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Algemene informatie Stichting Calcutta Rescue Nederland 

 

Contactadres 
Frans Halslaan 34 
2343 EJ  Oegstgeest 
071-5173432 
info@calcuttarescue.nl   
 

Voorzitter 
Jeroen van Basten Batenburg 
071-5173432 
info@calcuttarescue.nl   
 

Secretaris 
Gera Clarkson 
010-4777495 
info@calcuttarescue.nl   
 

Penningmeester 
Henk Loos 
040-2124284 
henk. loos@planet.nl   
 

www.calcuttarescue.nl  
www.calcuttarescue.org  
IBAN: NL87INGB0000642340 
Kamer van Koophandel registratienummer 5158942 
ANBI status sinds januari 2008, nummer 8160.94.032 
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Voorwoord 

Stichting Calcutta Rescue Nederland bestaat in 2015 vijfentwintig jaar en het is 26 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 lepra-

patiënten.  Ik ontmoette Dr. Jack Preger, de oprichter, en werd geraakt door zijn missie.  Nog steeds 

zet deze, inmiddels 86 jarige, oprichter van Calcutta Rescue zich actief in om op te komen voor de 

allerarmsten in Kolkata.  Hij is een grote inspiratiebron voor velen. 

In 2015 vierden we ons 25-jarig bestaan en gedurende deze jaren hebben honderden vrijwilligers 

zich ingezet om de diverse projecten in Kolkata te ondersteunen.  Tevens zijn we in staat geweest om 

vele donaties binnen te halen om de projecten te kunnen financieren.  Het 25-jarig bestaan werd 

gevierd met een India-dag in Haarlem.  Op deze dag mochten we vele oud-vrijwilligers en donateurs 

begroeten.  De opbrengst van deze dag was ruim €2.500.  Begin 2015 bezocht een bestuurslid, Lilian 

Teunissen, Kolkata en onder andere door deze regelmatige bezoeken weten we dat het geld goed 

wordt besteed. In 2016 zal Henk Loos de projecten in Kolkata bezoeken. 

 

 

India-dag Haarlem 

Bij het management in Kolkata brengen we de laatste jaren steeds meer onder de aandacht dat zij 

een belangrijke rol hebben om lokaal donaties te verkrijgen.  Diverse acties worden inmiddels 

uitgevoerd en netwerken worden aangeboord.  In 2016 verwachten we dat vijftien procent van de 

totale inkomsten voor Calcutta Rescue uit India zelf komt.  In Kolkata is een PR functionaris 

aangesteld om dit doel te bereiken. 

In 2015 werd de Internationale Vergadering in Bristol, Engeland gehouden.  Vertegenwoordigers uit 

negen landen waren daar samen met het managementteam van Kolkata bij elkaar om te bespreken 

wat Calcutta Rescue de komende jaren nodig heeft aan ondersteuning. 
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Dit jaarverslag over 2015 gaat over de Nederlandse Stichting die Calcutta Rescue in India 

ondersteunt.  Dit jaar zijn we in staat geweest om bijna €65.000 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 van ziekte dat Calcutta Rescue in 

India in diverse projecten uitvoert. 

In 2015 zijn in Kolkata 170 Indiase mensen aan het werk voor de organisatie en ter ondersteuning 

een tiental Europese vrijwilligers, waaronder een enkele vrijwilliger uit Nederland. 

In 2015 zijn weer diverse acties gevoerd om donaties binnen te krijgen en nog steeds zijn onze 

trouwe donateurs in staat om, ondanks de kleine daling van inkomsten, dit jaar bijna €68.000 bijeen 

te brengen. 

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 2015 weer een steentje heeft bijgedragen want zonder 

deze steun kunnen we nooit al deze projecten ondersteunen. 

Jeroen van Basten Batenburg 

Voorzitter Calcutta Rescue Nederland 
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1 Algemeen jaarverslag 2015 

 

1.1 Vrijwilligers in Kolkata  -  Lilian Teunissen 

In 2015 is een Belgische vrijwilliger via Calcutta Rescue Nederland naar Kolkata 

gegaan, Reinhilde Terryn. Ze heeft zich in april en mei 2015 ingezet in Chitpur Clinic, 

waar leprapatiënten worden behandeld en verzorgd. Zij richtte zich met name op 

wondverzorging. 

