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1.1

Oprichting

De Stichting Projectmatige Charitas vindt haar oorsprong in 1967, toen
op 15 december het Parochieel Missie Comité (PMC) werd opgericht.
Dat PMC werd op 9 november 1989 officieel rechtspersoon in de vorm
van een stichting; daarvan maakte ook de Winkel van Sinkel (WvS)
deel uit.
In 2008 werden PmC en WvS juridisch gescheiden en de laatste
statutenwijziging dateert van 23 januari 2012; toen werd ook de naam
gewijzigd in Stichting Projectmatige Charitas (PmC).
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel LimburgNoord onder nummer 4851331592.
Het fiscaal nummer is 8513.31.592, en de stichting is door de
Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
1.2

Doel

De stichting heeft het financieel ondersteunen van kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden ten doel.

1.3

Samenstelling bestuur per 31 december 2016

Op 18 juli 2016 is mevrouw J.M. Snijders-Brouwer toegetreden tot het
bestuur. Per 31 december bestond het bestuur dus 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
J.M. Snijders-Brouwer
lid
Er vonden vier bestuursvergaderingen plaats. Centraal daarin stond de
toewijzing van gelden aan ontwikkelingsprojecten.

1.4

Vaststelling Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 is door het bestuur vastgesteld op 10 januari
2017.
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Ondersteunde projecten in 2016


De Stichting Wahyu uit Grubbenvorst, die al gedurende een groot
aantal jaren gesteund wordt bij de aanleg van scholen in Bondalem
op Noord Bali, heeft dit jaar een donatie ontvangen om bij de school
SD 3 en SD 4 een toiletgebouw aan te leggen omdat het belangrijk
is de hygiënische omstandigheden te bevorderen.



De Stichting Funfamilia, het project dat geleid wordt door de familie
Kleuskens uit Horst, heeft tot doel om het onderwijs aan de
kinderen in de sloppenwijken van de stad Cùcuta in Colombia
mogelijk te maken. Verleden jaar werd een bijdrage verstrekt om
het dak van de school onderhanden te nemen en dit jaar maakte de
bijdrage mogelijk om de trappen en de buitenmuren veilig te
maken.



Fiokids, de stichting die door een van onze vrijwilligsters aan ons
verbonden is, heeft dit jaar de mogelijkheid gekregen om de
stroomvoorziening in Busura, een bushdorp in Gambia echt aan te
pakken. Met de donatie van PmC werd een installatie van
zonnepanelen aangelegd zodat er stroom is voor het hele dorp.



De Stichting Renaissance is werkzaam in Bangladesh. Dorpsgenoot
Gerrit ten Broeke is als vak- deskundige op het gebied van
voedingsmiddelentechnologie bekend met de problematiek in dit
gebied. De stichting heeft een donatie ontvangen om een eigen
aardbeienplantenkwekerij in een kas op te zetten zodat de mensen
daar voor een redelijke prijs plantmateriaal krijgen om hun
bedrijfjes op te zetten. Daarnaast heeft de stichting ook nog een
bijdrage gekregen om vijfhonderd scholieren uit het dorp een kleine
ondersteuning te kunnen geven zodat ze het onderwijs aan de
school kunnen volgen zodat en hun school met een diploma kunnen
afsluiten.



De Stichting Javea uit Grubbenvorst, bij ons bekend via een
medewerkster, is werkzaam in Nepal. Deze stichting heeft in
Sindhupalchok Thorkarpa in Nepal, na de aardbevingen van
verleden jaar, eerst de gezondheidshulppost afgemaakt en er wordt
nu met onze hulp een "Community House" gebouwd, een
gemeenschapshuis en een voorlichtingspunt voor de regio.
Daarnaast zal de begane grond gebruikt worden voor de opslag van
zaden en pootgoed totdat het gebruikt kan worden.



De familie Gommans uit Grubbenvorst heeft voor de tweede keer
haar vakantie gebruikt om ontwikkelingswerk te doen in Afrika. In
Danida Jinja in Uganda heeft de heerGommans via de Stichting
Mama & Me meegewerkt aan de bouw van een moeder-en-kind
centrum waarvoor wij een donatie hebben verstrekt.
Zijn echtgenote heeft met onze hulp een cursus hygiëne gegeven
waarbij ze plaatselijke bevolking kennis liet maken met uitwasbaar
maandverband zodat de vrouwen en meisjes tijdens hun
menstruatie normaal kunnen blijven functioneren. Daarnaast heeft
ze ook naailessen gegeven.



Als laatste heeft PmC een donatie verstrekt aan de Stichting
Children's Dream for Africa bij ons bekend via een van onze
vrijwilligers. Deze stichting gaat in Manéah in Guinee een Medisch
Centrum bouwen. Zij ontvangen van ons een bijdrage om dit
gebouw aan te passen aan de vele lichamelijk gehandicapte
mensen, zodat die ook gebruik zullen kunnen maken van deze
voorziening.

Aan bovenstaande projecten werd dit jaar een bedrag van € 35.500,-uitgekeerd om de idelalen van al deze hardwerkende mensen te
realiseren.
Van één donatie uit 2015 werd een bedrag van € 3.081,- terug
ontvangen, omdat het project niet geheel gerealiserd kon worden.
Per saldo werd in 2016 dus € 32.419,00 uitgekeerd.
Dit alles werd mogelijk gemaakt omdat de Winkel van Sinkel in
Grubbenvorst haar exploitatieresultaat ter beschikking stelt aan Stichting
PmC. Dank dus aan alle vrijwilligers van Winkel van Sinkel, de
inzamelaars van oud papier.
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Jaarrekening 2016

Balans

2015

2016

Activa

Rekening Rabobank
Spaarrekening

Resultatenrekening

42,14

3.876,71

aan goede doelen
Resultaat +/+

Totaal

Eigen Vermogen

48.373,56 70.025,01

Totaal passiva

48.373,56 70.025,01

48.331,42 52.148,30
14.000,00

48.373,56 70.025,01

2015

2016

Lasten
Secretariaat, bestuur etc.
Verstrekte donaties

2016

Passiva

Nog te ontvangen

Totaal activa

2015

2015

2016

Baten
44,72

77,85

61.750,00 32.419,00
21.651,45

61.794,72 54.148,30

Donatie Winkel van Sinkel
Donaties overig
Rente
Resultaat -/-

35.000,00 54.000,00
331,42

148,30

26.463,30

61.794,72 54.148,30

