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1. Voorwoord 
 

Zoals in veel andere landen het geval is, neemt ook de Indiase overheid het voortouw bij het 
aanbieden van goed onderwijs. In India is sinds 2009 bij wet geregeld dat alle kinderen en 
jongeren recht hebben op onderwijs. Dit betekent nog niet dat alle kinderen ook inderdaad 
naar school kùnnen. India verkeert in een transitieproces om deze mooie wet werkelijkheid te 
laten worden.  
De eerste fase van deze transitie heeft als doel dat er voor alle kinderen in hun eigen 
leefomgeving een kleuter- en een basisschool is. Wij zien dat er op dit punt veel vooruitgang 
wordt geboekt.  
Maar nog altijd zijn er veel regio’s zonder scholen waar SAC nog steeds de ouders kan 
helpen met onderwijs voor hun kansarme kinderen.  
Het afgelopen jaar kwam bij ons ook een nieuw type aanvraag binnen. Zo ondersteunt SAC 
momenteel i.s.m. Wilde Ganzen een groot driejarig project. Daarbij wordt in 33 dorpjes de 
kwaliteit van basisscholen verbeterd tot het standaardniveau. Rondom de scholen wordt een 
gemeenschap gevormd van ouders, kinderen, schoolleiding en overheid.  
Om te weten waar onze hulp het beste kan worden ingezet wint SAC advies in bij ons goed 
functionerende Indiase netwerk. Dit netwerk is in 45 jaar opgebouwd en wordt voortdurend 
geactualiseerd. Het biedt SAC kennis op het gebied van lokale ontwikkelingsstrategieën, 
politiek, wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen onderwijs en samenleving.  
SAC stimuleert ook in samenwerking met onze partner Wilde Ganzen lokale fondsenwerving 
door NGO’s.     
 
Om goed aansluiting te kunnen blijven houden bij nieuwe ontwikkelingen begon SAC zich in 
2018 te oriënteren op hechtere samenwerking met één of enkele Indiase NGO’s. Dat kunnen 
bestaande samenwerkingspartners zijn of nieuwe. In 2019 vonden er diverse gesprekken 
plaats over de vraag wat wij verwachten van een strategische partner en wat een 
strategische partner kan verwachten van SAC. De evaluatie van deze gesprekken liet zien 
dat SAC nu nog een principiële keuze moet maken tussen twee organisaties. In 2020 zal 
deze keuze gemaakt worden op basis van de uitkomst van een gericht onderzoek en overleg 
met de twee betrokken partijen. In 2021 zal dan met de nieuwe werkwijze gestart kunnen 
worden.   
In 2019 bleek dat het overmaken van geld voor goede doelen naar India aan nieuwe regels 
van de Indiase overheid gebonden was. Met behulp van een nieuwe partner in India kon dit 
probleem worden opgelost, hetgeen eens te meer aangeeft hoe belangrijk samenwerking 
met NGO’s in India is. 
Het doel van de nieuwe samenwerking is om nog beter de missie van SAC te kunnen 
realiseren. 
Het voor u liggende jaarverslag onderstreept onze goede resultaten in 2019. In het afgelopen 
jaar zijn vele kinderen door SAC in staat gesteld om onderwijs te volgen. Veel projecten zijn 
opgestart en gerealiseerd. Zo’n succesvol resultaat kan alleen worden bereikt als er 
vertrouwen is in SAC en als er voldoende middelen worden overgemaakt door sponsors. 
Trouwe donateurs zijn goud waard, dank u wel! 
Terwijl we bezig zijn met het optimaliseren van onze eigen processen werkt het team van 
SAC-vrijwilligers intussen efficiënt door. Werkzaamheden voor kindsponsoring, projecten, 
marketing & communicatie, fondsenwerving en financiën gaan onverminderd door. SAC  
prijst zich gelukkig met dit team en is trots op zijn vrijwilligers. SAC heeft in 2019 een mooi 
resultaat neergezet dankzij de sponsors en dankzij het team van SAC. 
 
Joke Jansen 
Voorzitter 
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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. 
 
In 2019 zijn 19 projectaanvragen ontvangen, 14 aanvragen zijn goedgekeurd door het 
Algemeen Bestuur; 2 projectaanvragen zijn afgewezen, 3 aanvragen zijn nog in behandeling. 
In 2019 werden 17 projecten afgerond. 
 
Het bezoek aan India betrof dit jaar de deelstaat Jharkhand, Burdwan en Calcutta. Er werden 
vooral veel hostels bezocht en enkele projecten, en er werden contacten onderhouden met 
ons netwerk. 
 
De baten in 2019 bedroegen €330.000 en de uitgaven voor kindsponsoring bedroegen 
€158.000 en voor projecten in India €139.000. 
 
SAC streeft er naar om in India te gaan werken met een of enkele strategische partners.  
In 2019 verkregen wij veel informatie over potentiële kandidaten. Dit moet ons in staat stellen 
om in 2020 een juiste keuze te kunnen maken. 
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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;  
4. De omgeving van het kind betrekken bij deze missie.  
 
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 hun 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:  
- de financiering van de ontwikkeling van een verpleegkundigenopleiding;  
- de financiering van kleuteronderwijs (Balwadi’s), basisonderwijs of beroepsonderwijs;  
- de bouw of uitbreiding van een school of een hostel;  
- de aanschaf van generatoren en (bijvoorkeur) solar-systemen 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 pionier-
locaties of nieuw in te richten hostels. Dit vergroot de kans op ondersteuning door de 
overheid.  
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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 zodat wij in 2020 een juiste keuze 
kunnen maken.     
 
Focussen 
SAC dient rekening te houden met het dalen van inkomsten. Dat kan betekenen dat wij 
kritisch moeten zijn in de keuze van onze activiteiten. 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.  
 
3.5 Actieplan 2020 
 
Bestuur 
Implementatie meerjarenstrategie. Het kiezen van een strategisch partner en het 
voorbereiden van een goede samenwerking in 2021. 
Ook zal het bestuur nagaan of SAC meer focus kan aanbrengen bij haar werkzaamheden. 
Hierbij is te denken aan beperken van het werkgebied en/of het focussen op aspecten van 
onderwijs. 
 
Kindsponsoring 

• Foto’s van individuele kinderen in de hostels worden gebruikt door sponsors van SAC en 
soms gepubliceerd in onze nieuwsbrieven en website. 
In Nederland is nieuwe wetgeving aangenomen betreffende de privacy. Daarom hebben 
wij toestemming nodig van de ouders om gebruik te maken van foto’s van hun kinderen 
in onze publicaties. 
Wij vragen de hostelleiding om ons te verzekeren dat de toestemming van de ouders er 
is. 