Esther Sulkers heeft vanuit Nederland samen met de administrator in Kolkata aan een aantal 

projecten gewerkt. Esther is sociaal wetenschapper en heeft gezondheidspsychologie gestudeerd. 

 

1.2 Bestuur  -  Gera Clarkson 

Het bestuur en andere vrijwilligers vergaderden in 2015 vier keer, namelijk op 25 

januari, 19 april, 30 augustus en 22 november.  Vaste agendapunten 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. 

In november 2015 heeft het bestuur een rooster van aftreden vastgesteld.  Zes bestuursleden zijn 

herbenoemd volgens het nieuwe rooster van aftreden.  Drie vacatures blijven bestaan. 

Lilian Teunissen: herbenoemd Bestuurslid-vrijwilligers, Hetty Blaauw: herbenoemd Bestuurslid-

projecten, Malou Elfers: herbenoemd Bestuurslid-PR, Henk Loos: herbenoemd Penningmeester, 

Jeroen van Basten Batenburg: herbenoemd Voorzitter, Gera Clarkson: herbenoemd Secretaris. 

Het bestuur van Calcutta Rescue Nederland was in 2015 als volgt samengesteld 

Naam functie jaar herbenoeming 

Jeroen van Basten Batenburg voorzitter     2016 

Oegstgeest 

Henk Loos penningmeester, contactpersoon    2018 

Eindhoven management in Kolkata,  

 coördinatie website 

Lilian Teunissen bestuurslid,    2016 

Beverwijk coördinatie vrijwilligers 

Gera Clarkson secretaris     2017 

Rotterdam 

Hetty Blaauw bestuurslid,    2017 

Amsterdam coördinatie projecten 

Malou Elfers bestuurslid, coördinatie PR     2018 

Rumpt 
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In 2015 is Arda de Mol afgetreden als bestuurslid.  Arda heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger en 

later als bestuurslid.  Het bestuur wil haar bedanken voor haar bijdrage, haar inzet en betrokkenheid 

bij Calcutta Rescue en alle mensen die geholpen worden door het werk van de organisatie. 

In 2015 werden de volgende activiteiten ondernomen: 

- Vanuit de evaluatie van het bestuur in 2014 is verder gewerkt aan, onder andere, de 
toekomstvisie van de Stichting, een huishoudelijk reglement en een format voor 
projectaanvragen 

- Twee bestuursleden, Henk Loos en Jeroen van Basten Bateburg, namen deel aan de 
International Meeting in Bristol 

- Een bestuurslid, Lilian Teunissen, bezocht Kolkata en de projecten 
- Verwerking en post-klaar maken van de nieuwsbrief wordt sinds 2015 uitgevoerd en 

gesponsord door drukkerij Deabrummelkamp 
- Op zondag 29 november werd in het kader van het 25-jarig jubileum van Calcutta Rescue 

Nederland een India-dag georganiseerd 
- Twee nieuwsbrieven werden uitgegeven 
- Volgens een nieuwe procedure werd een bestuursverkiezing gehouden  
- Voor de derde keer bezochten leerlingen van het Isendoorn College CRK in het kader van hun 

maatschappelijke stage 
 

1.3 PR commissie  -  Malou Elfers 

In 2015 zijn een aantal opvallende acties georganiseerd om geld in te zamelen voor 

Calcutta Rescue. 

Op 26 september was er in Eindhoven een buurtcamping.  Het Gerardusparkje werd 
voor die middag, avond en nacht een buurtcamping.  Ongeveer 50 buurtbewoners kampeerden in 
het knusse park en alle kampeerders betaalden een bedrag om te mogen kamperen.  De 
opbrengsten van het kampeergeld zijn bestemd voor de projecten van Calcutta Rescue. 
Terwijl de kampeerders in het park elkaar ontmoetten en 's avonds rond het kampvuur zaten 
beseften zij dat veel mensen geen vaste plek hebben om veilig te wonen. Ze merkten hoe het is om 
een nacht zonder de luxe te slapen.  De kampeerders, van wie er sommigen nog nooit gekampeerd 
hadden, beseften nu nog beter hoe fijn het is om een dak boven je hoofd te hebben.  
De buurtcamping heeft €508,50 euro opgebracht.   

