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Voorwoord
Calcutta Rescue Nederland bestaat in 2018 acht en twintig jaar en het is 29 jaar geleden dat ik in
aanraking kwam met het werk van Calcutta Rescue.
Ik fietste van Noord- naar Zuid India en besloot op mijn terugreis in Kolkata te blijven om me als
verpleegkundige in een van de straatklinieken in te zetten voor o.a. de behandeling van leprapatiënten. Ik ontmoette Dr. Jack Preger, de oprichter en ik werd geraakt door zijn missie. Nog steeds
zet deze 88-jarige oprichter van Calcutta Rescue zich actief in om op te komen voor de allerarmsten
in Kolkata. Hij is grote inspiratiebron voor velen. In 2018 treft hij voorbereidingen om vanwege zijn
gezondheid Kolkata te verlaten. Er is inmiddels een sterk managementteam aanwezig om zijn
levenswerk voort te zetten.

Het bestuur van de Nederlandse stichting bestaat voornamelijk uit vrijwilligers die op een of andere
manier betrokken zijn geraakt bij de projecten in Kolkata. Met elkaar leveren zij een bijdrage om aan
de doelstelling van de Stichting te werken, namelijk op te komen voor de belangen van de
allerarmsten in India.
Op eigen kosten bezoeken bestuursleden de projecten en op deze wijze kunnen we daadwerkelijk
met eigen ogen zien, dat de donaties goed besteed worden.
In 2018 werd de Internationale Vergadering in Strasbourg gehouden. Vertegenwoordigers uit acht
landen waren daar samen met het managementteam van Kolkata bij elkaar om te bespreken wat
Calcutta Rescue de komende jaren nog nodig heeft aan ondersteuning. De Supportgroepen hebben
uitgesproken dat de afhankelijkheid van Europa minder moet gaan worden. Lokale sponsoring staat
nu meer op de agenda. India wordt steeds welvarender en kan dus zelf ook een steentje bijdragen.
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Dit jaarverslag 2018 gaat over de Nederlandse Stichting die Calcutta Rescue in India ondersteunt. Dit
jaar zijn we in staat geweest om € 55.000 naar India over te maken. Dit is een fantastisch groot
bedrag en we zijn er dan ook trots op dat we met minimale kosten dit totale bedrag kunnen
besteden aan o.a. medische zorg, onderwijs en preventie in met name de diverse projecten die
Calcutta Rescue in India uitvoert.
In 2018 zijn in Kolkata 170 Indiase mensen aan het werk voor de organisatie en ter ondersteuning
een 10-tal Europese vrijwilligers, waaronder een enkele vrijwilliger uit Nederland
In 2018 zijn weer diverse acties gevoerd om donaties binnen te krijgen en nog steeds zijn onze
trouwe donateurs in staat om dit jaar bijna € 59.000 bijeen te brengen. In dit jaarverslag leggen wij
verantwoording af over onze activiteiten
Calcutta Rescue bestaat alleen maar met de inzet van mijn medebestuursleden en alle trouwe
vrijwilligers en donateurs.
Graag wil ik dan ook iedereen danken die in 2018 weer een steentje heeft bijgedragen, want zonder
deze steun kunnen we nooit al deze projecten ondersteunen.

Jeroen van Basten Batenburg
Voorzitter
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1.

Algemeen jaarverslag 2018

1.1

Vrijwilligers in Kolkata

In 2018 is er één vrijwilliger naar Kolkata geweest en dat is Saumya Kuruttuparambil. Zij is kinderarts
in opleiding en komt uit Oostenrijk.
Saumya deed de medische screening van de schoolkinderen en heeft zich beziggehouden met de
supplementary feeding en het ijzertekort bij kinderen.
Zij heeft ook veel lesgegeven en de Indiase staf getraind hoe je de groeiachterstand en de
ontwikkeling van kinderen kunt monitoren en de maatregelen die genomen moeten worden bij
ondervoeding.

Lilian Teunissen
Bestuurslid – coördinator vrijwilligers

Vrijwilligers in Kolkata
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1.2

Bestuur

In 2018 werd door het bestuur van Calcutta Rescue Nederland vier een vergadering gehouden. Bij
een bestuursvergadering sluiten actieve vrijwilligers ook aan. Vaste agendapunten van de
bestuursvergaderingen zijn de ontwikkelingen binnen Calcutta Rescue in Kolkata, contacten met
andere organisaties, de vrijwilligers in Kolkata, het werven van eventuele nieuwe vrijwilligers en
activiteiten om fondsen te werven.

