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Voorwoord 
 

Calcutta Rescue Nederland bestond in 2020 dertig jaar en het is 31 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 onder andere de behandeling van lepra patiënten.  Ik ontmoette 

daar dokter Jack Preger, de oprichter van Calcutta Rescue, en ik werd 

geraakt door zijn missie.  Inmiddels is Jack 90 jaar en woont sinds twee jaar 

in Engeland.  Hij is nog steeds een grote bron van inspiratie voor velen.  

Onder leiding van de CEO, Jaydeep Chakraborty, is een sterk 

managementteam in Kolkata aanwezig om het levenswerk van Jack Preger 

voort te zetten. 

Het bestuur van de Nederlandse stichting bestaat 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 

doelstellingen van de stichting te werken namelijk, op te komen voor de belangen van de 

allerarmsten in India.  Twee bestuursleden werden in 2020 benoemd tot Ridder inde orde van Oranje 

Nassau.  Henk Loos en Lilian Teunissen werden op een spectaculaire wijze verrast en dit leverde veel 

positieve reacties op. 

De COVID-19 pandemie had ook gevolgen voor het werk in Kolkata. Klinieken en scholen werden 

gesloten en medewerkers van Calcutta Rescue zochten naar nieuwe wegen om de patiënten en de 

leerlingen van de school te bereiken.  Helaas overleed ook een geliefde medewerker van Calcutta 

Rescue, Uttara, aan de gevolgen van het coronavirus. 

 

Uttara werkte 20 jaar voor Calcutta Rescue Kolkata 

Wereldwijd werden acties georganiseerd om Calcutta Rescue door deze crisis heen te helpen.  

Voedselpakketten en medicijnen werden met de mobiele klinieken naar de plaats van bestemming 

gebracht.  Dankzij de steun van velen komen aan het einde van 2020 enkele reguliere activiteiten 

weer op gang. 

  

Jaydeep Chakraborty 
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In 2020 was er geen fysieke International Meeting en verliep de communicatie voornamelijk door 

middel van video-bellen.  Vertegenwoordigers uit acht landen bespreken dan samen met het 

managementteam in Kolkata  wat Calcutta Rescue de komende jaren nodig heeft aan ondersteuning.  

De support groepen hebben dit jaar uitgesproken onderlinge coördinatie en te optimaliseren om 

meer donaties binnen te halen.  Van belang blijft dat afhankelijkheid van de support groepen minder 

moet worden.  Lokale fondsenwerving staat nu hoger op de agenda. India wordt steeds welvarender 

en kan dus zelf ook een steentje bijdragen. 

 

Scholen waren een tijd dicht in coronatijd 

Dit jaarverslag 2020 gaat over de Nederlandse stichting die Calcutta Rescue in India ondersteunt.  In 

2020 zijn we in staat geweest om € 50.000 aan donaties binnen te halen.  Ondanks dat we een 

hogere opbrengst hadden begroot, is dit in het licht van de coronacrisis een mooi resultaat.  We zijn 

er dan ook trots op dat we met minimale kosten dit totale bedrag kunnen besteden aan onder 

andere medische zorg, onderwijs en preventie in, met name, de diverse projecten die Calcutta 

Rescue in India uitvoert. 

In 2020 zijn in Kolkata 140 Indiase mensen aan het werk voor de organisatie en ter ondersteuning 

honderden vrijwilligers in Europa, de Verenigde Staten en elders, die op afstand hun steentje 

bijdragen.  In 2020 zijn weer diverse acties gevoerd om donaties binnen te krijgen en nog steeds zijn 

onze trouwe donateurs in staat om veel geld bijeen te brengen.  In dit jaarverslag leggen we 

verantwoording af over onze activiteiten. 

Calcutta Rescue Nederland bestaat alleen maar met de inzet van mijn medebestuursleden en alle 

trouwe vrijwilligers en donateurs.  Graag wil ik dan ook iedereen danken die in 2020 weer een 

steentje heeft bijgedragen want zonder deze steun kunnen we nooit al deze projecten ondersteunen. 

Jeroen van Basten Batenburg 

Voorzitter Calcutta Rescue Nederland 

 

Jeroen van Basten Batenburg 
Voorzitter 
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Jaarverslag 2020 – Algemene toelichting 
 

1. Activiteiten 
Calcutta Rescue Nederland zorgt voor fondsenwerving ten behoeve van de gestelde doelen en 

ondersteunt Calcutta Rescue in India waar nodig met expertise en capaciteit in de vorm van 

vrijwilligers. 

2. Algemene grondslagen 

2.1. Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 

zoals die door de Raad van de jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). 

2.2. Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting. 

