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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 Limburg-Noord 
onder nummer 54504023. 
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. De middelen 
hiervoor komen uit giften en de inzameling van oud papier. Deze 
inzameling vindt plaats in samenwerking met het Grubbenvorster 
Mannenkoor. 

 
1.3 Samenstelling bestuur per 31 december 2018 
 
T.J. Bouten     voorzitter 
J.M. Snijders-Brouwer   secretaris 
M.P.M. Marcellis    penningmeester 
I.A.M. Kuin-van Koolwijk  lid 
In het verslagjaar vonden de volgende mutaties plaats in het bestuur: op 
19 februari 2018 is de heer G.C. Vossen uitgetreden en zijn taak als 
voorzitter werd overgenomen door de heer T.J. Bouten. Op 10 december 
2018 is mevrouw I.A.M. Kuin-van Koolwijk toegetreden tot het bestuur. 
Er vonden zeven reguliere bestuursvergaderingen plaats. Voornaamste 
onderwerpen daarin waren de toewijzing van gelden aan 
ontwikkelingsprojecten, aspecten m.b.t. de inzameling van oud papier en 
de samenstelling van het bestuur. 
 
1.4 Vaststelling jaarrekening 2018 
 
De jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld op 16 januari 2019. 
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2. Ondersteunde projecten in 2018 
 
Het Philippine Aid Fund ontving een donatie ad € 6000, voor een eenvoudig 
te bedienen waterzuiveringsinstallatie op zonne-energie in Guiuan op de 
Filippijnen. Het betreft speciale waterzuiveringsinstallaties voor 
ontwikkelingslanden die een minimum aan techniek en onderhoud koppelt 
aan een hoge kwaliteit drinkwater. Dit komt doordat gebruik wordt gemaakt 
van relatief schoon regenwater dat door UVstraling wordt gezuiverd. 
Daarnaast ontvingen wij nog een particuliere gift van € 200, die 
rechtstreeks doorgeleid werd naar dit goede doel. 

 
Van Puck Peute uit Grubbenvorst ontvingen we een aanvraag voor 
Knowledge for Children in Masaka, Uganda. Puck ging in juni, na haar 
eindexamen, naar Uganda om daar op school vrijwilligerswerk te doen (les 
geven en toetsen).  Ze ontving een donatie van € 3000. Hiermee wordt een 
school voorzien van boeken en worden leraren beter opgeleid.  

 
Van de St. Renaissance ontvingen we een tweetal aanvragen: 
 een aanvraag (€ 4000) voor aankoop van 100 fietsen. Er worden 100 

leerlingen geselecteerd op basis van afstand tot school, inkomen van 
ouder(s) en schoolresultaten. Renaissance koopt de fiets, schenkt deze 
aan het kind en ouder(s) betalen de helft terug in termijnen. 

 een aanvraag (€ 2000) voor aankoop van 10 laptops. Op basis van 
inkomen van ouder(s) en schoolresultaten worden 10 leerlingen 
geselecteerd. Ouder(s) betalen de helft terug in termijnen. 

Beide donatie-aanvragen zijn door ons toegekend.  
  
Anny Haenraets uit Sevenum heeft een donatie ontvangen van € 8000 
voor het opzetten van een koeienproject in Kenia.  Het doel is op een 
duurzame  wijze een basisinkomen te verwerven en vrouwen in staat te 
stellen voor hun gezin te zorgen, onafhankelijk van hun echtgenoten en/of 
familieleden. De vrouwen gaan op een eigen stukje grond gras en voer 
voor de koeien verbouwen en zullen onder supervisie zorgen voor het 
management, de melkafzet, de verzorging en het melken van de koeien. 
Zr. Imelda is de contactpersoon ter plaatse die een goede vinger aan de 
pols houdt t.a.v. de uitvoering van het project.  

 
Kans voor Gambia heeft een donatie van € 4000 ontvangen voor de 
verbouw van een woning tot school in Farato, Gambia. Het streven is 
kansen te  creëren voor de algemene ontwikkeling, gezondheid en 
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werkgelegenheid in combinatie met het vluchtelingenprobleem in Farato. 
Het streven is de school binnen 10 jaar op eigen benen te laten staan. 
 
Nénée Theunissen en Laura Bouwhuis hebben € 1500 ontvangen voor hun 
onderwijsproject in Laos. Beide hebben daar 3 weken vrijwilligerswerk 
gedaan. Om goed te kunnen inspelen op wat nodig is ter plekke, hebben ze 
in overleg met de leiding van de school, financiële hulp verleend voor 
noodzakelijke zaken en boden ze hulp bij het lesgeven. 