Volgens het rooster van aftreden en herbenoeming zijn in september 2018 de penningmeester (Henk
Loos) en bestuurslid projecten (Esther Sulkers) afgetreden en herbenoemd.
In 2018 zijn de volgende activiteiten ondernomen:
-

Vier bestuursleden/ vrijwilligers van CRNL namen deel aan de International Meeting in
Straatsburg
Een bestuurslid bezocht Kolkata en de projecten
Twee nieuwsbrieven zijn uitgebracht
De digitale nieuwsbrief is gelanceerd
Zeven projecten werden financieel ondersteund
Bezoek Esther Sulkers aan Kolkata
Er werd overleg gevoerd met de organisatie 1000 Children

Gera Clarkson
Secretaris
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1.3

Fondsenwerving 2.0

Om meer en nieuwe bronnen aan te boren om geld in te zamelen voor Calcutta Rescue, heeft het
bestuur met actieve vrijwilligers een lijst gemaakt met alle huidige activiteiten en de nieuwe ideeën.
Deze lijst wordt voortdurend aangevuld. Activiteiten op de lijst worden verdeeld onder
bestuursleden en vrijwilligers. Van alle activiteiten en ideeën wordt bijgehouden wat het heeft
opgebracht. Tevens is gevraagd aan nieuwe jonge vrijwilligers welke rol sociale media kan
betekenen voor fondsenwerving.
Met deze structurele aanpak hoopt Calcutta Rescue Nederland de inkomsten te verhogen.

1.4

Projecten

In 2005 is Calcutta Rescue Nederland begonnen met het op projectmatige basis ondersteunen van
diverse projecten in Kolkata en omgeving. Voor het grootste deel zijn dit projecten van Calcutta Rescue
India, maar Calcutta Rescue Nederland staat ook open voor het ondersteunen van andere organisaties
die actief zijn in West Bengalen en aan onze doelstellingen voldoen. Regelmatig ontvangen wij
verslaglegging over de voortgang en de financiële status van de projecten. Daarnaast zijn er vrijwilligers
en/of bestuursleden die de projecten bezoeken en hierover terugkoppeling geven.
In 2018 heeft Calcutta Rescue Nederland de volgende projecten gesponsord:

1.4.1 Het lepraproject en de Foot Wear Workshop – Calcutta Rescue Kolkata
Lepra is een besmettelijke ziekte met grote gevolgen. De leprabacterie (overgedragen door hoesten
en niezen) tast de zenuwuiteinden aan, met als gevolg dat er verlammingen kunnen ontstaan en
handen en voeten gevoelloos raken. Wondjes blijven onopgemerkt en groeien makkelijk uit tot grote
zweren. Grote wonden, infecties en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn het
gevolg. Ook kan blindheid optreden. De ziekte heeft grote maatschappelijke, economische en
emotionele impact. Uit angst voor besmetting worden patiënten met lepra vaak uitgestoten door
familie en maatschappij. Ook krijgen mensen met lepra moeilijker werk. Verlies van werkgelegenheid
is tevens het gevolg van handicaps, die voortvloeien uit geen of late behandeling van de ziekte.
Ofschoon de prevalentie van lepra wereldwijd daalt komt de ziekte nog steeds voor, met name in India
waar 60% van het aantal nieuwe gevallen wereldwijd wordt geconstateerd (WHO, 2016). The leprosy
division van het ministerie van gezondheid in India rapporteerde in 2017 135.485 nieuwe gevallen van
lepra De ziekte treft vooral de allerarmsten, die door hun slechte levensomstandigheden vaak ook een
zeer verminderde weerstand hebben. Calcutta Rescue biedt al sinds 1979 zorg aan deze groep.
Het doel van het lepra project betreft zowel het diagnosticeren als het behandelen van patiënten.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de weerbaarheid van de mensen met
lepra. Potentiële nieuwe patiënten worden verwezen naar regeringsziekenhuizen voor definitieve
diagnostiek waarna behandeling volgt in de Chitpur kliniek die gerund wordt door Calcutta Rescue. In
de Chitpur Kliniek (speciaal voor mensen met lepra) wordt medische zorg, wondverzorging en
fysiotherapie geboden. Patiënten met ingewikkelde wonden of verminkingen, die plastische of
reconstructieve chirurgie behoeven, worden doorverwezen naar andere zorginstanties. De kosten van
deze zorg worden door Calcutta Rescue vergoed. Reeds behandelde patiënten blijven onder controle
om eventuele terugkeer van de ziekte tijdig te kunnen detecteren.
Naast (para) medische zorg geeft Calcutta Rescue ook aanvullende hulp. Dit betreft het verschaffen
van hulpmiddelen (rolstoelen, krukken), het bieden van financiële en materiële ondersteuning aan
patiënten die door de ziekte geen/onvoldoende inkomen kunnen verwerven, voeding, plastic zeilen
om onder te schuilen en kleding. Ook worden de vervoerskosten van en naar de kliniek betaald. Een
belangrijke focus van het project ligt op voorlichting om patiënten bewust te maken van wat zij zelf

7

kunnen doen om hun lichaam in goede conditie te houden. Tenslotte, runt het project een klein
fabriekje, waar aangepast schoeisel voor de patiënten wordt gemaakt, de FootWear Workshop.
In het afgelopen jaar werd zorg geboden aan 1209 mensen met lepra (gemiddeld 135 patiënten per
maand). Zeventien patiënten werden verwezen naar ziekenhuizen voor gespecialiseerde wondzorg. In
de Footwear Workshop werden 17 paar nieuwe schoenen gemaakt en 22 paar schoenen werden
gerepareerd.