2.3. Reserves en fondsen 
Algemene reserve: 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden.  Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstellingen worden 

besteed. 

2.4. Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, dient dit 

deel aangemerkt te worden als “bestemmingsfonds”.  In dit geval heeft niet het bestuur van de 

stichting maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.  De bestemmingsfondsen 

bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstellingen zijn besteed 

(waaronder fondsen op naam). 
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Algemeen jaarverslag 2020 
 

1. Vrijwilligers in Kolkata 
In 2020 waren twee vrijwilligers in Kolkata, Jasmijn Loos en Ezra Spinner.  Zij zijn net afgestudeerde 

psychologen die naar Kolkata zijn gegaan om het onderzoeksteam voor drie maanden te 

ondersteunen.  Zij waren van half oktober 2019 tot eind januari 2020 in Kolkata.  Zij hebben gewerkt 

aan het ontwikkelen en uitvoeren van een MPI-onderzoek (MPI = Multidimensional Poverty Index) en 

hebben in zes slums onderzoek uitgevoerd naar de behoeftes en knelpunten in iedere sloppenwijk.  

Dit werd samen met Indiase stagiaires gedaan aan de hand van vragenlijsten.  Met de uitkomsten van 

de MPI-onderzoeken hoopt Calcutta Rescue gerichter hulp te bieden. 

 

Ezra en Jasmijn samen met de medewerkers van het Brick Fields project 

De bestuursleden konden in 2020 door COVID-19 niet naar Kolkata, maar er werd online wel veel 

werk verzet.  Ons bestuurslid Esther Sulkers werkte vanuit huis aan het analyseren van data (van de 

MPI-onderzoeken en de Malnutrition Study) en was ook betrokken bij de opzet van een grootschalig 

onderzoek naar de impact van COVID-19 op de levens van mensen in de sloppenwijken.  Esther is 

tevens coördinator van de Calcutta Rescue Research Collaborative, een groep vrijwilligers, uit 

verschillende landen, die een research achtergrond hebben.  Zij werken online samen met andere 

organisaties om het werk van Calcutta Rescue wetenschappelijk te onderbouwen en het 

management te ondersteunen bij het stellen van prioriteiten.  

Helaas konden door de COVID-19 situatie in 2020 geen andere vrijwilligers naar Kolkata. 

 

Lilian Teunissen 
Bestuurslid – coördinator vrijwilligers 
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2. Bestuur 
In 2020 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden.  De eerste vergadering van het jaar, in maart, was 

nog een ‘live’ bijeenkomst.  De daaropvolgende bestuursvergaderingen werden online gehouden.  

 

Het bestuur in januari 2020: Gera, Henk, Lilian, Jeroen, Esther 

Bij een bestuursvergadering sluiten ook 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. 

In mei 2020 trad Sjannie Luykx toe als algemeen bestuurslid. 

Volgens het rooster van aftreden en herbenoeming zijn in augustus 2020 de secretaris (Gera 

Clarkson) en algemeen bestuurslid (Sjannie Luykx) afgetreden en herbenoemd.  Op die dag trad 

Jasmijn Loos toe als algemeen bestuurslid. 

 
Jasmijn Loos 

 

 
Sjannie Luykx 

Bestuursleden namen deel aan de online vergaderingen met het management in Kolkata en andere 

supportgroepen in verband met de COVID-19 situatie en natuurrampen. 
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In 2020 zijn ook de volgende activiteiten ondernomen: 

Twee papieren nieuwsbrieven zijn uitgegeven en verspreiding van de digitale nieuwsbrieven werd 

voortgezet.  Het bestaande adressenbestand werd doorgelicht en aangepast en is nu actueel. 

Het gebruik van social media werd geïntensiveerd en een nieuwe opzet om sponsors te werven, 

werd toegepast. 

Nationale en internationale activiteiten op het gebied van fondsenwerving werden georganiseerd 

zoals de COVID-19 Challenge. 

Door de COVID-19 situatie werd maar beperkt aandacht besteed aan het 30-jarige bestaan van 

Calcutta Rescue Nederland. 

 

Gera Clarkson 
Secretaris 

 

3. Fondsenwerving 
Fondsenwerving is een van de hoofdactiviteiten van de Nederlandse Stichting.  De organisatie in 

India is immers voor 88% afhankelijk van geld dat de support groepen inzamelen.  De support 

groepen ondersteunen met kennis en inzet de Indiase stichting op verschillende gebieden.  