 
Javea Nepal van Marlies Stoot heeft een bijdrage van € 7000 ontvangen 
voor hun project Thokarpa.  
Het betreft de aanschaf van een interieur voor het nieuwe Community    
House, een veiligheidsmuur op het dak van de medische post en een 
ruimte voor de staf en de aanschaf van zonnepanelen.   
Middels het project  NEVER GIVE UP ‘Together’ wil men de fundering voor 5 
huisjes gaan aanleggen, een basis voor een nieuw leven van families die 
van de overheid geen enkele steun krijgen. Een familie ontvangt een 
fundering en geeft middels een overeenkomst aan om zelf ook te geven 
aan een ander.. kennis, talent delen of iets maken….  Doel is dat de 
gemeenschap gaat leren zichzelf te helpen… Stap voor stap.  

 
De Pater Ahlbrinck Stichting in Suriname heeft via Pim de Bekker een 
donatie ontvangen van € 7500 voor het oprichten en inrichten van een 
crêche in de regio Brownsweg, in het district Brokopondo en voor het 
stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap.  
Omdat steeds meer werk buitenshuis plaatsvindt is er grote behoefte aan 
veilige opvang voor jonge kinderen. Dit biedt tevens mogelijkheden tot 
werkgelegenheid en financiële zelfstandigheid voor jonge vrouwen. 

 
Children’s Dream for Africa van Kerfonse Kante, heeft een donatie 
ontvangen van € 2550 voor de aanschaf van zonnepanelen op de 
dokterspost.  

 
St. Sint Martinus uit Meerlo heeft voor Amar Brazilië een donatie van  
€ 5000 ontvangen voor het onderhoud (chauffeurskosten, verzekering, 
vergunningen, onderhoud en brandstof) van een transportbus gedurende 
drie jaar. Met dit busje haalt men kinderen op die elders in Rio de Janeiro 
zwerven. Bovendien wordt het busje gebruikt om kinderen naar school of 
naar een ziekenhuispost te vervoeren. Ook worden er ritten gemaakt naar 
de families in de favela’s. 
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Voor het gebruikmaken van de inzamellocatie voor oud papier is PmC een 
vergoeding verschuldigd aan Besouw Beheer. Laatstgenoemde heeft 
gevraagd om het bedrag van € 300 over te boeken aan Stichting Roeffen 
Mart in Grubbenvorst. 
 

  
  Aan bovenstaande projecten werd dit jaar een bedrag van in totaal  
  € 51.050,-  uitgekeerd.           
 
Twee donatie-aanvragen zijn afgewezen omdat er geen connectie was met 
Grubbenvorst. 

 
Dit alles werd mogelijk gemaakt omdat de Winkel van Sinkel in 
Grubbenvorst haar exploitatieresultaat ter beschikking stelt aan Stichting 
PmC. 

 
De inzameling van oud papier in Grubbenvorst is met ingang van 2018 
door Stichting Winkel van Sinkel overgedragen aan PmC. In dit jaar werd 
samen met het Grubbenvorster Mannenkoor 307 ton ingezameld. Dat 
was 14 ton minder dan het jaar er voor. De gemeente Horst aan de Maas 
rekent dit af tegen een vaste prijs per ton. Ook dank dus aan de 
vrijwilligers die dit werk in weer en wind doen. 
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3. Jaarrekening 2018  
 
 

Balans 2017 2018 
  

2017 2018 

       Activa 
   

Passiva 
  

       
Rekening Rabobank 

   
1.136,93  

   
5.004,31  

 
 Eigen Vermogen  

  
76.390,13  

  
89.510,57  

Spaarrekening 
 

60.053,20  
 

75.006,26  
    

Nog te ontvangen 
 

15.200,00  
   

9.500,00  
    

 
    

  
    

       
Totaal activa 

 
76.390,13  

 
89.510,57  

 
 Totaal passiva  

  
76.390,13  

  
89.510,57  

                     

    

                                   
13.120,44  

  
       Resultatenrekening 2017 2018 

  
2017 2018 

       Lasten 
   

 Baten  
  

Secretariaat, bestuur etc. 
         

70,83  
         

63,51  
 

 Donatie Winkel van Sinkel  
  

62.268,00  
  

59.500,00  

Verstrekte donaties  
   

 Donaties overig                   -   
        

212,50  

   aan goede doelen 
 

55.885,25  
 

51.050,00  
 

 Opbrengst oud papier                   -   
    

4.515,19  

Resultaat +/+ 
   

6.365,12  
 

13.120,44  
 

 Rente  
          

53,20  
             

6,26  

       
 

    
  

    

       
Totaal 

 
62.321,20  

 
64.233,95  

  

  
62.321,20  

  
64.233,95  

 
 