Daarnaast hielp Calcutta Rescue twaalf patiënten bij het betalen van de huur en één patiënt ontving
ondersteuning bij het creëren van werkgelegenheid (het opzetten van een teashop).
Om haar doelstellingen te verwezenlijken werkt Calcutta Rescue nauw samen met ziekenhuizen
andere instellingen die zorg bieden aan mensen met lepra. Tevens besteed Calcutta Rescue aandacht
aan het vergroten van awareness over de ziekte lepra.

Een belangrijk deel van de kosten van het lepra project (Chitpur kliniek en de Foot Wear Shop)
wordt al meer dan 15 jaar vergoed door één van de belangrijkste sponsors van Calcutta Rescue
Nederland.
De Indiase overheid ondersteunt het project met medicijnen.
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1.4.2 Het Disability project – Calcutta Rescue Kolkata
In India leven relatief veel kinderen, met name kinderen uit arme gezinnen, met een handicap.
Diverse omstandigheden zoals ondervoeding, slechte leefomstandigheden, vervuiling en een
beperkte toegang tot gezondheidszorg dragen ertoe bij dat armoede leidt tot een grotere kans op
een handicap. Door de combinatie van armoede en handicap hebben deze kinderen “dubbel pech”.
Schaamte, bijgeloof (de overtuiging dat het hebben van een handicap het gevolg is van karma) en
machteloosheid leiden ertoe dat kinderen met een handicap en hun ouders anderen mijden of
worden uitgestoten. Huiselijk geweld en het ontbreken van steun van de vaders komt in deze
gezinnen relatief vaak voor. Hierdoor leven de kinderen en hun moeders vaak in een isolement.
Calcutta Rescue zet zich in voor deze groep door het bieden van medische zorg, therapeutische
ondersteuning (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, danstherapie) en het verschaffen van
technische hulpmiddelen. Tevens bestaat de mogelijkheid van counseling en ondersteuning bij werk.
Voor kinderen met een mentale handicap bestaat de mogelijkheid van speciaal onderwijs waar
basisvaardigheden, zoals schrijven en rekenen en sociale vaardigheden, bijgebracht worden.
Er is veel aandacht voor empowerment, zowel voor de kinderen (en hun ouders) als voor
volwassenen met een handicap. Zo ziet Calcutta Rescue het als haar taak om de mensen met een
handicap bewust te maken van de mogelijkheden die ze (naast hun handicap) tot hun beschikking
hebben. In dit kader worden er voor de kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd gericht
op het “in het licht zetten” van hun kwaliteiten. Zo worden er allerlei vormen van wedstrijden
georganiseerd waarin kinderen (eventueel met ondersteuning) hun kwaliteiten kunnen laten zien.
In aanvulling op het bovenstaande activiteiten besteed Calcutta Rescue ook aandacht aan
emancipatie van mensen met een handicap. Zo worden de patiënten geïnformeerd over hun rechten
en wordt er met hen gezocht naar mogelijkheden om vooroordelen en discriminatie te bestrijden.
Om haar doelstellingen te verwezenlijken werkt Calcutta Rescue samen met andere organisaties.
Gedurende 2018 werd aan 1557 mensen met een handicap zorg geboden (gemiddeld 16 patiënten
per dag). Op Children’s Day werd er een tekenwedstrijd georganiseerd. Hieraan namen 30 kinderen
deel. Er werden prijzen uitgereikt aan kinderen met de mooiste tekening. Op Disability Day werd er
een cultureel programma georganiseerd voor kinderen met een handicap. Gedurende 2018 werd er
aan 30 moeders van kinderen met een handicap counseling geboden.
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1.4.3 De Boarding School (samen met de Stichting Carosi) – Calcutta Rescue Kolkata
In 2018 heeft Calcutta Rescue Nederland samen met de Stichting Carosi 17 kinderen gesponsord die
deelnemen aan het zgn. Boarding School Programma. Het betreft kinderen van eenoudergezinnen die
in een erg onveilige omgeving leven. Als gevolg van deze omstandigheden hebben de kinderen
leerachterstand opgelopen. Door de kinderen onder te brengen op verschillende boarding schools
beoogt Calcutta Rescue de kinderen een geschikte leeromgeving te bieden zodat het gestagneerde
leerproces weer op gang gebracht kan worden. Naast klassikale scholing krijgen de kinderen bijles.
Voor kinderen met motivatieproblemen is er begeleiding door een schoolpsycholoog. Tevens worden
er huisbezoeken verricht en gesprekken met de ouders gevoerd om schooluitval te voorkomen.

