsoring
Algemene reserve
Totaal resultaatbestemming

20.000
20.000
13.813
-105
889
894
55.491

9.000
9.000
-3.732
-15
-1.247
-697
12.309

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende toelichtingen op de balans onder
punt 7, 8 en 9.

21. 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, 23 juni 2021
STICHTING ACTIE CALCUTTA
Namens het Bestuur
Was getekend het Bestuur
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Begroting 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro’s)
2020

2021

Werkelijk

Begroot

Donatiegelden kindsponsoring
Giften voor hostels en kindsponsoring
Giften voor projecten
Vrije giften en kledinginzameling
Nalatenschappen

138.668
1.595
66.941
9.820
125.395

115.000
4.000
90.000
5.000
20.000

Totaal baten

342.419

234.000

Sponsoring kinderen en hostels in India
Uitvoering projecten in India

137.681
134.017

133.000
159.000

Totaal besteed aan de doelstelling

271.698

292.000

Kosten eigen fondsenwerving

7.356

14.900

Totaal kosten werving baten

7.356

14.900

7.884
7.884

9.600
9.600

286.938

316.500

Saldo vóór financiële baten en lasten

55.481

-82.500

Baten uit beleggingen en banktegoeden

10

50

55.491

-82.450

Bestemmingsreserve voor projecten
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring
Bestemmingsfonds giften voor projecten
Bestemmingsfonds overige giften
Bestemmingsfonds kindsponsoring
Algemene reserve

20.000
20.000
13.813
-105
889
894

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

55.491

p.m.

BATEN

LASTEN
Besteed aan de doelstelling

Kosten werving baten

Beheer en administratie
Beheer en administratie
Totaal kosten beheer en administratie
Som van de lasten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

BESCHIKBAAR VOOR BESTEMMING
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34
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Bijlage 1

Bestemmingsfonds giften voor projecten
Nummer

Plaats

Omschrijving

in EUR

P20-26

Kolkata

Ondersteuning scholing kinderen in slum Solo Bigha

17.000

Totaal bestemmingsfonds

17.000

Verplichtingen projecten

Nummer

Plaats

Omschrijving

bedrag in INR

in EUR

P16-09
P17-09
P17-17
P17-26
P17-27
P17-28
P18-08
P18-10
P18-12
P18-15
P18-17
P19-03
P19-06
P19-08
P19-10
P19-11
P19-12
P19-13
P19-14
P19-15
P20-01
P20-08
P20-17
P20-19
P20-21
P20-25

Chenchali
Rayagada
Berhampur
Dumka
Chandannagar
Dumka
Rayagada
Kolkata
Goudogotho
Chetana
Balihati
Kolkata
Jaleswar
Baghmara
Labanyadeipur
Odisha
Utkalvani
Burdwan
Burdwan
Kolkata
Puri
Kolkata
Odisha
Ganjam
Mariampahar
Kolkata

Bouw van een hostel
Uitbreiding hostel
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Vocational training
Onderwijsproject straatkinderen
Beschermingsmuur hostelterrein
Vocational training
Vocational training
Renovatie cursusgebouw slum Solo Bigha
Dakrenovatie hostel
Faciliteiten hostel
Solar systems hostel
Vocational training
Renovatie hostel
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Noodhulp COVID-19
Vocational training
Vocational training
Vocational training
Computertraining kansarme jongeren

945.000
133.307
300.000
157.500
157.500
262.500
746.400
86.500
72.958
68.950
108.200
88.121
41.426
55.150
116.230
421.400
64.750
400.000
350.000
420.000
390.000
264.000
758.050
1.260.423
1.250.000
541.700

10.739
1.515
3.409
1.790
1.790
2.983
8.482
983
829
783
1.229
1.001
471
627
1.321
4.789
736
4.545
3.977
4.773
4.432
3.000
8.614
14.323
14.204
6.156

Totaal verplichting 31 december 2020

9.460.065

107.501
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Bijlage 2

Uitvoering projecten ten laste van 2020

Nummer
P16-09
P17-17
P17-22
P17-23
P17-24
P17-25
P17-26
P17-27
P17-28
P18-08
P18-10
P18-15
P19-06
P19-08
P19-09
P19-10
P19-11
P19-12
P19-13
P19-14
P19-15
P19-16
P19-19
P20-01
P20-05
P20-07
P20-08
P20-09
P20-10
P20-11
P20-12
P20-13
P20-14
P20-15
P20-16
P20-18

Plaats
Chenchali

Omschrijving
Bouw van een hostel

Berhampur
Satyanagar
Ahmadpur
Burdwan
Kamarpara
Dumka
Chandannagar
Dumka
Rayagada
Kolkata
Chetana
Jaleswar
Baghmara
Kolkata
Labanyadeipur
Odisha
Utkalvani
Burdwan
Burdwan
Kolkata
Kolkata
West Medinipur
Puri
Ghatiduba
Kolkata Solo Bigha
Kolkata CSP
Rayagada
Kolkata KMWSC
Balasore
Dumka
Gopalpur
Kolkata SKC
Kolkata
Rayagada
Sunderban regio

Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Vocational training
Onderwijsproject straatkinderen
Vocational training
Dakrenovatie hostel
Faciliteiten hostel
Vocational training
Solar systems hostel
Vocational training
Renovatie hostel
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Faciliteiten cursusgebouw slum Solo Bigha
Onderwijsproject
Onderwijsproject
Onderhoud hostel
Noodhulp COVID-19
Noodhulp COVID-19
Noodhulp COVID-19
Noodhulp COVID-19
Noodhulp COVID-19
Noodhulp COVID-19
Noodhulp COVID-19
Noodhulp COVID-19
Project online onderwijs i.v.m. COVID-19
Vocational training
Onderwijsproject agrarisch gebied

Betaald aan India in 2020 voor uitvoering van projecten 1)
Waarvan verplichting per 31 december 2019
Verplichting 31 december 2020 (bijlage 1)
Totaal uitvoering projecten ten laste van 2020

1)

De betalingen aan India zijn omgerekend tegen gemiddelde
transactiekoers 2020
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Betaald
In INR
945.000
150.000
131.250
210.000
183.750
210.000
210.000
210.000
350.000
559.800
86.500
620.550
372.834
496.350
484.780
1.047.000
421.400
582.750
200.000
180.000
210.000
248.500
203.000
140.000
300.000
500.000
500.000
250.000
500.000
300.000
300.000
300.000
500.000
452.760
282.000
755.425

Betaald
In EUR 1)
11.597
1.841
1.611
2.577
2.255
2.577
2.577
2.577
4.295
6.870
1.062
7.615
4.575
6.091
5.949
12.849
5.171
7.151
2.454
2.209
2.577
3.050
2.491
1.718
3.682
6.136
6.136
3.068
6.136
3.682
3.682
3.682
6.136
5.556
3.460
9.271

13.393.649

164.366
-137.850
107.501
134.017

