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Dordrecht, Juni 2020

Voor u ligt het jaarverslag van 2019! We kijken terug vanuit een situatie waarin het nieuwe Corona 
virus het leven hier, zowel als in India sterk beïnvloed.

Ook 2019 zijn we, net als 2018, begonnen met een bezoek aan Kolkata en hebben we zelf gezien wat 
er kan veranderen in een jaar tijd: zo is het hele jongenshostel bijvoorbeeld afgebouwd en zagen we 
grote vooruitgang in de kinderen uit de Karunamoyee een jaar later. In de nasleep van die reis 
ervaren we ook dat het verhaal van Seed steeds weer nieuwe mensen aanspreekt. Daar zijn we heel 
dankbaar voor.

Afgelopen jaar hebben we, naast de donaties van onze maandelijkse sponsoren, veel extra donaties 
ontvangen. Dit komt door de enthousiaste inzet en initiatieven van vrijwilligers en van het 
projectteam. We danken jullie voor het vertrouwen en jullie betrokkenheid.

Namens het bestuur,

Hartelijke groet,

Sanne Bakker
Voorzitter Seed Netherlands

Coverfoto:

Priyanka, Togor en Samiur.
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Waarom we doen wat we doen

M/oorom? Wij geloven datje 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 Kolkata, India. Dit doen we door financieel 
ondersteuning te bieden aan een lokaal initiatief; Seed Society India.

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 India. 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.

Piyanka, Togor, Anjoli en Akash.
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Nefherlands

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 Kolkata, 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.

• Het ontvangen sponsorgeld gaat voor 100% naar de projecten in India. Voor overheadkosten 
hebben wij een aparte sponsor.

• We zijn een betrouwbare partner voor Seed Society India, die voor de lokale uitvoering van 
de sponsordoelen zorgt. In de organisatievoering in Nederland 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).

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. Er is persoonlijk contact tussen de gever en de organisatie
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Wat hebben we gedaan in 2019?

2019 is wederom gestart met een bezoek aan India. Sanne en Ella zijn samen met Hilde Hopmans 
en Marijke Stroucken voor een week naar Kolkata gegaan om de projecten te bezoeken. Hilde is 
sinds eind 2018 aangesloten om voor Seed Netherlands de social media (Instagram & Facebook) te 
activeren en uit te breiden. Tijdens de reis heeft ze hiervoor de content opgehaald in India. Marijke 
is documentaire fotograaf en heeft ter plaatse een rapportage gemaakt over de verschillende 
projecten. Hilde en Ella hebben samen een naaiproject gedaan waarin ze samen met de vrouwen 
uit de Kalpar Slum sjaals hebben gemaakt.

1. Jaiasheree en Sangeeta worden gefotografeerd door Marijke.
2. Naaiproject in Kalpar Slum met Fatema en Sumita (voor) en Rupa en Tapasi (daarachter).

Tijdens dit bezoek is er een nieuwe doel voor 2019 opgesteld in overleg met Seed Society India. Met 
het extra geld dat we in 2019 ontvangen leveren we een bijdrage aan de vervolgopleidingen van de 
eerste kinderen die klaar zijn met hun middelbare school. Seed Society India groeit en met die 
groei ontstaan er nieuwe fases en nieuwe vragen. Eén van die opgaven is nu dat de eerste tieners, 
die als kind gestart zijn in het project, uitstromen en een serieuze vervolgopleiding kunnen gaan 
doen, zoals bijvoorbeeld verpleegkunde. Dit jaar sparen we dus voor deze tieners. f

In mei 2019 hebben we een event georganiseerd, waar we de foto's van Marijke hebben 
geëxposeerd en de sjaals hebben verkocht. We hebben een update gegeven over 2018, de reis 
en de nieuwe doelen voor 2019 gedeeld. Ook was er een dame aanwezig, Asha Kowtal, die zich in 
India hard maakt voor mensenrechten specifiek onder Dalit vrouwen, waar we na afloop
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mee hebben gegeten en gesproken.

In 2019 is onze social media echt een stuk professioneler geworden. Met regelmaat posten we 
berichten op Instagram en Facebook, waardoor onze zichtbaarheid erg is vergroot.

