Jaarverslag 2017
Stichting Seed Netherlands

Voorwoord:
Welkom bij het jaarverslag 2017!
Terwijl ik dit schrijf is de helft van 2018 al weer voorbij en bestaan we komende week
zeven jaar. Onwijs leuk toch?! Nooit gedacht dat een klein idee zo groot zou groeien en
wat groeien we hard!
In 2017 zijn we het jaar gestart met heel doelgericht geld inzamelen voor concrete
projecten: een benefiet concert voor een dagje uit of hardlopen voor naailessen. We
merkten dat dit plezier geeft: het concreet maken van waar ons geld naar toe gaat en aan
wordt besteedt. Hoe we dit geld besteden, in dienst van en in samenwerking met India,
blijft een aandachtspunt. Wanneer we sparen voor iets, maar er is ineens dringend iets
anders nodig: hoe doen we dat dan? En wanneer er echt grote bedragen over tafel gaan,
hoe borgen we dit dan goed? En wanneer we groeien, welke stap is dan belangrijk? We
hebben alle vertrouwen in onze lokale partner Seed in India, en tegelijkertijd willen we een
helder en duidelijk verhaal hebben naar jullie, onze achterban. We willen jullie vragen met
ons mee te blijven denken over hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Een hele goede
manier om zelf meer zicht te krijgen op waar we het allemaal voor doen is misschien wel
om mee te gaan op reis.. In februari 2019 staat een reis op de planning waar we een groep
van max 8 mensen mee kunnen nemen naar de projecten in India. Echt een aanrader!
Afgelopen jaar mocht ik voor de tweede keer het werk van Seed laten zien. Dit keer aan
Ella, mn alleroudste vriendin en tevens de penningmeester van Seed Netherlands. Ook
voor mij is het elke keer indrukwekkend om de reis door de ogen van iemand anders
opnieuw te maken. Dus ga je mee..?

Namens het hele team,
Sanne Bakker
Voorzitter bestuur Seed Netherlands

1. Waarom we doen wat we doen
Waarom? Wij geloven dat je iets kunt doen voor je medemens door iets van jezelf te delen.
Tijd en geld samen met anderen in te zetten en bij te dragen aan groei en ontwikkeling.
Omdat we geloven dat groeien en ontwikkelen voor elk mens een recht is.
Hoe doen we dit? We zamelen geld in waarmee onderwijs en community building wordt
ondersteund. Het doel is om hiermee mogelijkheden te creëren voor een betere toekomst
voor kinderen en hun directe omgeving in en rondom Calcutta, India. Dit doen we door
financieel ondersteuning te bieden aan een lokaal initiatief; Seed Society Kolkata.
Wat doen wij dan? Door middel van een vaste groep maandelijkse sponsors en het
organiseren van evenementen zamelen we geld in. Dit geld sturen we per kwartaal naar
Seed Society Kolkata. Minimaal een keer per 2 jaar gaan we zelf naar India om de
voortgang te bekijken. In India wordt het geld besteed aan de ontwikkeling van kleine
gemeenschappen, door middel van onderwijs en community building. Om te zorgen dat
mensen hun eigen toekomst beter vorm kunnen geven staat de keuzevrijheid van mensen
centraal. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Onderwijs maakt mensen mondig
en betrokken en stimuleert om eigen talenten te ontwikkelen en om weloverwogen keuzes
te maken. Door scholing zijn mensen beter in staat om kennis te nemen van de wereld en
het leven om hen heen.
Hoe ziet de organisatie eruit? Seed Netherlands is een Stichting met een Anbi status. Zij
is actief sinds juli 2011. In oktober 2014 is Seed Netherlands een officiële stichting
geworden en bestaat zij uit een driekoppig bestuur; een voorzitter, penningmeester en een
secretaris. Daarnaast is er een projectteam die meedenkt en ondersteuning biedt bij events
en activiteiten. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Winst behalen is geen doel. We
willen graag een stabiele, gezonde en transparante financiële stichting zijn.
Wat vinden we belangrijk?
 Directe betrokkenheid bij het werk in de sloppenwijk in het Salt
Lake gebied en de Karunamoyee in Calcutta, India. Dit doen we
via mail, telefoon en door minimaal elke 2 jaar het project te
bezoeken.
 Sponsors, betrokkenen en teamleden werken samen en weten zich
betrokken bij het werk dat in India gebeurd, doordat de sponsors
vooral persoonlijk betrokken zijn bij het bestuur.
 Minimaal 90% van het verkregen sponsorgeld gaat naar Seed
Society Calcutta.
 We zijn een betrouwbare partner voor Seed Society Kolkata, die voor
de lokale uitvoering van de sponsordoelen zorgt.
 In de organisatievoering in Nederlands houden we op een verantwoorde
manier rekening met de maatschappij en de mensen dichtbij
en veraf.
 Integriteit en onafhankelijk toezicht is geborgd in de
organisatie (ANBI status).