 
Buurtcamping Eindhoven 
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Zondag 29 november was de dag dat Calcutta Rescue Nederland haar 25-jarigjubileum vierde met 

een India-dag.  Meer dan 50 vrijwilligers bakten, masseerden, kapten, dansten, zongen, musiceerden 

en verkochten voor Calcutta Rescue.  Er was een verloting van allerlei grote en kleine items die 

allemaal gedoneerd waren.  Leerlingen van het Isendoorn College gaven een presentatie van hun 

verblijf in Kolkata en hoe zijn Calcutta Rescue daar hebben ondersteund.  Een diavoortseling en een 

opname van een LipDub van de kinderen van de Calcutta Rescue school maakten het visuele 

spektakel compleet.  De 200 bezoekers genoten van alle activiteiten van deze bijzondere dag.  

Bestuurslid Lilian Teunissen was de organisator en drijvende kracht achter deze India-dag. 

De dag heeft maar liefst €2.066,75 opgebracht voor de allerarmsten in Kolkata.  

In december werd op de Montessorischool in Oegstgeest weer een kerstmarkt gehouden ten 

behoeve van Calcutta Rescue.  De leerlingen hebben weer allerlei originele dingen verzonnen om 

geld op te halen voor het goede doel, en dat is gelukt!   

De opbrengst van de kerstmarkt van dit jaar was €1.842,55. 

 

1.4 Projecten  -  Hetty Blaauw 

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 in 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 2015 heeft bestuurslid Lilian Teunissen de projecten 

bezocht. 

 

1.4.1 Calcutta Rescue Kolkata, India 

Eén van de belangrijke sponsors van Calcutta Rescue Nederland ondersteunt al meer dan twaalf jaar 

een deel van de Chitpur kliniek en de Foot Wear Shop.  In de Chitpur kliniek, één van de oudste 

klinieken van Calcutta Rescue, worden dagelijks lepra patiënten behandeld.  Hoewel het aantal 

mensen met Lepra daalt in India, komt het in West Bengalen iets vaker voor dan gemiddeld in India.  

Ook in 2015 zijn er nieuwe patiënten bijgekomen die succesvol werden behandeld in de Chitpur 

kliniek. Ze kregen medicijnen, een voedselpakket, voorlichting en fysiotherapie.  De Foot Wear Shop 

is nauw verbonden aan deze kliniek en produceert op maat gemaakte schoenen voor (ex)patiënten, 

wiens voeten zodanig zijn aangetast dat het dragen van normaal schoeisel niet mogelijk is.  Chitpur 

behandelde het afgelopen jaar ongeveer 190 patiënten die bijvoorbeeld werden ontdekt door het 

Street Medicine project.  Een belangrijke focus van Calcutta Rescue ligt op voorlichting om de 

patiënten bewust te maken wat zij zelf kunnen doen om hun lichaam in goede conditie houden en 

het voorkomen van blijvende schade als gevolg van hun Lepra.  In 2015 is een daling te zien van het 

aantal patiënten wat uitvalt tijdens de behandeling.  Dit wordt gezien als het resultaat van de training 

die de gezondheid werkers hebben gehad in de wondverzorging en het verbeteren van de relatie 

tussen de gezondheid werkers en de patiënten. 
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Disability School 

 

Naast Chitpur ondersteunde Calcutta Rescue Nederland in 2015 de volgende projecten van Calcutta 

Rescue Kolkata: 

Disability Department: dit project biedt hulp en begeleiding aan lichamelijk en/of geestelijk 

gehandicapte personen middels technische hulpmiddelen, medische zorg, onderwijs en 

maatschappelijk werk.  In 2015 is een format ontwikkeld om de logopedie en de fysiotherapie te 

evalueren zodat beter gezien kan worden wat het effect is.  Ook was er dit jaar focus op de ouders 

om hen te helpen leren omgaan met hun kind met een handicap.  Dit werd onder andere gedaan 

door een workshop “stress management and general wellbeing”. 