Fondsenwerving is daarin een belangrijk onderwerp.  In Nederland zien we dat de laatste jaren het 

totaalbedrag aan donaties afneemt.  Om dit tij te keren hebben we eind 2019 een actieplan 

opgesteld om meer donaties op te halen.  De samenwerking met andere supportgroepen en de 

fondsenwervers in India wordt verstevigd; we werken internationaal samen en kunnen zo beter laten 

zien wat Calcutta Rescue allemaal doet.  Met ruim 40 jaar ervaring in het brede veld van 

gezondheidszorg, onderwijs en het verbeteren van de levensstandaard, blijft Calcutta Rescue een 

betrouwbare bestemming en partner voor goede doelen.  Calcutta Rescue Nederland is met frisse 

energie gemotiveerd om in 2021 het donatiebedrag te verhogen. 
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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 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. 

4.1. De impact van COVID-19 
Door de wereldwijde COVID-19 pandemie was 2020 een bijzonder jaar.  Kort na het uitbreken van de 

pandemie is Kolkata ook nog getroffen door een zeer zware cycloon.  Met windsnelheden van meer 

dan 130 km/u heeft de cycloon Amphan in Kolkata en West-Bengalen zeer zware verwoestingen 

veroorzaakt.  Wederom werden de kansarmen (de doelgroep van Calcutta Rescue) zwaar getroffen. 

Net als veel andere landen is India in de beginfase van de COVID-19 pandemie in lockdown gegaan 

om de verspreiding van het virus te beperken.  Om de doelgroep van Calcutta Rescue zoveel mogelijk 

te blijven ondersteunen werd in korte tijd een noodprogramma opgericht.  Veel van de mensen die 

door Calcutta Rescue geholpen worden, zijn dagloners.  Door de lockdown werd deze groep zwaar 

getroffen: velen verloren hun baan.  Dit in combinatie met de stijgende voedselprijzen had tot gevolg 

dat veel gezinnen voedseltekorten hadden.  Om te voorkomen dat deze mensen honger leden, 

werden in de eerste fase van de lockdown voedselpakketten gedistribueerd. 

De lockdown had ook tot gevolg dat de klinieken en scholen van Calcutta Rescue voor onbepaalde 

tijd gesloten werden.  Om de patiënten zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, werden patiënten 

die dringend medische hulp nodig hadden thuis bezocht.  Patiënten met lepra werden thuis 

geïnstrueerd hoe zij hun wonden zelf konden verzorgen en medicatie werd naar lokale apotheken 

gebracht of thuis afgeleverd.  Na een aantal maanden werd de zorgverlening in de klinieken weer 

geleidelijk hervat waarbij de medische consultaties deels op locatie (op afspraak in de kliniek) en 

deels telefonisch plaatsvond.  

Door de lockdown konden de leerlingen van de scholen niet naar school.  In korte tijd waren de 

lesprogramma’s gedigitaliseerd.  Kinderen die toegang hadden tot een smartphone kregen het 

onderwijs via virtual classrooms (vergelijkbaar met Zoom meetings) of WhatsApp aangeboden.  Door 

het beschikbaar komen van extra financiële middelen door aanvullende fondsenwerving, konden 

extra smartphones en internetbundels worden aangeschaft.  Op deze manier kon het onderwijs toch 

zoveel mogelijk doorgaan.  Naar verwachting blijven de scholen mogelijk nog langer gesloten.  

Daarom plant Calcutta Rescue het online onderwijs voort te zetten en aan te vullen met Education on 

Wheels waarbij docenten roterend met een bus de verschillende slums bezoeken om les te geven 

aan basisschoolleerlingen.  Tevens zal het uitdelen van droog voedsel, hygiëneproducten, 

mondkapjes, etc. worden voortgezet zolang dat nodig is.  Al met al is Calcutta Rescue dus heel 

veerkrachtig gebleken om alle gevolgen van de COVID-19 pandemie zo goed mogelijk het hoofd te 

bieden. 
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De studenten krijgen een Smartphone van Calcutta Rescue 

Aanvankelijk waren er plannen om de leerlingen van de Special School per 1 april bij andere 

gespecialiseerde NGO's onder te brengen.  De lockdown heeft dit echter verhinderd en daarom werd 

besloten om de activiteiten ten behoeve van deze doelgroep voorlopig voort te zetten.  

Therapielessen en therapeutische activiteiten op locatie waren niet mogelijk maar vanaf 15 

september worden spraaklessen, fysiotherapie en speciaal onderwijs online aangeboden.  Doordat 

de kinderen maandenlang opgesloten in huis hebben geleefd, geven deze online lessen veel plezier. 

4.2. Boarding School – Calcutta Rescue Kolkata 
Ook dit jaar heeft Calcutta Rescue Nederland 17 kinderen gesponsord die deelnemen aan het 

zogenaamde Boarding School Programma.  Het betreft kinderen van eenoudergezinnen die in een 

zeer onveilige omgeving leven.  Als gevolg van deze omstandigheden hebben de kinderen een 

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 huisbezoeken afgelegd en gesprekken met de ouders gevoerd om schooluitval te 

voorkomen. 