1.4.4 Brickfields Health project – Kolkata Mary Ward Social Centre
Verspreid over West Bengalen liggen zo’n 2000 steenbakkerijen (Brickfields). In deze steenfabrieken
wordt gedurende acht maanden per jaar door arme mensen uit aangrenzende staten (Bihar en Orissa)
en Bangladesh gewerkt. Bij de ronseling wordt een voorschot geboden dat vaak, als gevolg van
bestaande schulden, direct wordt uitgegeven. Het gevolg is dat er direct opnieuw een schuld wordt
aangaan (ditmaal met de eigenaar van de steenfabriek) met als gevolg dat er extreem hard gewerkt
moet worden om het voorschot en de gemaakte kosten tijdens het arbeidsseizoen terug te betalen.
De uitbetaling is gebaseerd op de baksteenproductie per gezin. Om de vereiste productie te kunnen
halen worden de kinderen van het gezin dikwijls ingezet.
De werkomstandigheden zijn extreem zwaar. Het werkproces is middeleeuws, elke steen wordt met
de hand gebakken. Daarnaast zijn de levensomstandigheden primitief. Er is gebrek aan goede
behuizing en sanitaire voorzieningen. Ook ontbreekt het geld om kwalitatief goed eten te kopen. Veel
kinderen zijn ondervoed, hebben vitamine A gebrek en ook de volwassenen hebben talloze
gezondheidsproblemen.
Een NGO in Kolkata (Kolkata Mary Ward Social Centre, KMWSC) ontfermt zich over deze groep. De
KMWSC is begonnen met het geven van onderwijs (de zgn. Brickfield scholen) op het terrein van de
steenfabrieken zelf. Vervolgens is het Brickfields Health project opgezet. Het Brickfields Health project
bestaat uit de volgende activiteiten (1) medische zorg gekoppeld aan het schoolproject en (2) health
camps. In het kader van de eerste activiteit worden EHBO-boxen uitgereikt aan de docenten van de
scholen (de kinderen hebben vaak wonden en ziektes die simpel te verhelpen zijn). De docenten
verstrekken tevens Vitamine A aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Hier hebben zij een
training voor gehad. Daarnaast worden er per Brickfield jaarlijks 3 health camps georganiseerd. Tijdens
het health camp wordt gezondheidsvoorlichting (mondeling, met behulp van een poppenspeler)
gegeven en worden Brickfieldbewoners (volwassenen en kinderen) met gezondheidsklachten door een
arts en verpleegkundige gezien. Indien nodig wordt medicatie uitgereikt. Waar mogelijk wordt
geprobeerd de Brickfield bewoners ook toegang te geven tot reguliere zorg.

In 2018 heeft het KMWSC 103 Health Camps georganiseerd waarbij 5987 mensen bereikt zijn
(hiervan namen 3904 mensen deel aan de gezondheidsvoorlichtingsbijeenkomsten)
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1.4.5 Contacten met de Stichting Carosi
Met ingang van april 2016 heeft de Stichting Carosi toegezegd om een aantal projecten van Calcutta
Rescue gedurende drie jaar financieel te ondersteunen. De Stichting Carosi heeft besloten de
financiering laten lopen via Calcutta Rescue Nederland en ook aan Calcutta Rescue Nederland de
controle en verantwoording te delegeren.
In 2018 heeft de Stichting Carosi de volgende projecten van Calcutta Rescue ondersteund:
-

Boarding School Project (zie 1.4.3)
Vocational training
Het programma wondzorg van het Streetmedicine Project.