Boarding School/Hostel project: in 2015 had Calcutta Rescue in India 25 studenten in de 

boardingschool.  Calcutta Rescue betaalde de kosten voor onderwijs en internaat omdat de 

studenten in het reguliere onderwijs door veelal slechte sociale omstandigheden geen kans van 

slagen hadden.  Bestuurslid Lilian Teunissen heeft dit project bezocht en het lijkt goed te lopen.  De 

studenten kunnen in goede omstandigheden onderwijs volgen. 
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1.4.2 Contacten met Stichting Actie Calcutta  

Stichting Actie Calcutta (SAC) ondersteunt vooral onderwijsprojecten die gericht zijn op de 

allerarmsten.  Het Brick Field School project dat SAC ondersteunt, betreft de hulp aan een zestal 

eenvoudige schooltjes op steenbakkerijen.  Van november tot mei wonen hier families, waarvan 

meestal beide ouders werken in de steenbakkerij.  Vaak worden ook jonge kinderen al ingezet om 

mee te werken.  De schooltjes geven de kinderen tot 12 jaar de kans om te leren lezen, schrijven en 

rekenen.  Tevens wordt aandacht besteed aan de sociale vaardigheden en krijgen de kinderen 

minstens één gezonde maaltijd per dag. 

Omdat goede gezondheid een voorwaarde is om goed te kunnen leren, ondersteunde Calcutta 

Rescue Nederland dit jaar voor de tweede keer een medisch project op de Brick Field scholen.  

Hierbij komen vier maal per jaar een arts en een verpleegkundige langs om daar de broodnodige 

medische zorg te verlenen en voorlichting te geven over hygiëne en het voorkomen van 

gezondheidsproblemen.  Ook zijn er EHBO boxen uitgedeeld aan de docenten van de Brick Field 

scholen, met daarin medicijnen en verbandmiddelen, omdat de kinderen vaak wonden hebben of 

ziektes die simpel te verhelpen zijn.  De docenten verstrekken tevens Vitamine A aan de kinderen die 

daarvoor in aanmerking komen.  Hier hebben zij een training voor gehad.  Waar mogelijk proberen ze 

de Brick Field bewoners ook toegang te geven tot reguliere zorg, maar dat gaat nog moeizaam.  Lilian 

Teunissen heeft het project afgelopen jaar bezocht en kon met eigen ogen de noodzaak van dit 

project aanschouwen en zien dat het effectief was. 

Op 12 april 2015 vond overleg plaats tussen twee bestuursleden van Calcutta Rescue Nederland en 

bestuursleden van Stichting Actie Calcutta.  De projecten van SAC en Calcutta Rescue zijn op dit 

overleg besproken.  Helaas hadden wij ook dit jaar niet de mogelijkheid het scholen project op de 

Brick Fields te sponsoren.  Volgend jaar bekijken we opnieuw of we hiertoe wel of geen mogelijkheid 

zien.  
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2 Financieel jaarverslag 2015  -  Henk Loos en Sjannie Luykx 

 

2.1 Waarderingsstelsel 

Stichting Calcutta Rescue Nederland (CRNL) 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 of ontvangen.  Toegezegde donaties worden 

niet in de presentatie opgenomen. In dit financieel jaarverslag zijn alle bedragen 

afgerond op hele euro’s. 

 

2.1.1 Balans 

Activa 

Donaties worden via de ING bankrekening ontvangen.  Indien geld niet direct wordt besteed, 

parkeert CRNL dit op een internet spaarrekening van de ASN Bank.  De rente op de spaarrekening is 

de laatste jaren laag.  

Passiva 

In 2015 is het eigen vermogen €45.081, dit is €571 minder dan het voorgaande jaar.  CRNL streeft 

ernaar om een bankreserve aan te houden van minimaal 50%.  De bankreserve die CRNL in 2015 

aanhield, is 70% van de bestedingen in 2015. 

In bijlage C wordt het overzicht van de balans weergegeven. 

 

2.2 Winst- en verliesrekening 

In bijlage A wordt het overzicht van de winst- en verliesrekening weergegeven. 

 

2.2.1 Inkomsten 

Donaties 

In 2015 bedraagt het totaal aan donaties €67.337.  Dit is opnieuw 7% minder dan het voorgaande 

jaar.  Deze afname was voorzien omdat één van onze grootste donateurs de jaarlijkse bijdrage aan 

het afbouwen is.  Veel donateurs steunen de stichting al jarenlang.  Uit het overzicht van donaties 

van €250 of meer blijkt de invloed van deze grotere donateurs.  Achttien donateurs zorgen voor 

€57.020 en dit is 85% van het bedrag van alle donaties. 