Sinds de lockdown zijn de scholen gesloten.  Voordat de scholen dicht gingen kregen de studenten 

voedselpakketten uitgereikt voor de periode van 21 dagen.  Aangezien de overheidsscholen helemaal 

geen contact met deze studenten opnamen, werd het contact verzorgd door leerkrachten van 

Calcutta Rescue.  Sinds de lockdown werden de jongeren iedere week gebeld waarbij er 

geïnformeerd werd naar hun gezondheids- en opleidingsstatus.  Tevens werd onderwijs aangeboden 

via WhatsApp.  De jongeren zijn hier erg blij mee en nemen geregeld ook zelf contact met de leraren 

op om uitleg te vragen als ze iets niet begrijpen.  Daarnaast zorgt Calcutta Rescue voor 

psychologische ondersteuning omdat deze kostschoolstudenten nu een langere periode thuis zijn.  

Sommige van deze jongeren hebben te maken met huiselijk geweld.  Verder heeft Calcutta Rescue de 

gezinnen van deze jongeren tijdens de lockdown voorzien van goede voeding, vitaminen, 

ontsmettingsmiddelen, zeep en maandverband. 
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4.3. Vocational Training – Calcutta Rescue Kolkata 
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 erg belangrijk; de begunstigden van het programma betreft 

namelijk een zeer kwetsbare groep binnen de Calcutta Rescue populatie.  

Tijdens de lockdown is ook met deze groep studenten zoveel mogelijk contact gehouden, zowel via 

WhatsApp als via Google Meet groepssessies.  Sinds de start van de pandemie hebben 11 studenten 

zich online geregistreerd bij opleidingen voor beroepsonderwijs.  Ze zijn begonnen met hun online 

lessen in verschillende vakrichtingen.  Na succesvolle afronding van deze cursussen krijgen ze 

werkbegeleiding van het opleidingsinstituut. 

4.4. Wetenschappelijk onderzoek 
Sinds een aantal jaren vindt er ook onderzoek plaats binnen Calcutta Rescue.  Onderzoek kan 

bijdragen aan het in kaart brengen van risicogroepen (kwetsbare subgroepen binnen de Calcutta 

Rescue populatie) en het identificeren van factoren die van invloed zijn op ziekte en/of het 

gezondheidsgedrag van deze groep en het evalueren en optimaliseren van het service aanbod van 

Calcutta Rescue.  Onderzoek kan zo een dienende rol vervullen bij besluitvorming betreffende 

prioritering, verdeling van middelen, kwaliteitsverbetering en fundraising. 

Sinds 2019 zijn twee grootschalige onderzoeksprojecten uitgevoerd: het Malnutrition Project en de 

Multidimensional Poverty studie.  Beide studies zijn inmiddels afgerond.  De laatstgenoemde studie is 

recentelijk gepubliceerd in het Journal of Poverty and Social Justice.  Daarnaast vindt ook onderzoek 

plaats op het gebied van mental health en recentelijk is een grootschalig onderzoek gestart naar de 

impact van COVID-19.  Hierbij wordt er gekeken naar de gevolgen van de pandemie voor de 

gezondheid, voedselzekerheid, werk/inkomen en onderwijsdeelname van de (kinderen van de) 

slumbewoners.  De dataverzameling van de eerste meting van de COVID-19 studie is afgerond en 

wordt binnenkort geanalyseerd.  Het onderzoek duurt een jaar waarbij de slumbewoners iedere drie 

maanden op bovenstaande aspecten telefonisch bevraagd worden. 

Bovenstaande initiatieven hebben geleid tot de oprichting van het Calcutta Rescue Research 

Collaborative, begin 2020.  Het Calcutta Rescue Research Collaborative bestaat uit een groep 

internationale onderzoekvrijwilligers uit uiteenlopende disciplines.  Ze ontmoeten elkaar online om 

relevante, goed onderzochte en verantwoordelijke onderzoeksprotocollen te genereren.  Tevens 

wordt nagegaan in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van bestaande inzichten uit 

wetenschappelijk onderzoek. 

4.5. Brick Fields Health Project – Kolkata Mary Ward Social Centre 
Verspreid over West Bengalen liggen zo’n 2.000 steenbakkerijen (Brick Fields).  In deze 

steenfabrieken werken gedurende acht maanden per jaar arme mensen uit aangrenzende staten 

(Bihar en Orissa).  Ronselaars bieden een voorschot 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. 
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Een NGO in Kolkata (Kolkata Mary Ward Social Centre, KMWSC) ontfermt zich over deze groep. 