Vocational training
Om de kans op betaald werk van oud studenten en patiënten van Calcutta Rescue te vergroten heeft
Calcutta Rescue gedurende de afgelopen jaren geïnvesteerd in beroepsonderwijs. In dat kader wordt
een aantal basisprogramma’s aangeboden zoals een naaiopleiding en een cursus
schoonheidsverzorging.
Daarnaast wordt samengewerkt met andere instituten die
beroepsopleidingen verzorgen om een breed aanbod van opleidingen aan te kunnen bieden. Calcutta
Rescue vindt dit programma echter erg belangrijk (de begunstigden van het programma betreft
namelijk een erg kwetsbare groep binnen de Calcutta Rescue populatie). Nadat het project in 2017
tijdelijk wat minder liep (het aantal aanmeldingen voor dit project liep terug) heeft Calcutta Rescue
allerlei initiatieven genomen om het programma aantrekkelijker te maken voor toekomstige
studenten. Zo is het aanbod aan beroepsopleidingen uitgebreid en is er samenwerking met instituten
gezocht die een goede kans op werk bieden na afloop van de opleiding. Tevens is een functionaris
aangesteld om dit project te managen en dat heeft al tot duidelijk aanwijsbare resultaten geleid.
Het wondzorg programma van het Street Medicine Project
Door verbranding en ongevallen kunnen ernstige wonden ontstaan. Als gevolg van de slechte
levensomstandigheden van de mensen komen dit soort ernstige wonden vrij vaak voor. Goede
wondgenezing vereist dagelijkse wondverzorging. Sommige wonden zijn zo ernstig dat ze in het
ziekenhuis behandeld moeten worden. In 2018 werden meer dan 768 patiënten met wonden
behandeld. Veelal betrof het de behandeling van een éénmalige wond, een enkele keer werd de
patiënt verwezen naar een ziekenhuis voor plastische chirurgie. De kosten werden vergoed.
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1.4.6 Contacten met Stichting Actie Calcutta
De Stichting Actie Calcutta (SAC) zet zich in om kansarme kinderen in Kolkata en omgeving een kans te
bieden op een betere toekomst door het financieren van hun schoolopleiding.
SAC steunt jaarlijks het onderwijs van circa 12.000 kinderen in dorpsschooltjes of internaten. Zo is SAC
betrokken geweest bij het Brickfield Schoolproject van het KMSWC, waarbij kinderen basisonderwijs
krijgen op het terrein van de steenfabriek, en de beroepsopleiding voor oudere meisjes die slachtoffer
dreigen te worden van mensenhandel. Daarnaast realiseert SAC elk jaar in India een groot aantal
projecten die het onderwijs ondersteunen, zoals sanitaire voorzieningen, schoolgebouwen of
zonnecel-projecten. Calcutta-Rescue heeft al jaren contact met SAC. Ook in 2018 is er contact geweest
met SAC waarin beide stichtingen elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

1.4.7 Contacten met Stichting 1000 Kinderen
De stichting 1000 kinderen is een relatief jonge stichting die zich inzet om wees- en straatkinderen in
India een hoopvolle toekomst te bieden. Een van de doelstellingen is om deze kinderen een veilig thuis
te bieden. Eind 2016 is de stichting van start gegaan met het bouwen van een eigen multifunctioneel
opvangcentrum waarin ongeveer 70 kinderen gehuisvest kunnen worden. Naast huisvesting dient het
gebouw als school, medisch en recreatief centrum. Afgelopen jaren is de stichting op bezoek geweest
bij Calcutta Rescue in Kolkata en dit heeft geleid tot samenwerking waarbij Calcutta Rescue de
medische zorg verzorgt voor een aantal kinderen die in hun project verblijven.
Esther Sulkers
Bestuurslid – coördinator projecten
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2.

Financieel jaarverslag 2018

2.1

Waarderingsstelsel

De stichting Calcutta Rescue Nederland volgt in de boekhouding het kasstelsel. Dit houdt in dat de
kosten en opbrengsten in de berekeningen worden opgenomen op het moment dat ze worden
betaald en ontvangen. Toegezegde donaties worden niet in de presentatie opgenomen. In dit
hoofdstuk zijn alle bedragen afgerond op hele euro’s.

2.1.1 Balans
Activa
Donaties worden per bank ontvangen.
Indien de fondsen niet direct worden
besteed, parkeert Calcutta Rescue
Nederland dit geld op een spaarrekening
van de ASN Bank. Door de nog steeds
dalende rente op de spaarrekening zijn de
rente-inkomsten de laatste jaren verder
afgenomen
Passiva
In 2018 is het eigen vermogen met € 2.883
gedaald naar € 43.627. Calcutta Rescue
Nederland streeft ernaar om een
bankreserve van 50% van de jaaruitgaven
aan te houden. Over 2018 was de reserve
ruim 77%.

Activa
Saldo ING
Saldo ASN Bank
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Totaal

2018
€
10.442,96
33.183,97
43.626,93
31-12-2018
43.626,93
43.626,93

2017
€
9.707,81
37.120,25
46.828,06
31-12-2017
46.828,06
46.828,06

Tabel 1

In tabel 1 staat het overzicht van de balans.

In tabel 2 staat het overzicht van het verloop van het vermogen van Stichting Calcutta Rescue in
2017.
OVERZICHT VERLOOP VERMOGEN
Begin vermogen 01-01-2018
Bij – Netto-opbrengst

2018
€
46.828,06
53.099,87

2017
€
43.945,36
58.875,70

Totaal saldo en inkomsten

99.927,93

102.821,06

Bestedingen Calcutta Rescue Kolkata
Bestedingen Stichting Actie Calcutta
Bestedingen Overige Ngo’s
Uitzending vrijwilligers

55.150,00
0,00
0,00
1151,00

50.111,00
0,00
5.250,00
632,00

Totaal bestedingen

56.301,00

55.993,00

43.626,93

46.828,06

Eindvermogen op 31-12-2018
Tabel 2
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2.2

Winst- en verliesrekening

Het overzicht van de winst- en verliesrekening staat in tabel 3.
INKOMSTEN

2018
€

Donaties
Aankoop CR Producten
Verkoop CR Producten
Resultaat verkoop
Rente
Buitengewone lasten
TOTAAL INKOMSTEN