• Op advies van de Raad van Advies zullen de activiteiten van SAC meer gefocust worden. 
Dit kan zijn het beperken van het aantal hostels, het kan zijn het verkleinen van het 
werkgebied. 

• Gezien alle ontwikkelingen, zoals inkrimping van het sponsorbestand, relatie met 
strategische partner, zal een hernieuwd beleidsplan moeten worden opgezet. 
 

Projecten  
1. Uitwerken van de expliciete sturing op verdeling van middelen over Infrastructurele 

projecten, Balwadi’s, Basisonderwijs- en Beroepsonderwijsprojecten. 
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 voor het 

aspect ‘onderhoud’. 
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5. Bij alle projectaanvragen zal expliciet aandacht zijn voor duurzaamheid en 
zelfredzaamheid. Waar mogelijk en relevant zal in dit kader gestreefd worden naar 
vervanging van het aantal kindsponsorschappen door projecten 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 
beroepsvorming. 

 
Marketing & Communicatie 
- Uitbrengen van de jaarlijkse twee nieuwsbrieven;  
- Realisering nieuwe structuur van de website m.b.v. een externe deskundige en 

onderhoud van de website; 
- Bekijken óf en zo ja hóe SAC actief kan worden op social media; 
- Een boost geven aan het werven van kindsponsors; 
- Benoeming van een ambassadeur; 
- Twee exposities van de fototentoonstelling in het land. 
 
Fondsenwerving 
- Benaderen van grote bedrijven in de regio, kapitaalfondsen en congregaties/ 

kloosterorden 
- Sturen van wervingsbrieven naar specifieke sponsoren/doelgroepen 
- Opbouw van blijvende relatie met belangrijke sponsoren. 
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“onder de loep” 

 

Slachtoffers van vrouwenhandel volgen beroepsopleiding 
 

 

 
 

    Canning 

  In een havenstad ten zuiden van 
Calcutta werd door het Mary Ward 
Social Centre een beroepsopleiding 
georganiseerd voor vrouwen en 
meisjes die slachtoffer waren of 
mogelijk zouden kunnen worden van 
vrouwenhandel. In deze regio zijn veel 
mensenhandelaren actief die meisjes 
verleiden met verhalen over lucratieve 
baantjes in de grote steden.  
 
 
 

   Liefst 137 cursisten rondden de 
opleiding voor coupeuse af en 98 
cursisten de opleiding voor 
schoonheidsspecialiste.  
Met een dergelijk diploma op zak 
kunnen deze vrouwen en meisjes een 
volwaardig leven leiden binnen hun 
eigen gemeenschap. 
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4. Kindsponsoring 
 

4.1 Doel 
Volgens wetgeving van India dient de overheid te voorzien in het onderwijs aan alle kinderen 
in India. De werkelijkheid is dat door de ongelooflijke omvang het land er nog veel gebieden 
zijn waar scholen en dus onderwijs nog ontbreken. Daarom ondersteunt SAC met 
kindsponsoring het bieden van onderwijs aan kinderen van tribalen (inheemse stammen), 
van dalits in de deelstaten Orissa, 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 betalen. 
 
4.2 Waaraan worden de bijdragen besteed 
In plattelandsgebieden waar vaak in de directe woonomgeving van de kinderen geen school 
is verblijven kinderen in hostels. In deze hostels, die doorgaans verbonden zijn aan een 
school, krijgen zij behalve huisvesting ook voeding, gezondheidszorg, bijles en sport. 
 
Daarnaast ondersteunt SAC Balwadi’s. Een soort kleuterschool waar de kinderen vaak 
vooral taalonderwijs krijgen omdat hun ‘huisdialect’ afwijkt van de taal op school. 
In een teachingcentrum krijgen kinderen bijles en huiswerkbegeleiding wanneer dat 
noodzakelijk is om het onderwijs op school goed te volgen. 
 
4.3 Soorten Kindsponsoring 
SAC kent 3 soorten sponsoring: kindsponsoring, het sponsoren van een project en  
de vrije gift. Voor kindsponsoring bood SAC drie mogelijkheden: 
o Kindsponsorschap. Sponsor krijgt naam en achtergrond van het kind dat  
o gesponsord wordt; 
o Hostelsponsorschap. Sponsor krijgt informatie over het hostel waar hij/zij een kind 

sponsort; 
o Algemeen sponsorschap.  
 
Wanneer een donatie wordt toegekend voor een kind dat met naam bekend is bij de 
sponsor, is het geld bestemd voor dit kind èn haar woon-en leefomgeving. Ook andere 
kinderen in het hostel worden op deze wijze ondersteund. Daarom zal de Kindsponsoring de 
vorm gaan krijgen van een ambassadeursschap. 
 
4.4 Kindsponsorschap 
De commissie Kindsponsoring (KSC) kent, op basis van de begroting, het aantal 
kindsponsorschappen toe aan de hostels, Balwadi’s en teaching/coachingcentres.   
Een kindsponsorschap bedraagt €120 per kind per jaar (vóór 2018  €100 per kind per jaar). 
 

jaar Aantal betaalde kindsponsorschappen 

in hostels in Balwadi’s en coaching 
centres 

2018 1310 300 

2019 1250 300 

 

De Kindsponsorcommissie wijst die sponsorschappen toe aan de sponsors. 
Ook in 2020 zullen weer minder kindsponsorschappen worden toegekend aan hostels en 
aan Balwadi’s en teaching/coachingcentres in verband met de daling van de inkomsten. 
Het is goed om te vermelden dat SAC aan elk hostel een vast garantiebedrag geeft voor een 
deel van het totaal aantal kinderen dat in het hostel verblijft. 
Het geld dat wij doneren zijn meestal niet de enige inkomsten. Meestal verbouwen ze eigen 
groente en fruit of houden enkele stuks vee. Soms hebben ze ook andere financiers. Ook 
worden bijdragen van de ouders gevraagd. 
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Wat betreft de hostels is het opvallendste verschil met voorgaande jaren de teruggang in de 
aantallen kinderen per hostel. De oorzaak daarvan is vermoedelijk de stijging van de kosten 
en daardoor de verhoging van de “hostelfee”.  
Ook is de overheid meer belang gaan hechten aan het onderwijs in de door haar gerunde 
“ashrams”  (soort hostel). 
En de verbetering van de infrastuctuur van het land, zoals betere wegen, zorgt ervoor dat de 
kinderen gemakkelijker van huis naar school kunnen komen. 
 