KMWSC is begonnen met het geven van onderwijs, de zogenaamde Brick Field scholen, op het terrein 

van de steenfabrieken zelf.  Vervolgens is het Brick Fields Health project opgezet.  Het Brick Fields 

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 Brick Field 

jaarlijks drie Health Camps georganiseerd.  Tijdens een Health Camps wordt gezondheidsvoorlichting 

(mondeling, met behulp van een poppenspeler) gegeven en worden Brick Field bewoners 

(volwassenen en kinderen) met gezondheidsklachten door een arts en verpleegkundige gezien.  

Indien nodig wordt medicatie uitgereikt.  Tevens wordt geprobeerd de Brick Field bewoners ook 

toegang te geven tot reguliere zorg. 

 

Impact van COVID-19 

Tijdens de lockdown in maart 2020 werden alle niet-essentiële zakelijke activiteiten gestaakt.  

Daarom sloten ook de steenfabrieken.  Door het gebrek aan transportmogelijkheden konden de 

mensen die op de Brick Fields werken niet naar huis terugkeren en bleven ze tijdens de lockdown 

(zonder werk en inkomsten) in de Brick Fields wonen.  De economische gevolgen voor de 

werknemers van de steenfabrieken waren enorm.  Deze mensen, die tot de armste 

bevolkingsgroepen van India behoren, hebben geen spaargeld om op terug te vallen en vele families 

verkeerden door de economische gevolgen van de pandemie op de rand van hongersnood.  KMSWC 

heeft deze mensen gedurende deze periode met essentiële benodigdheden (voedingspakketten, 

handdesinfectans en mondmaskers) ondersteund. 

  



15 
 

Een ander gevolg van de pandemie was dat deze mensen, uit angst om besmet te raken, nog minder 

gebruik maakten van reguliere gezondheidsvoorzieningen dan normaal.  De positieve kant hieraan 

was dat de mensen bij de geringste klachten een beroep gingen doen op de leerkrachten van de 

school.  Dit bood mogelijkheden voor voorlichting over de noodzaak van goede handhygiëne, het 

gebruik van mondmaskers en social distancing.  

Net zoals andere jaren werden er ook dit jaar Health Camps georganiseerd, namelijk 32 Health 

Camps ten behoeve van 45 Brick Fields.  In totaal werden 1966 mensen medisch onderzocht (1121 

volwassen en 845 kinderen).  Als onderdeel van de Health Camps werd er ook 

gezondheidsvoorlichting gegeven.  De voorlichtingsbijeenkomsten werden door 933 personen 

bezocht, voornamelijk vrouwen en meisjes in de adolescentie.  Tijdens deze bijeenkomsten werd ook 

aandacht besteed het de voordelen van het gebruik van maandverband (in vergelijking met de 

traditionele methoden).  Tevens werd maandverband uitgereikt. 

Naast deze activiteiten heeft het KMSWC succesvolle gesprekken gevoerd met overheidsinstanties 

over de mogelijkheid van immunisatie van kinderen onder de zes jaar en het verschaffen van 

foliumzuur en multivitaminen aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.  

 

Esther Sulkers 
Bestuurslid – coördinator projecten 
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Financieel jaarverslag 2020 
 

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 getoonde bedragen in euro’s. 

1.1. Balans 
 

Balans 

Activa in € 31-12-2020 31-12-2019 

Saldo ING 29.205,94 19.730,66 

Saldo ASN 19.216,63 19.208,15 

Totaal Activa 48.422,57 38.938,81 

   

Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

Algemene reserve 48.422,57 38.938,81 

 48.422,57 38.938,81 

 

1.1.1. 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 dalende rente 

op de spaarrekening zijn de rente-inkomsten de laatste jaren bijna verwaarloosbaar. 

1.1.2. Passiva 

In 2020 is het eigen vermogen met € 9.484,06 gestegen naar € 48.422,87. Door de gewijzigde FCRA 

wetgeving was het niet mogelijk om eind 2020 geld naar Calcutta Rescue over te maken. Daardoor 

was het eigen vermogen hoger dan gebruikelijk is. Calcutta Rescue Nederland streeft ernaar om een 

bankreserve van 50% van de jaaruitgaven aan te houden.  In 2020 was de reserve 97%. 