2017

€
55.290,30

-140,00

€
1721,62
2.736,00

3.239,50
3.099,50
63,72
0,00
58.453,52

KOSTEN

1.014,38
187,36
0,00
62.205,48

€

Administratie
Nieuwsbrief
Abonnementen/ bankkosten
Kosten International Meeting Amsterdam
TOTAAL KOSTEN
NETTO-INKOMSTEN
BESTEDINGEN

%

Calcutta Rescue Kolkata, India
Stichting Actie Calcutta
Bestedingen overage NGO’s
Uitzending vrijwilligers

97,96
0,00
0,00
2,04

€
61.003,74

€

330,00
2.546,57
410,08
2.067,00
5.353,65

131,06
2.820,79
377,93
0,00
3.329,78

53.099,87

58.875,70

€
55.150,00
0,00
0,00
1151,00

%
89,50
0,00
9,38
1,13

€
50.111,00
0,00
5.250,00
632,00

TOTAAL BESTEDINGEN Nederland

56.301,00

55.993,00

Saldo
Eigen vermogen op 31-12-2018

-3.201,13
43.626,93

2.882,70
46.828,06

Tabel 3

2.2.1 Inkomsten
Donaties
In 2018 bedraagt het totaal aan donaties € 55.290. De donaties zijn ten opzichte van 2017 ca. 10%
gedaald. Veel donateurs steunen de stichting al vele jaren. Uit het overzicht van donaties, groter dan
€ 250, blijkt de invloed van deze grotere donateurs. 21 donateurs zorgen voor € 44.200 en dit is 80%
van het bedrag van alle donaties.
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Rente
Het rentebedrag over het stichtingsvermogen in 2018 bedraagt € 63. Ondanks dat het
stichtingsvermogen nagenoeg gelijk is gebleven, is het rentebedrag t.o.v. 2017 opnieuw met
ongeveer twee derde gedaald. De belangrijkste oorzaak is dat de rente in nog steeds historisch laag
is.
Verkoop handicrafts
De verkoop van handicrafts zorgt voor naamsbekendheid van de stichting en het werk in Kolkata. In
2018 is het resultaat uit de verkoop van handicrafts gestegen naar ca. € 3.100. De reden hiervan is
dat de Pickleball spelers uit Amsterdam een grote handicrafts order plaatste door voor een
internationaal toernooi alle deelnemers een handgemaakt hoesje voor het racket cadeau te geven.

De totale opbrengsten voor Calcutta Rescue Nederland bedraagt in 2018
€ 58.454. Dit is € 3.752 euro minder dan in 2017.

2.2.2 Kosten
Calcutta Rescue Nederland werkt uitsluitend met vrijwilligers. Alle vrijwilligers kunnen bepaalde
gemaakte kosten declareren bij de stichting, maar kiezen er vaak voor deze kosten als donatie te
schenken aan de stichting. Wat overblijft zijn de administratiekosten en de kosten voor de
verzending van de nieuwsbrief. Het bestuur voert een actief beleid om de kosten te reduceren. De
kosten over 2018 zijn met € 3.286 vergelijkbaar aan die van het jaar ervoor. Extra reserveringskosten
van € 2.067 zijn gemaakt als voorbereiding voor de Internationale Meeting, die in 2019 in Amsterdam
is gehouden en georganiseerd door Calcutta Rescue Nederland. De reserveringskosten zullen in 2019
worden verrekend als de deelnemers de overnachtingskosten hebben voldaan.

De totale stichtingskosten van Calcutta Rescue Nederland bedragen in 2018 € 5.354,00

2.2.3 Netto-inkomsten
Ondanks het herstel van de economie, zien we nog niet dat dit onze inkomsten positief beïnvloedt.
Helaas moeten we vaststellen dat de netto-opbrengst in 2018 van € 53.100 bijna 10 % lager uitvalt
dan in 2017. Eén van de grotere donateurs had in 2017 aangekondigd de ondersteuning te zullen
afbouwen. Het bestuur is in 2019 gestart met een speciaal programma om nog intensiever fondsen
te gaan werven. De mogelijkheid om via de website direct online te kunnen doneren is één van de
nieuwe mogelijkheden. Via de online module is in 2018 € 317 gedoneerd.

2.2.4 Centraal Bureau Fondsenwerving
Calcutta Rescue Nederland is geregistreerd in het register goede doelen. Met betrekking tot de
bestedingen stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving dat de stichting niet meer dan 25% van de
baten mag besteden aan noodzakelijke kosten voor de verwerving van de fondsen. Voor Calcutta
Rescue Nederland ligt dit percentage significant lager dan de toegestane 25%. Het gemiddelde
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percentage dat vanaf de oprichting in 1991 jaarlijks aan kosten wordt besteed is 5,2%. In 2018 is dit
percentage 9,2%. De incidentele stijging wordt veroorzaakt door de gemaakte voorbereidingskosten
voor de Internationale Meeting. Over de 28 jaar dat Calcutta Rescue Nederland fondsen werft, wordt
van iedere euro bijna € 0,95 besteed aan het werk van Calcutta Rescue. Meer details over de
ontwikkeling van de kosten van Calcutta Rescue Nederland zijn te lezen in het historische overzicht
op bijlage 2.