Rente 

Het rentebedrag over het stichtingsvermogen bedraagt in 2015 €750.  Omdat de rente verder 

gedaald is, is het rentebedrag teruggelopen.  Het stichtingsvermogen is nagenoeg gelijk gebleven.  
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Verkoop Handicrafts 

In 2015 is het resultaat uit de verkoop van handicrafts en andere producten €982.  De verkoop van 

handicrafts zorgt voor naamsbekendheid van de stichting en het genereert werk in Kolkata.  Het 

handicrafts programma in Kolkata is zelfvoorzienend.  

Sinds 2015 worden ook in Nederland ansicht kaarten gemaakt en verkocht door Marleen Brouns.  

 

2.2.2 Kosten 

Stichting Calcutta Rescue Nederland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.  Alle vrijwilligers kunnen 

gemaakte kosten declareren bij de stichting maar kiezen er 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.  

CRNL vierde in 2015 het 25 jarig jubileum en hier werd speciaal aandacht aan geschonken door een 

speciale jubileum nieuwsbrief uit te brengen en een India-dag te organiseren.  Hiervoor zijn extra 

kosten gemaakt.   

De portokosten zijn ook gestegen.  De totale kosten voor de nieuwsbrief vormen 80% van alle kosten.  

 

2.2.3 Netto inkomsten 

De economische crisis en de voortdurende bezuinigingen in Nederland hebben een effect op de 

bestedingsmogelijkheden van onze donateurs.  Verder heeft een grote donateur aangekondigd de 

jaarlijkse donaties aan de stichting te zullen afbouwen.  Voor het vierde jaar op rij zijn de donaties 

teruggelopen.  

 

2.2.4 Centraal Bureau Fondsenwerving 

Stichting Calcutta Rescue Nederland is geregistreerd in het register goede doelen van het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF).  Met betrekking tot de bestedingen stelt het CBF dat de stichting niet 

meer dan 25% van de baten mag besteden aan noodzakelijke kosten voor de verwerving van de 

fondsen.  Voor CRNL ligt dit percentage beduidend lager dan de toegestane 25%.  Het gemiddelde 

percentage dat sinds de oprichting in 1991 jaarlijks aan kosten wordt besteed is 4,6%.  In 2015 is dit 

7,1%.  Dit betekent dat al 25 jaar van iedere euro meer dan 95 cent aan direct ten goede komt van de 

allerarmsten in Kolkata en West Bengalen.  Meer details over de ontwikkeling van de kosten van 

Calcutta Rescue Nederland worden gegeven in het historische overzicht in bijlage E.  

 

  

De totale opbrengst voor Calcutta Rescue Nederland bedraagt in 2015 €69.069 

De totale stichtingskosten van Calcutta Rescue Nederland bedragen in 2015 €69.069 
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2.2.5 Bestedingen 

Vanaf 2006 steunt de stichting naast het werk van Calcutta Rescue in Kolkata ook andere projecten in 

India (West Bengalen).  De totale bestedingen ten bate van de verschillende projecten/organisaties 

vallen in twee delen uiteen:  

Bestedingen door het ondersteunen van specifieke programma’s / projecten; 

Vergoedingen betaald aan Nederlandse vrijwilligers, die voor een langere tijd de projecten in Kolkata 

ter plekke ondersteunen.  

Door een streng visumbeleid van de Indiase ambassade is het moeilijk voor vrijwilligers om voor een 

langere periode naar Kolkata te gaan.  Dit heeft tot gevolg dat in het afgelopen jaar nog nauwelijks 

Nederlandse vrijwilligers Calcutta Rescue in Kolkata hebben bezocht. 

 

 € % 

Bestedingen aan projecten van Calcutta Rescue Kolkata 58.807 90,85 

Bestedingen aan overige projecten in Kolkata 5.924 9,15 

Bestedingen aan projecten van Stichting Actie Calcutta 0 0 

Vergoeding betaald aan vrijwilligers 0 0 

 

2.3 Vooruitzichten 2016 

Het overzicht waarin de begroting wordt vergeleken met de gerealiseerde cijfers is weergegeven in 

bijlage D. 