Ook hebben we weer heel veel geld uit mooie initiatieven ontvangen. Zo heeft familie de Gier een 
markt georganiseerd waarbij de erfenis van hun vader/opa verkocht werd, waarbij de gehele 
opbrengst aan Seed is geschonken!

In oktober heeft Sanne een presentatie gegeven bij een organisatie en het team, die onze 
overheadkosten financiert. Ook dit levert weer nieuwe betrokkenen op.

In de Open Hof hebben Sanne, Linda en Juliane meegewerkt aan een dag van de diaconie. Hier 
hebben we verteld over onder andere het ontstaan van Seed Netherlands. We hebben foto's 
gemaakt voor Seed Society India om te versturen, om ook gezichten bij de sponsors uit Nederland 
te tonen. De Open Hof kent vele sponsors. Ook wordt er elk jaar gecollecteerd. Renate hield een 
praatje tijdens de collecte dit jaar waarmee we veel geld hebben opgehaald.

Eind december 2019 bestond Seed Society India al weer 10 jaar! Ze hebben het uitgebreid gevierd 
met de staf en de kinderen.

Op naar 2020..!

Voor het komende jaar gaan we door met de inzameling voor het vervolgonderwijs. Dit jaar is er 
een groep tieners aan de beurt om door te stromen naar deze opleidingen, dus we zamelen graag 
geld daarvoor in. Vanzelfsprekend hebben Corona en de storm die in mei plaats vond veel effect op 
dit jaar. We hebben nauw contact hierover met India en doen ons best om bij te dragen aan wat er 
nodig is.

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 zijn over wat we doen
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Financieel beleid

Uitgangspunten:

• Seed Netherlands zet minimaal 100% van de sponsorgelden in voor de sponsordoelen
• Het bestuur van Seed Netherlands ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.
• De samenwerkingsafspraken met Seed Society India zijn contractueel vastgelegd.
• In een jaarverslag legt het bestuur inhoudelijk en financiële verantwoording af.

Bestemming sponsorgeld
Onze maandelijkse sponsors zorgen voor de financiering van onderwijs en onderwijs gerelateerde 
doelen in de wijk Karunamoyee. Extra donaties of geld dat over is uit de maandelijkse inkomsten 
worden gespendeerd aan onderwijs, onderwijs gerelateerde doelen en community building binnen 4 
projecten van Seed Society India; Karunamoyee, Salt Lake, het meisjeshostel en het jongenshostel. 
Organisatiekosten van Seed Netherlands, zoals communicatiemiddelen, bank- en administratieve 
kosten (ongeveer €400,- per jaar) worden gesponsord door één sponsor. Dit sponsorgeld is specifiek 
voor deze kosten.

Financiële administratie
Elke 3 maanden wordt het sponsorgeld door Seed Netherlands overgemaakt op de bankrekening van 
Seed Society India. Dit gebeurt in de eerste maand van een nieuwe periode. De transactiekosten zijn 
voor rekening van Seed Netherlands.

Presentatie van creatief werk in het meisjeshostel. Van links naar rechts: Riya, Sonia, Bisakha, Chandana, Punam,
Sonali, Sagarika, Jayanti, Tanusree, Sunita, Archana, Rupali, Ujala, Sushmita, Debika, Puja, Shampa, Astami, Madhumita, 

Moumita, Bakuli en Rita.
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Nejherlands

Jaarrekening

Balans per 31-12-2019
Activa
n.v.t.
Winst en verliesrekening

Opbrengsten
maandelijkse sponsors 
(eenmalige) giften

€ 11.295,00 
€ 14.943,60

Totaal opbrengsten € 26.238,60

Kosten
kosten
Sponsering Seed India

€ -460,86 
€-28.698,60

Totaal kosten €-29.159,46

Kas stand 1-1-2019 € 13.705,82

Resterend naar kas * € 10.784,96

Verschil** € 80,00

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

Michiel van Heusden heeft goedkeuring gegeven op de jaarrekening. Op 19 mei 2020 heeft hij een
kascontrole uitgevoerd.
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Goedkeuring jaarverslag 2019 door bestuur stichting Seed Netherlands

Mevrouw S, S. Bakker, voorzitter

Mevrouw L. Schellenbach - Arslan, secretaris
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