2.2.5 Bestedingen
Vanaf 2006 steunt de stichting naast het werk van Calcutta Rescue Kolkata ook andere projecten in
India (West Bengalen). De totale bestedingen ten bate van de doelstelling vallen in twee delen
uiteen:
1. Bestedingen door het ondersteunen van specifieke programma’s/ projecten;
2. Vergoedingen betaald aan Nederlandse vrijwilligers, die voor een langere tijd de projecten in
Kolkata ondersteunen.
Door het strenge, verscherpte visumbeleid van de Indiase ambassade wordt het steeds moeilijker
voor vrijwilligers om voor een langere periode naar Kolkata te gaan. Dit heeft tot gevolg dat in het
afgelopen jaar geen Nederlandse vrijwilligers Calcutta Rescue in Kolkata hebben bezocht. Wel is er
een vergoeding betaald aan een vrijwilliger uit Oostenrijk waar geen Supportgroep aanwezig is om
vrijwilligers uit te zenden.
De verdeling van bestedingen in 2018 staan in tabel 4.
Bestedingen 2018
Projecten Calcutta Rescue Kolkata
Vergoeding vrijwilligers
Tabel 4
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€
55.150,00
632,00

%
98,00
2,00

2.3

Vooruitzichten 2019

Het overzicht van de begroting en de vergelijking met de gerealiseerde cijfers staan in tabel 5.
Begroting
2018 (€)
INKOMSTEN
Donaties
Resultaat verkoop
Rente
Buitengewone lasten
TOTAAL INKOMSTEN

%
Afwijking

Begroting
2019 (€)

-7,8
416,6
-57,5

55.000,00
600,00
50,00

60.750,00

55.290,30
3.090,50
63,72
0,00
58.453,52

-3,8

55.650,00

200,00
3.000,00
400,00
0,00
3.600,00

330,00
2.546,57
410,08
2067,00
5.353,65

65,0
-15,1
2,5

300,00
3.200,00
450,00

48,7

3.950,00

NETTO-INKOMSTEN

57.150,00

53.099,87

-7,1%

51.700,00

BESTEDINGEN
Calcutta Rescue Kolkata, India
Stichting Actie Calcutta
Bestedingen andere NGO’s
Uitzending vrijwilligers

50.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00

55.150,00
0,00
0,00
1151,00

10,3
0
-100,0
15,1

50.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00

TOTAAL BESTEDINGEN

56.000,00

56.301,00

0,5%

56.000,00

KOSTEN
Administratie
Nieuwsbrief
Abonnementen/ bankkosten
Kosten Intern. Meeting A’dam
TOTAAL KOSTEN

60.000,00
600,00
150,00

Realisatie
2018 (€)