Fondsen 

In 2015 zijn de netto inkomsten €8.602 lager dan in het voorgaande jaar.  Extra fonsenwervende 

activiteiten zoals de Indiadag in november hebben de voorziene afname in donaties niet helemaal 

kunnen compenseren.  We beseffen dat onze positie als kleine stichting kwetsbaar is.  Wij hebben 

het vertrouwen dat de bestaande donateurs ons steunen vanwege de kwaliteit en het nut van onze 

projecten.  

Lokale fondsenwerving door Calcutta Rescue in Kolkata wordt door CRNL gestimuleerd.  Calcutta 

Rescue in Kolkata heeft zich voor de komende jaren als doelstelling gesteld meer inkomsten in eigen 

land te werven.  Een groeiende middenklasse en een toenemend besef van de moderne Indiër om 

ook te zorgen voor de arme medemens, is een mogelijkheid om meer dan voorheen in India zelf geld 

op te halen.  

Bestedingen 

Door een lagere verwachting van opbrengsten stellen we de bijdrage van CRNL aan sommige 

projecten naar beneden bij.  De leprakliniek in Chitpur wordt nog maar ten dele door CRNL financieel 

ondersteund.  Wij besteden onze fondsen aan de projecten van Calcutta Rescue en aan vergelijkbare 

of gelieerde projecten in of in de buurt van Kolkata van andere NGO’s.  Alle programma’s zijn 

specifiek gedefinieerd met een looptijd van tussen de twee en vijf jaar.  
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Besluitvorming 

Voordat ondersteuning van 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 CRNL.  

Kosten 

CRNL beseft dat de kosten laag kunnen blijven dankzij de jaarlijkse steun die we krijgen van grafisch 

ontwerpburo Westontwerp, voor de opmaak van de nieuwsbrief, en drukkerij Brummelkamp, die de 

nieuwsbrief kosteloos drukt.  Wij zijn beide bedrijven bijzonder dankbaar voor deze bijdrage, die voor 

CRNL van onschatbare waarde is. 

 

Nimtala 
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Bijlage A  –   Winst- en verliesrekening 2015  

 

INKOMSTEN 2015 2014 

    

€ € € € 

Donaties: 
 

 67.336,55  72.576,14 

Aankoop CR Producten 0,00  0,00  
Verkoop CR Producten 981,70  712,50  
Resultaat verkopen   981,70  712,50 
Rente  750,50  1.221,71 
     
TOTAAL OPBRENGSTEN  69.068,75  74.510,35 
     

Kosten:     
     
Administratie  584,75  104,75 
Nieuwsbrief  4.023,15  891,27 
Abonnementen / Bankkosten  300,38  751,61 
TOTAAL KOSTEN   4.908,28  1.747,63 
     

NETTO OPBRENGSTEN  64.160,47  72.762,72 
     

Bestedingen:     
 % € % € 
Calcutta Rescue (India, Kolkata) 90,85 58.807,37 89,55 70.866,55 
Stichting Actie Calcutta 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bestedingen overige NGO 9,15 5.924,00 9,91 7.840,00 
Uitzending vrijwilligers 0,00 0,00 0,54 429,00 
     
Totaal Bestedingen Nederland  64.731,37  79.135,55 
     
Saldo  -570,90  -7.535,72 
Eigen vermogen op 31/12  45.081,47  45.652,37 
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Bijlage B  –   Overzicht verloop vermogen 

 

OVERZICHT VERLOOP VERMOGEN 2015 2014 

 Begin vermogen 1 januari   45.652,37  53.188,09  
 Bij: Netto opbrengst   64.160,47  71.599,83  
   

 Totaal saldo en inkomsten  109.812,84  124.787,92  

      
 Bestedingen CR Kolkata  58.807,37  70.866,55  
 Bestedingen Stichting Actie Calcutta  -    -    
 Bestedingen Overige NGO's   5.924,00  7.840,00  
 Uitzending vrijwilligers   -    429,00  
      

 Totaal bestedingen  64.731,37  79.135,55  

      

 Eindvermogen op 31 december  45.081,47  45.652,37  

 

 

 