 

Overzicht Verloop Vermogen in € 2020 2019 

Eigen vermogen 1 januari 38.938,81 42.626,93 

Bij: Netto opbrengst 44.483,76 50.381,88 

Totaal saldo en inkomsten 84.422,57 94.008,81 

   

Bestedingen CR Kolkata 30.000,00 50.000,00 

Bestedingen overige NGO’s 5.000,00 5.070,00 

Uitzending vrijwilligers 0,00 0,00 

Totaal bestedingen 35.000,00 55.070,00 

   

Vermogen op 31 december  48.422,87 38.938,81 
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2. Staat van Baten en Lasten (in €) 
 

Staat van Baten en Lasten 

BATEN  2020  2019 

Donaties  48.731,11  51.976,11 

Aankoop Handicrafts en producten -64,00  0,00  

Verkoop Handicrafts en producten 706,85  160,00  

Resultaten verkopen  642,85  160,00 

Rente  8,48  24,18 

TOTAAL OPBRENGSTEN  49.382,44  52.160,29 

     

LASTEN  2020  2019 

Administratie  115,78  120,25 

Nieuwsbrief  4.124,35  3.328,88 

Abonnementen en bankkosten  658,55  443,28 

Saldo IM 2019  0,00  -2.114,00 

TOTAAL KOSTEN  4.898,68  1.778,41 

     

NETTO OPBRENGSTEN  44.483,76  50.381,88 

     

BESTEDINGEN %  %  

Calcutta Rescue Kolkata, India  85,71 30.000,00 90,79 50.000,00 

Stichting Actie Calcutta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bestedingen overige NGO’s 14,29 5.000,00 9,21 5.070,00 

Uitzending vrijwilligers 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

TOTAAL BESTEDINGEN  35.000,00  55.070,00 

     

Saldo  9.483,76  -4.688,12 

EIGEN VERMOGEN PER 31 DECEMBER  48.422,57  38.938,81 

 

3. Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

3.1. Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar 

3.2. Nalatenschappen 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.  Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van 

ontvangst verantwoord als baten. 

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 
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4. Toelichting op de staat van baten en lasten 

4.1. Inkomsten 

4.1.1.Donaties 

In 2020 bedraagt het totaal aan donaties € 48.731.  De donaties zijn ten opzichte van 2019 met 

ongeveer 5% gedaald.  Veel donateurs steunen de stichting al vele jaren.  Uit het overzicht van 

donaties, groter dan € 250, blijkt de invloed van deze 17 grotere donateurs zorgen voor € 34.835 en 

dit is ruim 71% van het bedrag van alle donaties.  Via online donaties op de website is een bedrag van 

€ 2.837,26 ontvangen. 

4.1.2. Rente 

Het rentebedrag over het stichtingsvermogen in 2020 bedraagt € 8.  De rente op de ASN-rekening is 

in 2020 gedaald tot onder de 0,1 %. 

4.1.3. Verkoop handicrafts en producten 

De verkoop van handicrafts zorgt voor naamsbekendheid van de stichting en het werk in Kolkata.  In 

2020 is het resultaat uit de verkoop van handicrafts beperkt tot € 89.  In 2020 is het assortiment in de 

webwinkel uitgebreid en kunnen kopers via de Nederlandse website de handgemaakte producten 

aanschaffen. Vermeldenswaardig is de actie van Maurice van den Hurk. Door een gulle donatie van in 

de vorm van 10 liter honing zijn door bestuursleden ongeveer 60 potten honing verkocht.  De 

honingopbrengst bedroeg € 564.  

De totale opbrengsten voor Calcutta Rescue Nederland bedraagt in 2020 € 49.382. Dit is € 2.778 

minder dan in 2019. 

4.2. 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 in 2020 waren hoger dan in voorgaande jaren gebruikelijk was.  Dit is voornamelijk 

veroorzaakt door de verhoging van de portokosten, door de overname van Sandd door KPN.  Tevens 

was bij de eerste nieuwsbrief een extra brief bijgevoegd, wat voor extra portokosten zorgde.  Over 

de laatste 3 jaar hebben wij de kosten weten te beperken tot gemiddeld 7,5% per jaar. 

4.3. Netto inkomsten 
Helaas moeten we vaststellen dat de netto-opbrengst in 2020 van € 44.484 bijna 12% lager uitvalt 

dan in 2019.  Het bestuur heeft de indruk dat dit onder andere te maken heeft met de coronacrisis.  

In de tweede helft van 2020 zijn wij gestart met een speciaal programma om nog intensiever fondsen 

te werven.  We hopen dat het ons lukt om met de reputatie van Calcutta Rescue nieuwe fondsen aan 

te trekken.  Daarnaast is er de mogelijkheid om online te doneren en kunnen via de website 

handicraft producten worden besteld. 