We hanteren als minimum aantal voor de hostels een bezetting van 50 kinderen. Als ze 
onder dit 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. 
Een aantal hostels die al erg lang onze steun krijgen waren we aan het afbouwen. 
We vinden, vanwege de toename van het aantal kinderen, soms een bescheiden verhoging 
toch wel op zijn plaats. 
 
4.5 Toekomst  

• De hulp aan onderwijs in Balwadi’s en teachingcentres wordt voortaan aangeboden in de 
vorm van projecten. De Kindsponsorcommissie kan zich zo meer richten op de hostels. 
Ook daar zullen onderwijsactiviteiten op den duur worden aangeboden in de vorm van 
projecten. 

 

• Foto’s van individuele kinderen in de hostels worden gebruikt door sponsors van SAC en 
soms gepubliceerd in onze nieuwsbrieven en website. 
In Nederland is nieuwe wetgeving aangenomen betreffende de privacy. Daarom hebben 
wij van nu af aan toestemming nodig van de ouders om gebruik te maken van foto’s van 
hun kinderen in onze publicaties. 

 

• Op instignatie van de Raad van Advies moet er nagedacht worden om de activiteiten van 
SAC tot een beperkt aantal hostels te richten. Ook zal het gebiedsbereik verkleind 
moeten worden. 
Nadruk zal blijven liggen op gebieden waar kinderen zeer arm zijn.  
Denk bijvoorbeeld aan de Pahariabevolking. 
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4.6 Bestedingen van gesponsorde hostels 2019

 
Totaal aantal SAC sponsorschappen aan hostels 2019          = 1.250 

Totaal aantal kinderen in de door SAC gesponsorde hostels  = 7.518 

Totaal aantal door SAC gesponsorde hostels       =      53 

 

 

 

Deze grafiek geeft aan dat in 2019  67% van de totale kosten van de hostels is opgebracht 
door de ouders van de kinderen in de hostels. Dus 33% van de totale kosten van de hostels 
hadden een andere inkomstenbron nodig.  
SAC heeft in 2019 iets meer dan de helft (17%) hiervan bijgedragen. 
  

23%

57%

8%

8% 4%

Verdeling bestedingen hostels 2019

Salarissen

Voeding

Lesmateriaal

Onderhoud

Diversen
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“onder de loep” 

 

Onderwijs voor kinderen van de Pahariastam  

 

 
 

    Satia, Jharkhand 

  De Paharia’s leven op een 160 km 
lange bosachtige heuvelrug in het 
oosten van Jharkhand, een Indiase 
deelstaat. Pahar betekent heuvel of 
berg. In hun dorpen is tot nu toe 
weinig gebeurd aan onderwijs.  
Dat heeft ook te maken met het 
afgelegen leefgebied.  
De Paharia’s zijn zich bewust van het 
belang van goed onderwijs voor hun 
kinderen. Het kan de armoedecirkel 
doorbreken en het opkomen voor hun 
rechten stimuleren. 
 
 

   In Satia, een centrale plaats, is een 
school gebouwd voor 400 kinderen. Het 
merendeel van de jongens slaapt in de 
lokalen van de school en de meisjes in 
een nieuw gebouwd meisjeshostel. Er 
worden dorpsraden ingesteld. En men 
heeft al 20 zelfhulpgroepen voor 
vrouwen opgericht. De vrouwen leren 
hun verantwoordelijkheid te nemen, 
geld te sparen en zoeken naar 
alternatieve vormen van 
levensonderhoud, zoals het houden 
van kleinvee en het kweken van 
kruiden. 
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5. Projecten  
 
In 2019 heeft de projectencommissie de nadruk gelegd op: 
Vergroten van de duurzaamheid van hostels; 
Ondersteunen van teachingcentres, waar kinderen vóór of ná schooltijd worden ondersteund 
bij het verwerken van wat zij op school leren; 
Vocational training (agro-sector, computertraining, extra ondersteuning van jong-volwassen 
vrouwen). 
In vergelijking met vorige jaren zijn er minder projecten geaccepteerd, waarbij hostels 
worden gerenoveerd. 
 
5.1 Resultaat projecten in 2019 
In 2019 zijn 19 projecten aangevraagd, waarvan 14 zijn goedgekeurd, 2 zijn afgewezen en 3 
nog in behandeling. In totaal zijn nieuwe projecten in uitvoering genomen met een 
totaalbedrag van € 163.797. 
In maart 2019 zijn de projecten in de provincie Jharkhand bezocht. Er is geconstateerd dat er 
hard is gewerkt in alle projecten. Veel kinderen hebben door middel van zang- en 
dansvoorstellingen blijk gegeven van hun waardering. 
 
5.2 Nieuwe projecten 
 
In 2019 zijn onderstaande projecten in uitvoering genomen: 
 

P19-15 Calcutta Calcutta Social Project, coaching 

P19-14 Channa Teaching Centre Channa Mission 

P19-13 Asansol Teaching Centre Talbona 

P19-10 Labanyadeipur 
Solar System of Lighting, Solar Water Pump and necessary 
Furnitures  

P19-09 Kolkata 
Mary Ward, Vocational skill development program women and 
adolescent girls 

P19-08 Baghmara Faciliteiten voor Vijay Tribal Boys' hostel 

P19-07 Calcutta 
Calcutta Social Project, Vocational education and other 
projects 

P19-06 
Jaleswar, 
Balasore 

Tin roofing in St. Thomas Boys’ Hostel, Jaleswar 

P19-04 Palbari Mainstreaming Palbari (extra voor afbouw) 

P19-03 Calcutta Solo Bigha 

P19-02 Taldangal Sleeping beds Shanti Nivas Girls’ Hostel Taldangal 

P18-22 Belpahari Vocational Training 

P18-21 Kurumba Renovation of a Coaching Centre 

P18-19 Rayagada Vocational training for the indigenous youth 

P18-17 Balihati  SKC, Farmers Training Centre 

P18-16 Balasore Bridge Up Centres  

P18-15 Chetana Chetana Talit, Learning for Job Opportunities 

P18-13 Baghmara Restoration of Vijaya Tribal Girls’ Hostel Building  
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Enkele korte schetsen van de projecten: 
P19-14:  
In het Teaching Centre van Channa Mission wordt gewerkt met kinderen in groepjes  
van 7 of 8 kinderen. Zij krijgen extra ondersteuning bij de lessen die zij op school hebben 
gekregen. De klassen op school zijn vaak erg groot (meer dan 70 kinderen), waardoor zij 
weinig aandacht krijgen. 
P19-03:  
In de Slum Solo Bigha van Calcutta krijgen ongeveer 70 kinderen les. Maar het dak is slecht 
en lekt en het gebouwtje is erg klein. Het project zorgt ervoor dat er een grote verbouwing 
wordt uitgevoerd, met als gevolg: nieuw dak, verhoogde vloer (geen wateroverlast meer), 
achtermuur verplaatst (meer ruimte). 
P18-17:  
SAC heeft een bijdrage betaald van een groot project voor het opzetten van een 
trainingscentrum voor jongeren. Er zijn trainingen voor het verbouwen van het land, 
bestrijden van plantenziekten en alternatieve energie. 
  