Bijlage C  –   Balans Stichting Calcutta Rescue Nederland 

 

Activa: 2015 2014 
  € € 
    
 Saldo ING   17.073,65  14.395,05  
 Saldo ASN Bank  28.007,82  31.257,32  
 Totaal  45.081,47  45.652,37  
     
 Passiva:  42.369,00  42.004,00  
      
 Eigen Vermogen  45.081,47  45.652,37  
 Totaal  45.081,47  45.652,37  
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Bijlage D  –   Begroting en realisatie 

 

  Begroting Realisatie 
2015 

%   
afwijking 

Begroting 

2015 2016 

Inkomsten:         
Donaties  78.000  67.337  -13,7% 60.000  
Resultaat verkopen  600  981  63,5% 600  
Rente 500  750  50,0% 500  
     

TOTAAL INKOMSTEN  79.100  69.068  -12,7% 61.100  

          
Kosten:         
Administratie 700  585  -16,4% 700  
Nieuwsbrief 2.500  4.023  60,9% 2.500  
Abonnementen / transacties 800  300  -62,5% 500  

TOTAAL KOSTEN  4.000  4.908  22,7% 3.700  

          
          

NETTO INKOMSTEN 75.100  64.160  -14,6% 57.400  

          
Bestedingen:         
Bestedingen Calcutta Rescue India 64.500  58.807  -8,8% 50.000  
Bestedingen SAC 5.000  0 -100,0% 0 
Bestedingen andere NGO's  6.000  5.924  -1,3% 5.000 
Vergoeding vrijwilligers in Kolkata 1.500  0  -100,0% 1.000  
          

TOTAAL BESTEDINGEN 77.000  64.731  -15,9% 56.000  
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Bijlage E  –   Historisch overzicht 

 

Jaar Bruto  
opbrengsten 

Netto 
opbrengsten  

%* 

1991 17.042  16.045  94,20% 

1992 10.325  6.999  67,80% 

1993 19.559  16.414  83,90% 

1994 33.766  28.932  85,70% 

1995 32.115  30.293  94,30% 

1996 66.915  61.319  91,60% 

1997 57.880  53.897  93,10% 

1998 138.406  134.657  97,30% 

1999 123.044  117.322  95,40% 

2000 48.282  40.883  84,70% 

2001 132.151  127.557  96,50% 

2002 82.049  76.261  92,90% 

2003 87.679  82.665  94,30% 

2004 90.531  85.433  94,40% 

2005 77.869  73.411  94,28% 

2006 150.238  146.177  97,30% 

2007 113.409  110.483  97,42% 

2008 122.369  118.065  96,48% 

2009 116.500  112.321  96,41% 

2010 95.891  91.423  95,34% 

2011 93.911  90.865  96,76% 

2012 93.222  89.255  95,74% 

2013 80.111  76.174  95,09% 

2014 73.347  71.598  97,62% 

2015 69.068  64.160  92,89% 

Verhouding bruto/netto opbrengst over de 
laatste drie jaren 

 
95,24% 

*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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Bijlage F  –  Overzicht donaties van €250 of meer in 2015 

 

Herkomst Fondsen  Bedrag in € 

Donatie Gowrings Continental BV 17.500,00 

Donatie Goossens Holding BV 13.000,00 

Donatie Zusters van de Voorzienigheid  5.000,00 

Donatie Bredius  4.000,00 

Donatie Blaisse 3.000,00 

Donatie SK Foundation  2.600,00 

Opbrengst Indiadag 29 november 2016 2.066,75 

Donatie Stichting vrienden van kind 2.000,00 

Opbrengst Kerstmarkt 2015 Montessori school  1.842,55 

Opbrengst Kerstmarkt 2014 Montessori school  1.752,40 

Donatie particulier Vught 1.000,00 

Donatie J. Zeilstra-Veldstra 1.000,00 

Opbrengst Kamperen in de buurt - Eindhoven Stratum 508,50 

Donatie A.M. Jansen  500,00 

Donatie Lacto Trade BV 500,00 

Donatie Anahata Yoga  300,00 

Donatie E. M. Lewin 250,00 

Donatie M. van Hapert  250,00 

 
Totaal donaties > €250  57.020,20 

 

Deze donaties zijn 85% van het totaal aan donaties   

 