2. Wat hebben we gedaan in 2017?
We hebben, net als in voorgaande jaren, het doel dat we onze huidige sponsors behouden
en een lichte groei door maken, in betrokkenen of geld. Ook in 2017 is dit gelukt! Als
organisatie willen we korte lijnen hebben met elkaar, met India en met onze sponsors. Op
die manier kunnen we meebewegen met actualiteiten in zowel Nederland als in India. We
willen de sponsors onderdeel laten zijn van wat Seed Netherlands doet door als organisatie
meer een netwerk – organisatie te zijn. Op die manier kunnen sponsors en betrokkenen
zelf bepalen hoe actief ze zijn. Voor de events die we organiseren of die anderen voor Seed
Netherlands willen organiseren hanteren we de volgende kaders:
 Van al het geld gaat minimaal 90% naar onderwijs in India
 Er is persoonlijk contact tussen de gever en de organisatie
Nieuw in 2017 was, de aantal extra doelen die we aan het begin van het jaar in overleg
met India gekozen hebben waar we dat jaar doelgericht geld voor ingezameld hebben
Deze doelen waren het aanschaffen van een generator, rijlessen voor jongens, een bezoek
aan een Eco Park, een medical camp en naailessen. Al deze doelen zijn behaald door middel
van events en extra donaties.
Het inzamelen hebben we gedaan middels het organiseren van onder andere een benefiet
concert van Ilse Bevelander. Hiermee is het dagje uit naar het Eco Park gesponsord, voor
alle kinderen uit het Karuamoyee project.
Concert Ilse

Dagje Eco Park

In oktober hebben we met een groep van meer dan 25 lopers meegedaan aan de
DrechtStadLoop. Renners vanaf 3 jaar oud liepen mee om geld in te zamelen voor Seed.
Er waren zelfs renners die 21 kilometer hebben gelopen! Hiermee hebben we geld
ingezameld om naailessen te bekostigen voor meisjes en jonge vrouwen in het Salt Lake
project.

Een aantal extra donaties zijn gedaan door onder andere de verhuur van een vakantiehuis
en het cadeau geld van een vijfentwintig jarig huwelijks feest. Van deze en andere donaties
hebben we de generator, de rijlessen voor de jongens en het medical camp kunnen
financieren. Daarnaast hebben we middels een grote gift Solar lampen kunnen kopen
waardoor kinderen uit de Karunamoyee ook thuis hun huiswerk kunnen maken.
BackpackProject
In aanloop naar de reis in januari 2018 zijn we
vanaf september 2017 ook weer van start
gegaan met het Backpack project. Het
Backpack project houdt in dat aan een aantal
basisscholen en kerken een informatief
lesprogramma is aangeboden voor kinderen.
Doel van het project is uitwisseling tussen
kinderen in Nederland en India. De kinderen in
Nederland vullen een rugzak met tekeningen,
spelletjes en filmpjes. Tijdens het bezoek aan
India werden deze uitgedeeld en maakten de
kinderen in India weer een rugzak gevuld met
tekeningen voor de kinderen
in Nederland.