 

 

5.3 Afgesloten projecten in 2019 
 
Deze projecten zijn in verschillende jaren aangevraagd: 
 

P18-22 Belpahari Vocational Training 

P18-21 Kurumba Renovation of a Coaching Centre 

P18-09 Kolkata Vocational opleidingen, KMWSC, (1-10-2018 t/m 30-9-2019)  

P17-20 Burdwan Group Coaching & Tuition, Talbona 

P17-19 Calcutta Calcutta Social Project, coaching 

P17-18 Burdwan Teaching project Channa Mission 

P17-14 Baghmara 
Dak reparatie i.p.v. bedden, schoolbanken en kasten voor Vijay 
Tribal Girls' hostel 

  

39%

24%

23%

5%
9%

Kostenverdeling Projecten 2019

Onderwijs

Onderwijs beroepsgericht

Bouw / Renovatie

Faciliteiten

Energie
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P17-13 Sealdah 
Brickfield schools (1-11-2017 t/m 31-10-2018) (Dit is  
de helft van de aanvraag) 

P17-08 Kuruda, Balasore Jyothi Hospital, steun voor aanschaf minibus nursing school 

P17-04 Goudogotho Repair of the existing hostel building 

P16-28 Rayagada Solar Project (Vocational) 

P16-27 Tollygunge Solar Energy (Boarding school) 

P16-25 Santragachi Intensive coaching 

P16-13 Belda Repairs to the house at Kasba Asanda, Belda 

P16-08 Calcutta Computer Education Practice Centre 

P15-16 Sahebganj Muur rondom doveninstituut 

P15-02 Rajbadi Financial assistance for differnetly abled girl children  
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“onder de loep” 

 

Bijlesschooltjes in Dumka 

 

 
 

    Dumka, Jharkhand 

  In 5 dorpen in het district Dumka 
zijn bijlesschooltjes ingericht voor 
kinderen die naar de basisschool 
gaan. Er wonen daar veel kinderen 
van de Santalstam. 
Op de overheidsscholen worden 
alle lessen gegeven in het Hindi. 
Maar deze kinderen spreken thuis 
geen Hindi en kunnen daarom de 
lessen moeilijk volgen. 
 
 
 

   Op de bijlesschooltjes krijgen de 
leerlingen elke ochtend en avond 
les in Hindi en bijles in de vakken 
van de school. Dat helpt hen om  
de lessen op school goed te  
kunnen volgen.  
Vaak halen de Santalkinderen 
uiteindelijk zelfs betere school-
resultaten dan kinderen die van  
huis uit Hindi spreken! 
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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 2019 €122.524 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 
doen van donaties. In 2019 werden hierin de eerste stappen gezet.  
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“onder de loep” 

 

Een medische post bij een hostel  

 

 

 
 

    Belpahari, Jharkhand 

  In Belpahari staat vlakbij een 
highschool een meisjeshostel waar 
ruim 470 meisjes wonen.  
In een bijgebouw van dit hostel is een 
kleine medische post ingericht. Hier 
houdt een bevoegd verpleegkundige 
dagelijks spreekuur voor de zieken 
van het hostel en van de school.  
 
 

    Maar ook de arme families uit de 
omliggende dorpen zijn welkom. 
Sponsors van SAC zorgden voor de 
medische apparatuur. Onlangs is er 
ook een assistent-verpleegkundige 
aangesteld en een opleidingsplaats 
gefinancierd. 
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7. Marketing & Communicatie 

7.1 Doelstelling  

Marketing 
Met onze marketingactiviteiten willen wij specifieke doelgroepen in de samenleving 
overtuigen van het belang van onderwijs voor de toekomstmogelijkheden van kansarme 
kinderen in India.    
Communicatie 
In onze communicatie met sponsors beogen we hen zo concreet mogelijk te informeren over  
datgene wat er dankzij hun bijdrage aan SAC is bereikt voor de kinderen en jongeren in 
India.  
 
7.2 Resultaten 

Marketing 
▪ Aangezien het aantal kindsponsors de laatste jaren helaas systematisch afneemt door 

enerzijds hoge leeftijd en overlijden van trouwe sponsors en anderzijds door geringe 
aanwas van nieuwe sponsors, zijn ook in 2019 marketingactiviteiten uitgevoerd. Het is 
echter niet gelukt om de daling van het aantal kindsponsors een halt toe te roepen. Het 
aantal sponsors van projecten geeft geen daling te zien en is redelijk constant.  

▪ De regionale werkgroepen - met name de werkgroep Drenthe - hebben in 2019 weer 
diverse activiteiten uitgevoerd om projecten te financieren en de naamsbekendheid van 
SAC te vergroten.  
 

Communicatie  
▪ Er is tweemaal een nieuwsbrief uitgebracht voor de doelgroep sponsors en 

geïnteresseerden. 
▪ Er hebben twee fototentoonstellingen plaatsgevonden. 
▪ Om de interne communicatie te bevorderen heeft voor de vrijwilligers van SAC een 

nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden en is er een vrijwilligersdag georganiseerd. 
 
7.3 Toekomst 
 
Marketing 
Conform onze marketingstrategie gaan we door met het benaderen van diverse specifieke 
doelgroepen. Doel is om het aantal projecten te laten toenemen en de daling van het aantal 
kindsponsors te vertragen.  
Verder wordt in 2020 onze website vernieuwd.  
 
