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1.1

Oprichting

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 4106 3825.
Fiscaal nummer 8166.80.334.
1.2

Doel

Het doel van de stichting is om het exploitatieresultaat uit te keren aan de
Stichting Projectmatige Charitas in Grubbenvorst. Deze middelen worden
verkregen door het exploiteren van een kringloopwinkel.
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 mevrouw I.A.M. Kuin-van Koolwijk toegetreden tot het bestuur.
Er vonden zeven reguliere bestuursvergaderingen plaats. Centraal daarin
stonden bedrijfsvoeringsaspecten m.b.t. de exploitatie van de winkel.
1.4

Vaststelling Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld op 16 januari 2019.
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1.5

Kernactiviteiten in 2018

Doel van de stichting is de exploitatie van een kringloopwinkel. Dat gebeurt in
een gehuurd pand aan de Irenestraat in Grubbenvorst. Dit is mogelijk door de
belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Het exploitatieresultaat wordt ter
beschikking gesteld aan de Stichting Projectmatige Charitas, die op haar beurt
daarmee kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt.
Ook in 2018 werden veel kleding en andere gebruiksgoederen vanuit de winkel
ter beschikking gesteld aan Caritas Catolica Oradea in Roemenië. Het ging
daarbij om 2079 volgepakte dozen.
Communicatie, zowel met de eigen vrijwilligers als met de buitenwereld heeft
steeds de aandacht.
Via onze eigen website is onze plaats in de digitale samenleving ook steeds
belangrijker. De communicatie met de vrijwilligers verloopt via de Nieuwsbrief na
elke bestuursvergadering. Door in het blad Mededelingen alle via PmC gesteunde
projecten de revue te laten passeren en door het periodiek plaatsen van korte
(advertentie-) teksten wordt geprobeerd de Winkel dichter bij de gemeenschap
te brengen. Ook in 2018 is Facebook ingezet als medium voor het delen van
informatie.
Ook dit jaar is weer een succesvol jaar: er werden meer goederen aangeboden
en er kwamen ook meer bezoekers. Daardoor kon de omzet met ruim 8%
stijgen. De keerzijde van die medaille is wel dat dit een grotere druk geeft op de
beschikbare ruimte in de winkel.
Het runnen van de winkel, met de werkzaamheden daar rond om heen, zijn
alleen mogelijk door de belangeloze inzet van bijna vijftig vrijwilligers, afkomstig
uit Grubbenvorst, Horst, Lottum, Broekhuizenvorst, Venlo en Velden. Zij
verdienen veel dank en respect.
Meerdere nieuwe medewerkers traden toe tot de vrijwilligersgroep. Helaas
hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers.
Uitbreiding van de vrijwilligersgroep blijft de aandacht vragen.
Niet onvermeld mag blijven dat de winkel slechts kan functioneren bij de gratie
van de mensen uit Grubbenvorst en directe omgeving, die hun overtollige spullen
om niet afstaan. Wij spreken daarvoor in dit jaarverslag ook naar hen toe graag
onze dank en waardering uit.
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2. Jaarrekening 2018

Balans

2017

2018

Activa

Rekening Rabobank

2017

2018

Passiva

6.783,28

11.575,27

Eigen Vermogen

12.936,07

13.137,47

Spaarrekening

25.030,65

15.003,52

Nog te betalen

18.877,86

13.441,32

Totaal activa

31.813,93

26.578,79

Totaal passiva

31.813,93

26.578,79

2017

2018

2017

2018

69.590,86

76.920,90

5.216,06

-

538,45

802,25

-

30,00

30,65

3,52

75.376,02

77.756,67

Resultatenrekening
Lasten

Baten

Kosten winkel

8.049,73

12.831,80

Kosten bestelauto

2.681,94

2.706,34

Opbrengst oud papier

Secretariaat, bestuur etc.

2.317,18

2.517,13

Opbrengst oud ijzer

62.200,00

59.500,00

127,17

201,40

75.376,02

77.756,67

Uitkering aan PmC
Resultaat +/+

Totaal
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Opbrengst winkel

Giften/Overige baten
Rente

3. Toelichting op de jaarrekening
De winkelvoorraad is niet opgevoerd op de balans. De inkoopwaarde is
immers nihil omdat alle goederen om niet worden verkregen.
Inventaris wordt direct in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat
gebracht.
Dat is ook gebeurd met de in 2013 aangeschafte kleine Mercedes
vrachtauto (bouwjaar 2006) en komt deze 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. De huurtermijn eindigt op 31 maart 2032. Bij een voortijdige
huuropzegging door de verhuurder heeft de stichting Winkel van Sinkel
contractueel recht op een gedeeltelijke vergoeding van de
verbouwingskosten.
Met ingang van 2018 is de inzameling van oud papier overgedragen aan
de Stichting Projectmatige Charitas.
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