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Voorwoord:  
 
Welkom bij ons jaarverslag 2016! Dat jaar begon met een bezoek aan India. Dat er dit keer mensen meegingen 
naar Calcutta om te zien waar we het uiteindelijk voor doen vond ik zelf heel spannend. Heb ik het wel goed 
gedaan door ooit hiermee te beginnen? Klopt het wel wat we doen in Nederland, maar vooral ook in India? Is 
mijn verhaal wel echt zoals het daar ook is? Geloven anderen er ook in, wanneer ze het met eigen ogen zien? 
Tijdens die reis hebben we veel gesproken over meningen en visies. Hoe kijken wij vanuit ons westerse 
oogpunt naar de activiteiten in India? Soms schuurde dat, maar zo’n gesprek, over de zin van dat waar we aan 
bijdragen, mag wat mij betreft wel vaker worden gevoerd. Hoe spannend dit soms ook kan zijn. Aan het eind 
van de reis zei één van mijn dierbare reisgenoten: “Sanne, je mag wel zorgen voor veel geld, want dat is wat er 
hier nodig is”. Dat bevestigde voor mij dat we in ieder geval op de goede weg zijn. En in 2018 gaan we weer! Ik 
zie er naar uit om met steeds nieuwe inzichten en andere mensen deze plek te bezoeken. Om ons te blijven 
afvragen of we bijdragen aan de juiste dingen en zo ja, wat die dan zijn.  
 
Als Seed Netherlands delen we van onze overvloed. We doen dit samen met vrienden en bekenden. En dat 
doen we omdat we geloven in groei en ontwikkeling. Samen. Het is mooi om te zien dat door de jaren heen dit 
de blijvende weg is die we bewandelen. Onze groep sponsors groeit nog steeds en steeds organiseren we weer, 
samen met nieuwe mensen, evenementen. Met plezier!  
 
 
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 
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.  
Eens per 2 jaar gaan we zelf naar India om de voortgang te bekijken. Daar 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. Door scholing zijn mensen beter in staat om kennis te nemen van de wereld en 
het leven om hen heen. Onderwijs stimuleert hen om zich blijvend te ontwikkelen en leert hen weloverwogen 
keuzes te maken. 
 
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 een officiële stichting geworden en bestaat zij uit een driekoppig bestuur; een 
voorzitter, penningmeester en een secretaris. Daarnaast is er een projectteam actief. Jaarlijks komt het hele 
team 4 keer bij elkaar om doelen te stellen; evenementen en activiteiten te plannen. Het bestuur vergadert 6 
keer per jaar. We streven ernaar een stabiele, gezonde en transparante 
stichting te 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 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 persoonlijke betrokken zijn bij het bestuur.  

● Minimaal 90% van haar sponsorgelden wordt ingezet voor haar vooraf 
vastgestelde sponsordoelen. 

● 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 2016? 
2016 is gestart met het bezoek aan India in januari. Het gezelschap bestond uit 2 bestuursleden en 3 
reisgenoten. Een van de doelen van 2016 was om opnieuw te bekijken hoe we het sponsorprogramma hebben 
opgezet. Het bezoek aan India heeft ertoe geleidt dat, in overleg met Seed Society Kolkata, het doel van de 
sponsorgelden grotendeels is veranderd. In een nieuwe project, in de wijk Karunamoyee, is meer hulp nodig 
dan in Salt Lake, waar we tot dusver actief zijn geweest. Voor de wijk  Salt Lake is voldoende financiële 
ondersteuning gevonden in andere sponsors. We hebben alle vaste sponsors van Seed Netherlands benaderd 
en gevraagd om mee te gaan in de verandering naar het ondersteunen van het nieuwe project. Alle benaderde 
sponsors zijn meegegaan. Een deel van de sponsoring loopt nog wel op de oude manier. Deze zal stapsgewijs 
overgaan naar de nieuwe manier.  
 
De nieuwe manier van sponsoren houdt in dat er ook niet meer wordt gesponsord per kind. We hebben er voor 
gekozen om de ontwikkeling van de hele wijk te sponsoren. Dit is dus niet meer alleen onderwijs, maar ook 
andere aspecten die horen bij commuity building. Om een kind zich te laten ontwikkelen is meer nodig dan 
alleen onderwijs. Seed Society Kolkata gelooft in een holistische aanpak en wij onderschrijven dit belang.  
 

In 2016 is het Backpack project uitgevoerd en teruggekoppeld. Het Backpack Project houdt in dat een aantal 
basisscholen en kerken een informatief lesprogramma is 
aangeboden voor kinderen. Doel van het project was 
uitwisseling tussen kinderen in Nederland en India mogelijk te 
maken. De nederlandse kinderen hebben een rugzak gevuld 
met tekeningen en spelletjes. Tijdens het bezoek aan India zijn 
deze uitgedeeld en hebben de kinderen in India weer een 
rugzak gevuld met tekeningen voor de kinderen in Nederland. 
In Nederland is er weer een terugkoppeling geweest aan de 
betrokken groepen door de 

tekeningen uit te delen en foto’s te laten zien. Een succesvol project met mooie 
ontmoetingen, via persoonlijke kaarten of filmpjes.  

 

Voor het benefietdiner voor 100 jaar EHBO 
hebben we samen met een hele groep 
vrijwilligers gewerkt aan de catering. Ook is er 
een collecte geweest in de Open Hof. Na afloop 
van de collecte hebben Leon en Marjon Evara 
een lunch aangeboden aan geïnteresseerden 
om Seed beter te leren kennen. Annie van de Berg heeft een jaar lang haar 
verdiensten in de catering gedoneerd aan Seed. Dank allen daarvoor! 