Communicatie 
We blijven naar strategieën zoeken om onze sponsors concreter te informeren over het 
dagelijkse leven van hun sponsorkinderen en over de voortgang van door hen gesponsorde 
projecten. Hiervoor is het nodig dat wij tijdige en concrete informatie ontvangen van onze 
partners in India. Wij hopen hen steeds meer van het belang daarvan te kunnen overtuigen. 
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“onder de loep” 

 

Verbouwing van een ‘schooltje’ in een sloppenwijk  

 

 
 

    Calcutta  

  Solo Bigha is een van de vele 
sloppenwijken van Calcutta. In de 
regentijd staat het water er tot minstens 
kniehoogte. Er wonen ruim 10.000 
mensen, meest migrantenarbeiders uit 
naburige streken. Ze zijn naar Calcutta 
gekomen om werk te vinden als 
sjouwer, riksjatrekker, straatverkoper, 
in de bouw, de kledingindustrie of bij 
het sorteren van vodden.   
 
 

   In de sloppenwijk staat een klein 
gebouwtje dat wat hoger ligt en 
waarin voorbereidend basisonderwijs 
werd gegeven. Maar het was erg 
klein, het dak lekte en als het 
regende was er geen school.   
Met financiële steun van SAC-
sponsors kon het ‘schooltje’ worden 
verbouwd. Vanaf april 2020 zouden 
er dan ruim 100 kinderen onderwijs 
kunnen krijgen. 
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8. Financiën 
 
8.1 Algemeen 
De jaarrekening 2019 is integraal opgenomen verder in dit jaarverslag. Samengevat kan het 
volgende worden toegelicht (in afgeronde cijfers). 
Het jaar 2019 is afgesloten met een overschot van € 12.000. Begroot was een tekort groot 
€ 67.000. Met name de baten waren hoger dan begroot 
 
8.2 Baten 
De baten uit fondsenwerving kwamen uit op € 330.000, tegenover € 315.000 in 2018 (en 
begroot € 235.000). De grootste stijging onder de baten waren de giften voor projecten, van 
€ 84.000 naar € 123.000. Er werd € 53.000 ontvangen uit nalatenschappen tegenover  
€ 68.000 in 2018. De donatiegelden voor kindsponsoring daalden van € 152.000 in 2018 
naar € 144.000 in 2019. Helaas vertonen de donatiegelden voor kindsponsoring al jaren een 
dalende lijn, begroot voor 2019 was € 135.000. 
 
8.3 Lasten 
Voor kindsponsoring werd in 2019 € 154.000 betaald aan India, begroot was €150.000.  
De ontvangen bedragen voor kindsponsoring waren € 144.000, de hogere doorbetaling kon 
worden gedekt uit reserves en nalatenschappen.  
De uitvoering van projecten bedroeg in 2019 € 139.000, begroot was € 128.000. 
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 € 13.000 tegenover begroot € 15.000 en vorig jaar € 11.800.  
De kosten voor beheer en administratie waren € 8.000 gelijk aan de begroting ad € 8.000. 
De kosten zijn lager dan in 2018 € 10.200, voornamelijk omdat er in 2019 geen kosten 
beheer en administratie in India zijn geweest.  
 
8.4 Begroting 2020 
De begroting voor 2020 is eveneens hierna in de jaarrekening opgenomen. De baten zijn 
begroot op € 223.000 tegenover begroot voor 2019 € 235.000. 
Voor 2020 moet voor de kindsponsoring helaas opnieuw rekening worden gehouden met 
een dalende tendens, begroot is € 125.000 tegenover effectief 2019 € 144.000. De 
opbrengsten voor projecten is gelijk begroot als in 2019 op € 70.000. Inkomsten uit 
nalatenschappen zijn begroot op € 20.000.  
Voor bestedingen aan de doelstellingen kindsponsoring en projecten is € 276.000 begroot.  
De kosten voor werving baten en beheer en voor administratie zijn begroot op € 23.000.  
Per saldo geeft de begroting 2020 een tekort te zien groot circa € 76.000. 
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9. De organisatie  

Statutaire naam Stichting Actie Calcutta. 
Vestigingsplaats van SAC: 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 2019 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.  
 
9.2 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 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 De 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, projectleider 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 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, 
meer kennis. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(in euro’s) 
 
 
  31-12-2019  31-12-2018 
 Toelichting     

 

ACTIVA 

 
Vlottende activa 
  Vorderingen en overlopende activa 4  29.720  2.769 
  Liquide middelen 5  653.575  636.303 

Totaal vlottende activa   683.295  639.072 
      

TOTAAL ACTIVA   683.295  639.072 

 

 

PASSIVA 

 
Reserves en fondsen 
Reserves 
  Continuïteitsreserve 6  100.000  100.000 
  Bestemmingsreserves 7  312.000   294.000 
  Overige reserves 8  59.631  60.328 

Fondsen 
  Bestemmingsfondsen 9  12.802  17.796 

Totaal Reserves en fondsen   484.433  472.124 
 
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 
  Verplichtingen projecten India 10  137.850  164.253 
  Overige schulden en nog te betalen kosten 11  61.012  2.695 

Totaal kortlopende schulden   198.862  166.948 
      

TOTAAL PASSIVA   683.295  639.072 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 
(in euro’s) 
 
 2019 2019  2018 
 Toelichting  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

BATEN 
 
Baten van: 
Particulieren   234.324    255.029 
Bedrijven   18.282    1.900 
Andere organisaties zonder winststreven   77.197    58.024 

Som van de baten 13  329.803  235.000  314.953 

 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstellingen 

Sponsoring kinderen en hostels in India 14  157.588  152.000  162.052 
Uitvoering projecten in India 15  139.161  128.000  190.604 

Totaal besteed aan de doelstelling 16  296.749  280.000  352.656 

Wervingskosten 

Kosten eigen fondsenwerving 17  12.968  15.000  11.787 
Totaal kosten werving baten   12.968  15.000  11.787 

Kosten beheer en administratie 

Beheer en administratie 17  7.973  8.100  10.205 
Totaal kosten beheer en administratie   7.973  8.100  10.205
        

Som van de lasten 18  317.690  303.100  374.648 

        

Saldo vóór financiële baten en lasten   12.113  -68.100  -59.695 

Saldo financiële baten en lasten 19  196  500  437 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN   12.309  -67.600  -59.258
   
 
 
 

Bestemming saldo van baten en lasten 20 

Bestemmingsreserve voor projecten 7  9.000  p.m.  -30.000 
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring 7  9.000  p.m.  -25.000 
Bestemmingsfonds giften voor projecten 9  -3.732  p.m.  6.769 
Bestemmingsfonds overige giften 9  -15  p.m.  170 
Bestemmingsfonds kindsponsoring 9  -1.247  p.m.  -7.297 
Overige reserves 8  -697  p.m.  -3.900 
        