4.4. Centraal Bureau Fondsenwerving 
Met betrekking tot de registratie bij het Centraal Bureau Fondsenwerving is jaren geleden besloten 

de stichting, in verband met de hoge kosten, niet te laten registreren.  Inmiddels zijn de kosten voor 

registratie voor kleine goede doelen aanzienlijk verlaagd.  Het bestuur heeft dan ook besloten om 

Calcutta Rescue Nederland in 2021 te laten registreren bij het Centraal Bureau Fondsenwerving.  De 

aanmeldingsprocedure hiervoor is inmiddels in gang gezet. 
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4.5. Bestedingen 
Vanaf 2006 steunt de stichting naast het werk van Calcutta Rescue Kolkata ook andere projecten in 

de provincie West Bengalen (India).  De laatste jaren steunt de stichting de Kolkata Mary Ward Social 

Centre (KMWSC) en specifiek het Brick Fields project.  

De totale bestedingen ten bate van de doelstelling vallen in twee delen uiteen: 

1. De bestedingen door het ondersteunen van specifieke programma’s / projecten; 

 

2. De vergoedingen, die worden betaald aan Nederlandse vrijwilligers, die voor een langere tijd 

de projecten in Kolkata ondersteunen.  De vergoeding, die vrijwilligers ontvangen, geldt 

uitsluitend voor hen die langer dan 6 maanden in Kolkata werkzaam zijn.  In 2020 zijn, door 

de reisbeperkingen vanwege de coronacrisis, geen vrijwilligers uitgezonden naar Kolkata. 

 

Overzicht Bestedingen € % 

Projecten van Calcutta Rescue Kolkata 30.000,00 85,7 

Project van Kolkata Mary Ward Social Centre 5.000,00 14,3 

 

In 2020 is 90% van de inkomsten besteedt aan de projecten in India.  Over de 30 jaar dat Calcutta 

Rescue Nederland bestaat en fondsen werft, wordt van iedere euro 94,7 cent besteed aan de 

projecten in en om Kolkata.  Over die periode is dat in totaal € 2.187.849.  Meer details over de 

ontwikkeling van de kosten van Calcutta Rescue Nederland zijn te lezen in het historische overzicht in 

bijlage 2.  

In de loop van 2020 is het betalingsverkeer naar India gewijzigd.  Voorheen konden wij direct 

overmaken naar de bankrekening van de ontvanger.  Echter, de FCRA wil meer controle over wat er 

aan geld voor NGO’s het land binnenkomt.  Calcutta Rescue Kolkata opent een speciale rekening 

openen waarop de buitenlandse donaties gestort worden.  Vanuit deze centrale rekening worden de 

fondsen doorgesluisd naar de bankgegevens van Calcutta Rescue. 
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5. Realisatie 2020 en vooruitzichten 2021 
Het overzicht waarin de begroting wordt vergeleken met de gerealiseerde cijfers over 2020 is in 

onderstaande tabel weergegeven. 

 

Realisatie en begroting in € 
 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2020 

Afwijking 
% 

Begroting 
2021 

INKOMSTEN     

Donaties 75.000,00 48.731,11 -35 50.000,00 

Resultaat verkopen 600,00 642,85 7 500,00 

Rente 50,00 8,48 -83 0,00 

     

TOTAAL INKOMSTEN 75.650,00 49.382,44 -35 50.500,00 

     

KOSTEN     

Administratie 300,00 115,78 -61 200,00 

Nieuwsbrief 3.200,00 4.124,35 29 3.200,00 

Abonnementen / transacties 450,00 658,55 46 600,00 

     

TOTAAL KOSTEN 3.950,00 4.898,68 24 4.000,00 

     

NETTO INKOMSTEN 71.700,00 44.483,76 -38 46.100,00 

     

BESTEDINGEN     

Bestedingen Calcutta Rescue Kolkata 50.000,00 30.000,00 -40 50.000,00 

Bestedingen SAC 0,00 0,00 0 0,00 

Bestedingen andere NGO’s 5.000,00 5.000,00 0 4.000,00 

Vergoeding vrijwilligers Kolkata 1.000,00 0,00 -100 1.000,00 

     

TOTAAL BESTEDINGEN 56.000,00 35.000,00 -38 55.000,00 

     

% besteed t.o.v. netto inkomsten 78,10 79,00  108,91 

 

5.1. Inkomsten 
In 2020 zijn de netto-inkomsten 35% lager uitgekomen dan begroot.  Als stichtingsbestuur beseffen 

we dat onze positie, als kleine stichting, erg kwetsbaar is.  In 2020 heeft het bestuur zich 

voorgenomen om zich extra in te zetten op fondsenwerving in de breedste zin van het woord.  

