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Vaststelling Jaarrekening 2015

De Winkel van Sinkel is in december 1987 met haar activiteiten
gestart, zij het onder de paraplu van het PMC (Parochieel Missiecomité
Grubbenvorst).
23 januari 2012 werd de Winkel van Sinkel een zelfstandige
rechtspersoon in de vorm van een Stichting en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 816680334.
Fiscaal nummer 8166.80.334.
De stichting heeft als doel het uitkeren van gelden aan de Stichting
Projectmatige Charitas in Grubbenvorst. Deze middelen worden
verkregen door het exploiteren van een kringloopwinkel en het
inzamelen van oud papier.

De heer A.A.M. Stappers is per 1 september 2015 uitgetreden als
bestuurder. Per dezelfde datum is de heer G.H.C. Vossen toegetreden
tot het bestuur en benoemd tot voorzitter. Per 31 december bestond
het bestuur uit de volgende personen:
G.H.C. Vossen
voorzitter
M.P.C. van Hegelsom-Hellegers
secretaris
M.P.M. Marcellis
penningmeester
T.J. Bouten
lid
Er vonden zes bestuursvergaderingen plaats. Centraal daarin stonden
bedrijfsvoeringsaspecten m.b.t. de exploitatie van de winkel.

De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op 7 januari
2016.

1.5

Kernactiviteiten in 2015

De voornaamste activiteit is de exploitatie van een kringloopwinkel, de
resultaten daarvan worden verderop in dit verslag vermeld. Doorlopend
blijven veranderingen van de winkelinrichting nodig, mede omdat het de
uitdaging is om de winkel klantvriendelijk en efficiënt in te richten. Mede om
die reden kunnen klanten sinds oktober ook met de pinpas betalen.

Behalve de verkopen in de Winkel van Sinkel is de inzameling van oud papier
een belangrijke bron van inkomsten voor de Winkel van Sinkel. Dit jaar
hebben we samen met het Grubbenvorster Mannenkoor 418 ton ingezameld.
Zoals gebruikelijk wordt de opbrengst gedeeld. De gemeente Horst aan de
Maas rekent dit af tegen een vaste prijs per ton.

Onder de aangeboden zaken bevinden zich veel boeken. Een deel daar van
wordt in onze winkel weer verkocht. Maar dat wat niet in ons assortiment past
wordt doorgeleid naar de stichting “Boeken Steunen Mensen”. Op deze manier
worden, zij het via een omweg, soortgelijke goede doelen ondersteunt als via
stichting Projectmatige Charitas.
Ook dit jaar werden wederom veel kleding en andere gebruiksgoederen vanuit
de winkel ter beschikking gesteld aan Caritas Catolica Oradea in Roemenië.
Het ging daarbij om circa 1900 dozen.
Het runnen van de winkel en de inzameling van oud papier, met de
werkzaamheden daar rond om heen, zijn alleen mogelijk door de belangeloze
inzet van bijna vijftig vrijwilligers, afkomstig uit Grubbenvorst, Horst en
Velden. Zij verdienen veel dank en respect.
Meerdere nieuwe medewerkers traden toe tot de vrijwilligersgroep, maar toch
blijft uitbreiding van de groep de aandacht vragen.

Niet onvermeld mag blijven dat de goederen die in de winkel worden verkocht
door inwoners van Grubbenvorst en directe omgeving worden aangeleverd.
Wij spreken daarvoor in dit jaarverslag ook naar hen toe graag onze dank en
waardering uit.

2. Jaarrekening 2015

Balans

2014

2015

Activa
Kas

Rekening Rabobank

-

2.143,35

-

5.123,61

19.547,65

25.349,11

Totaal activa

21.691,00

30.472,72

2014

2015

Lasten

Kosten winkel

Kosten bestelauto

Secretariaat, bestuur etc.

10.405,50

26.584,04

1.079,95

397,41

2.687,94

2.644,13

Uitkering aan PmC

60.000,00

35.000,00

Totaal

74.462,76

65.579,91

Resultaat +/+

2015

Eigen Vermogen

21.691,00

12.645,33

Totaal passiva

21.691,00

30.472,72

2014

2015

67.820,00

58.111,86

729,77

534,53

Passiva

Spaarrekening

Resultatenrekening

2014

289,37

954,33

Nog te betalen

Baten

Opbrengst winkel

Opbrengst oud papier
Opbrengst oud ijzer

Giften/Overige baten
Rente

-

5.365,34

-

17.827,39

6.584,41

-

547,65

349,11

74.462,76

65.579,91

3 Toelichting op de jaarrekening

In het verslagjaar is de parkeerplaats bij de winkel van een nieuwe
asfaltlaag voorzien. De kosten daarvan komen geheel ten laste van 2015.
Vanaf 2015 is de stichting belastingplichtig voor de omzetbelasting. De
resultatenrekening van de winkel wordt vanaf 2015 dan ook exclusief
omzetbelasting geboekt.
Over de jaren voor 2015 is met de Belastingdienst een eenmalige
afkoopsom overeengekomen, deze is in 2015 ten laste van het vermogen
gebracht.

De in 2013 aangeschafte kleine Mercedes vrachtauto (bouwjaar 2006) is
geheel ten laste van het boekjaar 2013 gebracht en komt dus niet voor op
de balans.
De winkel is gevestigd in een gehuurd pand. Dat is in 2013 verbouwd en
uitgebreid. Die kosten zijn geheel ten laste van het resultaat 2013
gebracht. Bij een voortijdige huuropzegging door de verhuurder heeft de
stichting Winkel van Sinkel contractueel recht op een gedeeltelijke
vergoeding van de verbouwingskosten.