   12.309  p.m.  -59.258
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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 2019 zijn de cijfers voor 2018, indien nodig, geherrubriceerd ten einde 
vergelijkbaarheid met 2019 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 '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 
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 2019 uit op 3,9% van de totale baten en 
de kosten van administratie en beheer op 2,4%. 
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BALANS 
 
 
 

4. Vorderingen en overlopende activa 

De samenstelling van de vorderingen en overlopende activa is als volgt: 
(in euro’s) 
     31-12-2019  31-12-2018 

Nog te ontvangen periodieke schenking      20.000  0 
Nog te verrekenen deelbetaling op projecten     8.012  0 
Te ontvangen nalatenschap      0  1.944 
Vooruitbetaalde kosten     222  388 
Te ontvangen opbrengst kledinginzameling     1.291  0 
Te ontvangen rente     195  437 

Totaal vorderingen en overlopende activa     29.720  2.769 

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)     31-12-2019  31-12-2018 

ABN-AMRO rekening-courant     827  443 
ABN-AMRO spaarrekening     344.319  412.539 
Deutsche Bank rekening-courant     10.746  5.225 
SNS bank spaarrekening     108.553  108.448 
ING spaarrekening     181.806  105.754 
ING rekening-courant     7.324  3.894 

Totaal liquide middelen     653.575  636.303 

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. 
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6. Continuïteitsreserve 
 
(in euro’s)     2019  2018 

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. 
 

7. Bestemmingsreserves  

De samenstelling van en toelichting op de bestemmingsreserves is als volgt: 
(in euro’s) 
     31-12-2019  31-12-2018 

Bestemmingsreserve voor projecten     166.000   157.000 
Bestemmingsreserve kindsponsoring     146.000  137.000 

Totaal bestemmingsreserves     312.000  294.000 

 

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)     2019  2018 
Stand per 1 januari     157.000  187.000 

Onttrokken in het boekjaar     0  -30.000 
Gereserveerd uit resultaatbestemming     9.000  0 
Per saldo mutatie via de resultaatbestemming     9.000  -30.000 
          

Stand per 31 december     166.000  157.000 
 

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)     2019  2018 

Stand per 1 januari     137.000  162.000 

Onttrokken in het boekjaar     0  -25.000 
Gereserveerd uit resultaatbestemming     9.000  0 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming     9.000  -25.000 
        

Stand per 31 december     146.000  137.000 
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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. 
Exploitatieoverschotten 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)     2019  2018 

Stand per 1 januari     60.328  64.228 

Resultaatbestemming boekjaar     -697  -3.900 

Stand per 31 december     59.631  60.328 
 
 
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) 
     31-12-2019  31-12-2018 

Bestemmingsfonds kindsponsoring     9.040  10.287 
Bestemmingsfonds giften voor projecten     3.187   6.919 
Bestemmingsfonds giften voor kinderen     575  590 

Totaal bestemmingsfondsen     12.802  17.796 

 
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)     2019  2018 

Stand per 1 januari     10.287  17.584 

Vrijval in het boekjaar     -7.961  -14.156 
Vooruit ontvangen donaties in het boekjaar   6.714  6.859 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming     -1.247  -7.297 
        

Stand per 31 december     9.040  10.287 
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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)     2019  2018 

Stand per 1 januari     6.919  150 

Besteed of toegezegd voor projecten in het boekjaar    -6.919  -150 
Ontvangen giften met bestemming projecten welke nog niet 
zijn goedgekeurd dan wel nog niet zijn kenbaar gemaakt   3.187  6.919 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming     -3.732  -6.769 
          

Stand per 31 december     3.187  6.919 
 
Voor een specificatie per project wordt verwezen naar bijlage 1 bij de jaarrekening. 
 
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)     2019  2018 

Stand per 1 januari     590  420 

Doorbetaald in het boekjaar     -590  -420 
Ontvangen nog door te betalen giften    575  590 

Per saldo mutatie via de resultaatbestemming     -15  170 
          

Stand per 31 december     575  590 
 
 
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)     2019  2018 

Verplichtingen per 1 januari     164.253  97.890 

Toegezegd uit bestemmingsfonds giften voor 
projecten uit voorgaand jaar     6.919  150 
Toegezegd uit giften en eigen middelen dit jaar     140.253  190.454 
Afgerekend met begunstigden in India en deelbetalingen 
inclusief koersverschillen   -173.575   -124.241 

Verplichtingen per 31 december     137.850  164.253 
 
Voor een specificatie van de verplichtingen per project wordt verwezen naar bijlage 1 bij de 
jaarrekening. 
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11. Overige schulden en nog te betalen kosten 
 
De specificatie is als volgt: 
(in euro’s) 
     31-12-2019  31-12-2018 

Opnieuw te betalen 4e kwartaalbetalingen India     58.167  0 
Te betalen accountantskosten     1.700   1.600 
Te betalen overige kosten     1.145  1.095 

Totaal     61.012  2.695 

 
Tegen einde 2019 zijn in India de richtlijnen voor het ontvangen van gelden voor goede doelen 
gewijzigd en is het toezicht hierop bij banken aangescherpt. Hierdoor zijn de 4e kwartaalbetalingen in 
november 2019 niet gelukt. Intussen zijn in januari 2020 de betalingen opnieuw gedaan en deze zijn 
intussen allen 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) 2019 2019  2018 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
 

Donatiegelden kindsponsoring   144.354  135.000   151.845 
Giften voor hostels en kindsponsoring   3.675  2.000  4.190 
Giften voor projecten   122.524  70.000  83.638 
Giften zonder specifieke bestemming   4.618  7.000  8.040 
Opbrengst kledinginzameling   1.291    -501 
Nalatenschappen   53.341  20.000  67.741 
Overige inkomsten   0  1.000  0 

Totaal   329.803  235.000  314.953 

De ontvangsten waren in 2019 in totaal hoger dan begroot, vooral als gevolg van hogere inkomsten uit 
nalatenschappen en hogere 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 2018 maar waren wel hoger dan begroot. 
Echter de dalende tendens van kindsponsoring zet zich helaas voort.  
De giften zonder specifieke bestemming en opbrengsten kledinginzameling bleven iets achter bij de 
begroting. In 2018 is de kledinginzamelaar failliet gegaan waardoor er in 2018 geen opbrengsten zijn 
geweest. In de loop van 2019 is gestart met een andere kledinginzamelaar.  
 