Tabel 5

Inkomsten
In 2018 zijn de netto-inkomsten een kleine 4% lager uitgekomen dan begroot. Mede dankzij de
inkomsten van de handicrafts is de vermindering meegevallen. Als stichtingsbestuur beseffen we dat
onze positie als kleine stichting kwetsbaar is. In 2019 heeft het bestuur zich voorgenomen om extra
in te zetten op fondsenwerving in de breedste zin van het woord. Het bestuur is verheugd dat een
aantal jongere vrijwilligers met veel enthousiasme zich gaat inzetten op fondsenwerving en zich met
name zal richten op jongeren. Ook internationaal zijn er initiatieven ontwikkeld om fondsenwerving
gezamenlijk op te pakken en daarmee een betere uitstraling te creëren.
Al meer dan 28 jaar biedt de Nederlandse stichting continuïteit aan de projecten in Kolkata. In India is
met de pensionering van Dr. Jack Preger ook het 40-jarig Jubileum van de organisatie gevierd. Wij
hebben mede daarom het vertrouwen dat de bestaande donateurs ons blijven steunen en nieuwe
donateurs ons zullen weten te vinden, vanwege de kwaliteit en de waarden van onze organisatie en
de projecten, die we ondersteunen.
De nieuwe strategie die Calcutta Rescue heeft gepresenteerd in Amsterdam, tijdens de International
Meeting, richt zich heel duidelijk op de pijlers die in de Multidimensional Poverty Index (MPI) worden
genoemd, t.w. zorg, onderwijs en het verbeteren van de levensstandaard.
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Lokale fondsenwerving in India wordt een steeds belangrijker onderwerp op de internationale
agenda. In India is een groeiende middenklasse en een toenemend besef van de moderne Indiër om
ook te zorgen voor de arme medemens. Hiermee kunnen tegenvallende fondsen in Nederland
worden opgevangen.
Bestedingen
De financiering van sommige projecten blijven in lijn met de inkomsten. De leprakliniek Chitpur, die
in voorgaande jaren grotendeels door Calcutta Rescue Nederland werd ondersteund, wordt nog
maar ten dele financieel ondersteund. De fondsen van onze stichting worden voor het overgrote deel
besteed aan de projecten van Calcutta Rescue en eventueel ook aan vergelijkbare of gelieerde
projecten in Kolkata van andere NGO’s. Alle programma’s zijn specifiek gedefinieerd met een looptijd
tussen de twee en vijf jaar.
Besluitvorming
Voordat een projectvoorstel gehonoreerd wordt, is het noodzakelijk dat een projectvoorstel en plan
van aanpak wordt ingediend. De toetsing en besluitvorming vinden plaats in de bestuursvergadering
van Calcutta Rescue Nederland. Op basis van de beschikbare middelen wordt een meerjaren
begroting opgesteld. De financiële afdeling van Calcutta Rescue in Kolkata bepaalt uiteindelijk het
definitieve betaalschema voor de projecten en de betaling vanuit de diverse internationale
supportgroepen. Hierdoor kan het voorkomen dat het betalingsschema afwijkt van het
oorspronkelijke betalingsplan.
Kosten
Ieder jaar opnieuw wordt kritisch gekeken op welke wijze kosten vermeden of bespaard kunnen
worden. Al meer dan 25 jaar zit Calcutta Rescue Nederland op een gemiddeld kostenniveau van ca.
5%. We zien echter wel dat doordat de inkomsten afnemen en de kosten nagenoeg gelijk blijven, het
kostenpercentage iets stijgt. Toch verwachten we ook in 2019 dit lage niveau aan te kunnen houden.
Het bestuur beseft dat de kosten ook in 2018 laag gehouden konden worden door de jaarlijkse steun
van Grafisch ontwerpbureau Westontwerp voor de opmaak van de nieuwsbrief en drukkerij Be Ink.
Beiden hebben aangegeven in 2019 te stoppen en voor Calcutta Rescue Nederland ligt er de
uitdaging om nieuwe bedrijven te vinden zodat de kosten zo laag mogelijk kunnen blijven.

Henk Loos
Penningmeester

Sjannie Luykx
Vrijwilliger
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Bijlage 1 – Overzicht donaties van €250 of meer in 2018
Herkomst Fondsen
Donatie Stichting Carosi (t.b.v. projecten)
Donatie Gowrings Continental (t.b.v. lepra project Chitpur)
Donatie Particulier Oss
Donatie Maatschap Blaisse
Donatie Bredius Stichting
Donatie SK Foundation
Donatie Diaconie Vlaardingen
Donatie Particulier
Donatie Odd Fellows Dronten
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier zelfgemaakte kaarten opbrengst
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Loov advies
Donatie particulier
Donatie Particulier
Totaal aan donaties > 250 euro bedraagt

Bedrag (€)
11.965,00
7.500,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
1.300,00
1.287,42
1.040,00
1.000,00
828,00
700,00
530,00
500,00
500,00
500,00
300,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
44.200,42

De donaties boven de 250 euro vertegenwoordigen in 2018 80% van het totaal aantal ontvangen
donaties.
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Bijlage 2 – Historisch overzicht opbrengst fondsenwerving
Jaar

Bruto
Netto
Opbrengst
Opbrengst
1991
17.042
16.045
1992
10.325
6.999
1993
19.559
16.414
1994
33.766
28.932
1995
32.115
30.293
1996
66.915
61.319
1997
57.880
53.897
1998
138.406
134.657
1999
123.044
117.322
2000
48.282
40.883
2001
132.151
127.557
2002
82.049
76.261
2003
87.679
82.665
2004
90.531
85.433
2005
77.869
73.411
2006
150.238
146.177
2007
113.409
110.483
2008
122.369
118.065
2009
116.500
112.321
2010
95.891
91.423
2011
93.911
90.865
2012
93.222
89.255
2013
80.111
76.174
2014
73.347
71.598
2015
69.068
64.160
2016
62.252
58.398
2017
62.205
58.877
2018
58.454
53.100
Verhouding bruto/netto
opbrengst over de laatste drie
jaren (*)

%*
94,20%
67,80%
83,90%
85,70%
94,30%
91,60%
93,10%
97,30%
95,40%
84,70%
96,50%
92,90%
94,30%
94,40%
94,28%
97,30%
97,42%
96,48%
96,41%
95,34%
96,76%
95,74%
95,09%
97,62%
92,89%
93,81%
94,65%
90,84%
93,15%

* Percentage netto/bruto inkomsten.
Een belangrijk criterium om in aanmerking te komen voor het keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF) is dat het bedrag dat daadwerkelijk wordt besteed aan het project groter is
dan 75% van het totaal aan donaties, gemeten over de laatste drie jaar. (Zie reglement CBF, lid 3h)
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