Helaas heeft dit voornemen nog niet de gewenste uitwerking gehad, o.a. veroorzaakt door de 

coronacrisis.  Wij verwachten dat 2021 meer mogelijkheden biedt.  Het bestuur is verheugd dat een 

aantal jongere vrijwilligers met enthousiasme zich gaan inzetten om vooral via social media jongeren 

te gaan bereiken.  Internationaal zijn er in 2020 initiatieven ontwikkeld om fondsenwerving 

gezamenlijk te gaan aanpakken en de krachten te bundelen. 

Al 30 jaar biedt de Nederlandse stichting continuïteit aan de projecten in Kolkata.  In januari 2019 is 

in India, 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 

ondersteunen en nieuwe donateurs ons zullen weten te vinden vanwege de kwaliteit en de 

relevantie van onze projecten.  
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De nieuwe strategie die Calcutta Rescue heeft gepresenteerd tijdens de International Meeting 2019 

in Amsterdam richt zich heel duidelijk op de pijlers die in de Multidimensional Poverty Index (MPI) 

worden genoemd, namelijk zorg, onderwijs en het verbeteren van de levensstandaard.  In 2020 zijn 

er projecten bijgekomen, die zich richten op sanitatie in de sloppenwijken, door watertappunten, 

toiletten en wasbakken te installeren, ter verbetering van de hygiëne. 

Lokale fondsenwerving in India is een steeds belangrijker onderwerp op de internationale agenda.  

Een groeiende middenklasse en een toenemend besef van de moderne Indiër, om ook te zorgen voor 

de arme medemens, draagt hieraan bij.  Hiermee kunnen mogelijk tegenvallende fondsen in 

Nederland worden opgevangen. 

5.2. Bestedingen 
De financiering van geselecteerde projecten blijft in lijn met de inkomsten.  Jaarlijks wordt gekeken 

welke projecten van Calcutta Rescue Kolkata (deels) zullen worden ondersteund.  Wij besteden onze 

fondsen 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 en hebben een 

looptijd tussen de twee en vijf jaar. 

5.3. 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 de meerjarige 

begroting opgesteld.  De financiële afdeling van Calcutta Rescue in Kolkata bepaalt uiteindelijk het 

definitieve betaalschema voor alle projecten.  Hierdoor kan het voorkomen dat het betalingsschema 

afwijkt van het oorspronkelijke betalingsplan. 

5.4. Kosten 
Ieder jaar opnieuw wordt kritisch gekeken op welke wijze kosten vermeden of bespaard kunnen 

worden.  Al 30 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 2021 dit lage niveau aan te kunnen houden. 
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6. Overige gegevens 

6.1. Vaststelling en goedkeuring 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op 30 mei 2021. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

6.2. Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten 

en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen.  In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald.  Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming 

is opgenomen. 

6.3. Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na de balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 

vermeld. 

 

Henk Loos 
Penningmeester 

 

 

Sjannie Luykx 
Algemeen bestuurslid  
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Bijlage 1 – Overzicht donaties van €250 of meer in 2020 
 

Dit overzicht laat zien waar een belangrijk deel van de fondsen vandaan komt.  Uiteraard zijn we als 

stichting blij met elke euro die we ophalen.  We bedanken daarom alle donateurs voor hun bijdrage 

aan het werk van Calcutta Rescue Nederland. 

Herkomst fondsen Bedrag in € 

Donatie Gowrings Continental (t.b.v. Lepra project) 7.500,00 

Donatie Maatschap Blaisse 7.000,00 

Legaat particulier 5.000,00 

Donatie uit Oss 5.000,00 

Donatie Zusters van de Voorzienigheid 4.000,00 

Donatie SK Foundation 1.300,00 

Donatie particulier 1.000,00 

Donatie particulier 720,00 

Donatie particulier 700,00 

Donatie particulier 500,00 

Donatie Lacto Trade 500,00 

Donatie particulier 365,00 

Donatie particulier 250,00 

Donatie particulier 250,00 

Donatie particulier 250,00 

Donatie particulier 250,00 

Donatie particulier 250,00 

Totaal alle donaties €250,00 of meer 34.835,00 

Percentage van het totaal aan donaties 70,67 
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Bijlage 2 – Historisch overzicht donaties 
 

Dit overzicht laat zien welke bruto en netto opbrengsten Calcutta Rescue Nederland in de afgelopen 

jaren heeft gerealiseerd.  Het laat ook het netto bestedingspercentage zien van de stichting sinds de 

oprichting. 

Jaar Bruto 
opbrengst in € 

Netto 
opbrengst in € 

% 

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 

2016 62.252 58.398 93,81 

2017 62.205 58.876 94,65 

2018 58.454 53.100 90,84 

2019 52.160 50.382 96,59 

2020 49.382 44.484 90,08 

 

 

 