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) 2019 2019  2018 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Baten van particulieren   234.324    255.029 
Baten van bedrijven   18.282    1.900 
Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk  77.197    58.024 

   329.803  235.000  314.953 
   
14. Sponsoring kinderen en hostels in India        
(in euro’s) 2019 2019  2018 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
 

Betaalde gelden kindsponsoring   153.810  150.000  158.064 
Doorbetaalde giften kindsponsoring en hostels   3.778  2.000  3.988 

Betaalde sponsoring kinderen en hostels in India   157.588  152.000  162.052 

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. 
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 € 120 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. 
Deze aanvulling uit eigen middelen is als volgt te specificeren:  
(in euro’s) 
Ontvangen donatiegelden kindsponsoring       144.354 
Betaalde kindsponsoring        153.810 
Aanvulling uit eigen middelen en eerder gereserveerde 
vooruitontvangsten, alsmede koersverschillen      9.456 
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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 aangewend zijn voor de daarvoor bestemde 
projecten.  
 
(in euro’s) 2019 2019  2018 
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
 

Besteed c.q. toegezegd voor uitvoering projecten   139.161  128.000  190.604 
 
Begroot was € 70.000 door te betalen giften voor projecten en € 58.000 budget uit eigen middelen.  
Rekening houdende met hogere giften dan begroot voor projecten, € 122.524 ten opzicht van begroot 
€ 70.000, was de bestedingsruimte inclusief het budget uit eigen middelen € 180.524. Besteed werd  
€ 139.161, het voordelige verschil wordt doorgeschoven naar de bestedingsruimte in komende jaren. 
 
Voor een specificatie bestedingen per project wordt verwezen naar bijlage 2 bij de jaarrekening. 
 
 
16. Bestedingspercentage Besteed aan de doelstelling      
(in euro’s) 2019 2019  2018 
 Toelichting  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Sponsoring kinderen en hostels in India 14  157.588  152.000  162.052 
Uitvoering projecten in India 15  139.161  128.000  190.604 

Totaal besteed aan de doelstelling   296.749  280.000  352.656 

In % van de totale baten   90%  119%  112%   

Het bestedingspercentage ten opzichte van de baten was lager dan begroot, vooral door hogere baten 
dan begroot welke nog niet in 2019 werden besteed. In totaal werd er iets minder besteed dan de 
baten in 2018. Zoals hiervoor bij de kosten uitvoering van projecten is toegelicht zal het voordelige 
verschil worden doorgeschoven naar de bestedingsruimte in komende jaren.  
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17. Kosten werving baten, beheer en administratie 
        
(in euro’s) 2019 2019  2018 
 Toelichting  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Wervingskosten 

Kosten eigen fondsenwerving 18  12.968  15.000  11.787 

Totaal kosten werving   12.968  15.000  11.787 

In % van de totale baten   3,9%  6,4%  3,7% 

 
Beheer en administratie 

Beheer en administratie in Nederland 18  7.973  8.100  7.813 
Beheer en administratie in India 18  0  0  2.392 

Totaal kosten beheer en administratie   7.973  8.100  10.205 

In % van de totale baten   2,4%  3,4%  3,2% 
 
Vrijwel alle kosten van eigen fondsenwerving waren in 2019 iets lager dan begroot. Het 
kostenpercentage ten opzichte van de totale baten was nagenoeg gelijk aan 2019. 
De kosten beheer en administratie in Nederland waren iets lager dan begroot en waren vrijwel gelijk 
aan 2018. Ingaande 2019 worden door Seva Kendra Calcutta geen kosten voor beheer en 
administratie meer in rekening gebracht. Met name hierdoor daalde het kostenpercentage ten 
opzichte van de baten.. 
 
 
18. Specificatie en verdeling lasten naar bestemming 
(in euro’s)        
 
       Doelstelling Eigen fondsen-  Beheer en  2019  2019  2018 
                  werving administratie  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

Bestedingen doelstelling 
Sponsoring kinderen en hostels   157.588      157.588  152.000  162.052 
Uitvoering projecten in India   139.161      139.161  128.000  190.604 
Publiciteit, communicatie en werving 
Uitvoeringskosten werving     6.689    6.689  7.500  2.902 
Nieuwsbrief/jaarverslag/kerstpost       3.333    3.333  3.500  3.835 
Kosten telefoon en internet       777  259  1.036  800  843 
Huisvestingskosten 
Huisvestingskosten kantoor         4.380  4.380  4.400  4.380 
Kantoor- en algemene kosten 
Bureaukosten Calcutta         0  0  0  2.392 
Reiskosten Nederland       0  0  0  300  0 
Reiskosten India       1.350    1.350  2.000  3.364 
Kosten bestuur en beheer         27  27  200  28 
Verzekeringen en contributies         1.101  1.101  800  1.107 
Accountantskosten           1.770  1.770  1.700  1.634 
Kantoorbenodigdheden       237  237  474  500  278 
Porti       7  7  14  200  30 
Overige kosten kantoor       53  18  71  400  529 
Bankkosten       522  174  696  800  670 

Totaal     296.749  12.968  7.973  317.690  303.100  374.648 

      

Voor zover kosten niet voor 100% aan een categorie konden worden toegerekend is de verdeelsleutel 
voor 2019 gelijk geweest aan 2018 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% 
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19. Saldo van financiële baten en lasten 
 
Betreft:        
 2019 2019  2018 
(in euro’s)   Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

 

Rente opbrengsten banken   196  500  437 
 
Vooral door de alsmaar dalende rente op spaartegoeden zijn de rentebaten lager dan begroot. 
 