Op naar 2018..!
2018 is gestart met een bezoek aan India. Naar aanleiding van dit bezoek zijn de nieuwe
doelen voor 2018 opgesteld. We willen komend jaar een bijdrage leveren aan de bouw van
een nieuw community house in de Karunamoyee. Deze is eind 2017 gesloopt. Ook willen
we bijdragen aan de doorontwikkeling van een jongens hostel. Dit hostel is in januari 2018
open gegaan voor 22 jongens. Seed India wil het gebouw afmaken om verder te kunnen
inzetten de komende jaren. Een ander doel dat we in 2018 willen nastreven is dat we 100%
van ons sponsorgeld naar India willen sturen. Seed Netherlands heeft heel weinig
overheadkosten. Het doel dat tot dusver is nagestreefd is dat minimaal 90% van het
sponsorgeld dat we ontvangen naar India gaat. Dit lukt tot nu toe altijd ruim en nu hebben
we de ambitie om de overhead apart te laten sponsoren zodat 100% van het sponsorgeld
dat we ontvangen voortaan naar India gaat. Dit is gelukt!
Waar willen we naar toe richting 2023:
Stabiele financiële organisatie zijn, met solide en steeds toenemend inkomen, onder
andere door vaker een samenwerking met het bedrijfsleven aan te gaan
Vast team aan betrokken vrijwilligers rondom Seed Netherlands
Meer mensen die het werk in India met eigen ogen gaan bekijken
Transparant blijven over wat we doen
100% van de sponsorgelden naar India

3. Financieel beleid
Uitgangspunten:
 Seed Netherlands zet minimaal 90% van de sponsorgelden in voor de
sponsordoelen.
 Het bestuur van Seed Netherlands ontvangt geen vergoeding voor de
werkzaamheden.
 De samenwerkingsafspraken met Seed India zijn contractueel vastgelegd.
 In een jaarverslag legt het bestuur inhoudelijk en financiële verantwoording af.
Bestemming sponsor geld
Elke maand worden onderwijsplekken en hostelplekken voor kinderen gesponsord.
Extra donaties worden in overleg met de sponsor gespendeerd aan:
 onderwijs of aan soortgelijke of bijdragende doeleinden (community building) in
India.
 organisatiekosten
van
Seed
Netherlands,
zoals
communicatiemiddelen,
sponsorbijeenkomst, administratieve kosten.
Financiële administratie
Elke 3 maanden wordt het sponsorgeld door Seed Netherlands overgemaakt op de
bankrekening van Seed India. Dit gebeurt in de eerste maand van een nieuwe periode. De
transactiekosten zijn voor rekening van Seed Netherlands.
Overhead: (max. 10%)
Kosten (oprichting) stichting

4. Jaarrekening
Balans per 31-12-2017
Activa
Nvt
Winst en verliesrekening
Opbrengsten
maandelijkse sponsers
(eenmalige) giften
Totaal opbrengsten
Kosten
kosten
Sponsering Seed India
Totaal kosten
Kasstand 1-1-2017
Resterend naar kas *
Verschil**

€ 10.255,00
€ 7.005,35
€ 17.260,35
€ -371,16
€ -19.127,85
€ -19.499,01
€ 8.157,60
€ 5.998,94
€ 80,00

Toelichting
* Resterend naar kas is bedrag gereserveerd voor:
Doeleinden zoals vermeld in beleidsplan Seed
** verschil veroorzaakt door afwijking betalingsdatum stortingen t.o.v.

Michiel van Heusden heeft goedkeuring gegeven op de jaarrekening
2017. Op 7 juni 2018 heeft hij een kascontrole uitgevoerd.