  



 

   

In november hebben we groots gevierd dat we vijf jaar bestaan. Met hulp van vrienden, sponsors en 
betrokkenen hebben we een hele mooie avond gehad. Tijdens deze avond hebben we heel veel geld opgehaald 
en onze nieuwe website gepresenteerd. Op beide resultaten zijn we erg trots! 

 

Een ander doel in 2016 was dat we onze huidige sponsors behouden, de betrokkenheid (in volume of 
intensiteit) langzaam vergroten en financieel een lichte groei doormaken. Ook in 2016 is dit gelukt. Als 
organisatie willen we meer hybride zijn, wat betekent dat we willen meebewegen met actualiteiten. Op die 
manier kunnen we snel schakelen en inspelen op een nieuwe vraag. We willen de sponsors meer onderdeel 
maken van wat we doen door als organisatie meer een netwerk – organisatie te zijn. Op die manier kunnen 
sponsors en betrokkenen die zelf bepalen hoe actief ze zijn. Namens een team ontwikkelen we tools (backpack 
project, diner concepts) die elke betrokkene kan gebruiken. Voor het gebruik van deze tools zijn kaders:  

▪ Van al het geld gaat minimaal 90% naar onderwijs in India 

▪ Er is ergens een persoonlijk lijntje met het team 

▪ Bij donaties is de gever betrokken bij het doel 
 
Op naar 2017..! 
 
Op de vragen welke wensen en dromen er zijn voor het nieuwe jaar blijven een 
aantal doelen staan: groei, events en verbetering communicatie. Hier gaan we 
mee aan de slag. We willen ook duidelijker communiceren naar betrokkenen en 
de rest van de wereld wie we zijn en wat we doen.  
Een van de manieren waarop we dit willen doen is door evenementen direct te 
koppelen aan een concreet doel. Op die manier wordt direct duidelijk waar we 
het voor doen. 
We willen ook jaarlijks een duidelijke terugkoppeling geven over wat er is gebeurd in het afgelopen jaar: hoe 
concreet is de groei geweest en wat is er daadwerkelijk gebeurd.  
Concrete doelen in Calcutta voor 2017 waar wij geld voor willen ophalen zijn: Medical camp; dagje uit voor de 
kinderen in een Eco park; Rijles voor de jongens; aanschaffen van een generator en naailessen. 

 

Waar willen we naar toe richting 2020: 
- Stabiele en transparante organisatie zijn, met solide en een steeds toenemend inkomen 

- Vast team van betrokken vrijwilligers rondom Seed Netherlands 

- Meer mensen die het werk in India met eigen ogen gaan bekijken 

 
 



 

   

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 sponsorgeld 
 
Huidige sponsoring: 
Elke maand worden onderwijs plekken en hostel plekken voor kinderen gesponsord. 
 
Extra donaties worden in overleg met de sponsor gespendeerd aan:  

● onderwijs of aan soortgelijke of bijdragende doeleinden in India.  
● overhead 

 

Financiële administratie 
 
Elke 3 maanden wordt het sponsorgeld door Seed Netherlands overgemaakt op de bankrekening van Seed 
India. Dit gebeurt in de eerste week van een nieuwe periode. De transactiekosten zijn voor rekening van Seed 
Netherlands.  
 
Overhead: (max. 10%) 
 
Communicatie middelen; website, visitekaartjes etc. 
Bankkosten Triodos bank 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

4. Jaarrekening 
 

Balans per 31-12-2016   

Activa   

Inventaris nvt 

Debiteuren nvt 

Liquide middelen nvt 

Passiva   

Kapitaal nvt 

Crediteuren nvt 

    

Winst en verliesrekening   

Opbrengsten   

maandelijkse sponsors € 9.985,00 

(eenmalige) giften € 6.093,23 

Totaal opbrengsten € 16.078,23 

    

Kosten   

diverse kosten  -€ 1.074,50 

Sponsoring Seed India -€ 16.492,23 

Totaal kosten -€ 17.566,73 

    

Kasstand 1-1-2016 € 9.651,10 

    

Resterend naar kas  € 8.157,60 

    

Verschil** -€ 5,00 

 
  

 

Toelichting: 

De kosten (€1074,50) zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van het boekjaar 

2015. Dit komt mede door het ontwikkelen van de website (€600,-). 

Resterend naar kas is een bedrag gereserveerd voor diverse doeleinden zoals vermeld in beleidsplan Seed en 

bestaat uit maandelijkse sponsorgelden en giften. Dit is bedrag is op de balans vrij hoog, dit komt mede 

doordat het geld dat is opgehaald n.a.v. het 5-jarig bestaan van Seed Netherlands (november 2016) pas op 25-

01-2017 is overgemaakt naar India. De overboeking op die datum bedroeg €6085,-. 

Het verschil van €5,- is veroorzaakt door een afwijking in de verschillende betalingsdata van de maandelijkse 

stortingen.  

Michiel van Heusden heeft goedkeuring gegeven op de jaarrekening 2016. Op 11 mei 2017 heeft hij een 
kascontrole uitgevoerd.  



 

   

 

5. Goedkeuring bestuur stichting Seed Netherlands  
 

Goedkeuring jaarverslag 2015 

 

 

 

 