 

20. Resultaatbestemming 
 
Het bestuur heeft de navolgende bestemming aan het resultaat gegeven. De resultaatbestemming is 
al in de balans per 31 december 2019 verwerkt. 
(in euro’s) 
 2019   2018 
        

Bestemmingsreserve voor projecten   9.000    -30.000 
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring   9.000    -25.000 
Bestemmingsfonds giften voor projecten   -3.732    6.769 
Bestemmingsfonds overige giften   -15    170 
Bestemmingsfonds kindsponsoring   -1.247    -7.297 
Algemene reserve   -697    -3.900 
Totaal resultaatbestemming   12.309    -59.258 

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 2020 

STICHTING ACTIE CALCUTTA 
Namens het Bestuur 
 
ir. J. Jansen  
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Begroting 2020     

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
(in euro’s) 
  2019  2020 
      Werkelijk  Begroot 

BATEN 
 
Baten van particulieren, bedrijven en andere organisaties   329.803   223.000 

Totaal baten     329.803  223.000 

 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling 

Sponsoring kinderen en hostels in India      157.588  137.000 
Uitvoering projecten in India      139.161  139.000 

Totaal besteed aan de doelstelling      296.749  276.000 

Kosten werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving      12.968  14.375 

Totaal kosten werving baten     12.968  14.375 

Beheer en administratie 

Beheer en administratie      7.973  8.325 
Totaal kosten beheer en administratie     7.973  8.325
        

Som van de lasten     317.690  298.700
        

Saldo vóór financiële baten en lasten     12.113  -75.700 

Baten uit beleggingen en banktegoeden      196  100 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN     12.309  -75.600 
 
 
BESCHIKBAAR VOOR BESTEMMING 

Bestemmingsreserve voor projecten     9.000  p.m. 
Bestemmingsreserve voor kindsponsoring     9.000  p.m. 
Bestemmingsfonds giften voor projecten     -3.732  p.m. 
Bestemmingsfonds overige giften     -15  p.m. 
Bestemmingsfonds kindsponsoring     -1.247  p.m. 
Algemene reserve     -697  p.m. 

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN     -12.309  p.m. 
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                      Bijlage 1 
 
 
 
Bestemmingsfonds giften voor projecten   
 
Nummer Plaats Omschrijving 

   
in EUR 

     
P19-16 Kolkata Ondersteuning scholing kinderen in slum Solo Bigha  3.187 

     

  Totaal bestemmingsfonds  3.187 

     

     

     

     
Verplichtingen projecten     

  

 

  

Nummer Plaats 
 
Omschrijving      bedrag in INR in EUR 

     

P16-09 Chenchali Bouw van een hostel 1.890.000 24.231 

P17-09 Rayagada Uitbreiding hostel 133.307 1.709 

P17-17 Berhampur Onderwijsproject 450.000 5.769 

P17-22 Satyanagar Onderwijsproject 131.250 1.683 

P17-23 Ahmadpur Onderwijsproject 210.000 2.692 

P17-24 Burdwan Onderwijsproject 183.750 2.356 

P17-25 Kamarpara Onderwijsproject 210.000 2.692 

P17-26 Dumka Onderwijsproject 367.500 4.712 

P17-27 Chandannagar Onderwijsproject 367.500 4.712 

P17-28 Dumka Onderwijsproject 612.500 7.852 

P18-08 Rayagada Vocational training 1.306.200 16.746 

P18-10 Kolkata Onderwijsproject straatkinderen 173.000 2.218 

P18-12 Goudogotho Beschermingsmuur hostelterrein 72.958 935 

P18-15 Chetana Vocational training 488.500 6.263 

P18-17 Balihati Vocational training 108.200 1.387 

P19-03 Kolkata Renovatie cursusgebouw slum Solo Bigha 88.121 1.130 

P19-08 Baghmara Faciliteiten hostel 551.500 7.071 

P19-09 Kolkata Vocational training 484.780 6.215 

P19-10 Labanyadeipur Solar systems hostel 1.163.230 14.913 

P19-13 Burdwan Onderwijsproject 600.000 7.692 

P19-14 Burdwan Onderwijsproject 530.000 6.795 

P19-15 Kolkata Onderwijsproject 630.000 8.077 

     

  Totaal verplichting 31 december 2019 10.752.296 137.850 
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               Bijlage 2 

 
 
 
Uitvoering projecten ten laste van 2019   

     

   Betaald Betaald 

   Nummer Plaats Omschrijving In INR In EUR 

P12-18 Belpahari Schoolgebouw, afrekening 466.804 6.153 

P15-16 Sahebganj Beschermingsmuur doveninstituut 120.000 1.582 

P16-28 Rayagada Opleiding voor verlichting op zonne-energie 79.333 1.046 

P16-29 Kolkata Scholing straatkinderen 117.000 1.542 

P17-03 Dumka Balwadi project 100.000 1.318 

P17-08 Balasore Minibus scholing verpleegsters 897.415 11.830 

P17-09 Rayagada Uitbreiding hostel 600.000 7.909 

P17-17 Berhampur Onderwijsproject 150.000 1.977 

P17-18 Channa Onderwijsproject 131.250 1.730 

P17-19 Kolkata Onderwijsproject 157.500 2.076 

P17-20 Talbona Onderwijsproject 183.750 2.422 

P17-21 Puri Onderwijsproject 105.000 1.384 

P17-22 Satyanagar Onderwijsproject 175.000 2.307 

P17-23 Ahmadpur Onderwijsproject 280.000 3.691 

P17-24 Burdwan Onderwijsproject 245.000 3.230 

P17-25 Kamarpara Onderwijsproject 280.000 3.691 

P17-26 Dumka Onderwijsproject 210.000 2.768 

P17-27 Chandannagar Onderwijsproject 210.000 2.768 

P17-28 Dumka Onderwijsproject 350.000 4.614 

P18-08 Rayagada Vocational training 559.800 7.379 

P18-09 West Bengal Vocational training 454.415 5.990 

P18-13 Baghmara Onderhoud gebouw meisjeshostel 200.206 2.639 

P18-17 Balihati Vocational training 973.800 12.837 

P18-19 Rayagada Vocational training 308.000 4.060 

P18-21 Kurumba Onderhoud cursusgebouw 100.000 1.318 

P18-22 Belpahari Vocational training 381.000 5.022 

P19-02 Tandalgan Bedden meisjeshostel 115.000 1.516 

P19-03 Kolkata Renovatie cursusgebouw slum Solo Bigha 793.093 10.454 

P19-04 Palbari Onderwijsproject 300.000 3.955 

P19-07 Kolkata Vocational training 846.600 11.160 

P19-09 Kolkata Vocational training 484.780 6.390 

P17-06 Bodopa Verdieping school samen met Wilde Ganzen 899.723 11.860 

P18-16 Balasore Bridge Up Centers samen met Wilde Ganzen 1.893.364 24.958 

     

Betaald aan India in 2019 voor uitvoering van projecten  
(tegen gemiddelde transactie koers 2019) 13.167.833 173.576 

Tegoed vervallen deelbetaling 2018 ad INR 625.000  -8.012 

Waarvan verplichting per 31 december 2018  -164.253 

Verplichting 31 december 2019 (bijlage 1)  137.850 

Totaal uitvoering projecten ten laste van 2019  139.161 

 
 


