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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 2019 
 
I.A.M. Kuin-van Koolwijk  voorzitter 
T.J. Bouten     vice-voorzitter 
J.M. Snijders-Brouwer   secretaris 
M.P.M. Marcellis    penningmeester 
 
In het verslagjaar vonden de volgende mutaties plaats in het bestuur:  
mevrouw I.A.M. Kuin-van Koolwijk heeft per 26 april 2019 het 
voorzitterschap over genomen van de heer T.J. Bouten, die per dezelfde 
datum het vice-voorzitterschap weer heeft opgenomen.  
Er vonden 5 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 2019 
 
De jaarrekening 2019 is door het bestuur vastgesteld op 13 januari 2020. 
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2. Ondersteunde projecten in 2019 
 
In 2019 zijn de volgende projecten ondersteund:  
Van het Philippine Aid Fund ontvingen we een aanvraag, ad € 6000, voor een 2e 
waterzuiveringsinstallatie op zonne-energie in Guiuan op de Filipijnen. Het betreft 
een  waterzuiveringsinstallatie voor ontwikkelingslanden die een minimum aan 
techniek en onderhoud koppelen aan een hoge kwaliteit drinkwater. Dit komt 
doordat gebruik wordt gemaakt van relatief schoon regenwater dat door UVstraling 
wordt gezuiverd. Ook de bediening van de installatie is relatief eenvoudig. De bouw 
van deze waterzuiveringsinstallatie wordt gecombineerd met de installatie 
waarvoor vorig jaar een aanvraag is ingediend. Besloten is om de aanvraag te 
honoreren.  
 
Wim Joosten uit Grubbenvorst, van MTRC Uganda, heeft een aanvraag ingediend 
voor een opleiding van jonge mensen tot oesterzwammen- en 
paddenstoelenkweker. De opleiding van een adoptiestudent kost € 55. Daarvoor zit 
de student een maand intern op het instituut en krijgt kost en inwoning en een 
starterspakket, begeleiding in zijn eigen omgeving en een certificaat. Besloten 
werd de opleidingskosten voor 20 studenten, zijnde € 1100, te doneren.  
 
Via Marleen en Frans Crommentuijn is van The Nagajuna Trust een aanvraag 
ontvangen voor ondersteuning van de medische opleiding in China van Nirajan 
Mishra, een van de studenten van the Nagajuna Boarding School. Besloten wordt  
€ 2000 te doneren voor het 1e studiejaar en afhankelijk van de jaarlijkse 
studieresultaten hier een meerjarige donatie van te maken.  
 
Van de St. Renaissance ontvingen we een tweetal aanvragen: 
 een aanvraag van € 4000 voor aankoop van 100 fietsen. Er worden 100 

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

 een aanvraag  van € 3000 voor aankoop van 15 laptops. Op basis van het 
inkomen van de ouders en schoolresultaten worden 10 leerlingen geselecteerd. 
Ouders betalen de helft terug in termijnen. 

Beide donatie-aanvragen zijn door ons toegekend.  
 
Marlies Stoot heeft namens Javea Nepal en Jack Sharma een aanvraag ingediend 
voor een donatie van € 3500 tbv hun doorlopende project Thokarpa. De aanvraag 
omvat drie projecten: 
 Aanleg van 10 tomatenkwekerijen 
 Educatief project voor 14-jarige meisjes (bijdrage voor uniformen, 

studiemateriaal en opleiding en de aanleg van sportvelden om het 
zelfvertrouwen van de meisjes te stimuleren) 
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 Het opstarten van kleine ambachtelijke bedrijfjes zoals ansichtkaarten op 
rijstpapier, vilten kralenkettingen, kleine sieraden en webshop. 

Besloten werd de aanvraag te honoreren.  
 
Anny Haenraets uit Sevenum heeft een donatie ontvangen van € 8119 voor de 
aanschaf van 10 ziekenhuisbedden met toebehoren voor de op te zetten 
kinderafdeling van het ziekenhuis in Kiminini Cottage Hospital nabij Kitale in 
Kenia. Zr. Imelda is de contactpersoon ter plaatse die een goede vinger aan de 
pols houdt t.a.v. de uitvoering van het project.  
 
Pater Humberto Kuijpers uit Maputo Mozambique heeft een donatie ontvangen 
van € 6000 voor een bijdrage voor de crêche, voor opvang met 
opvoedingsprogramma en verstrekte voeding.  
 
St. Fiokids heeft een aanvraag ingediend van € 1200 voor de aanschaf van een 
lasapparaat met aggregaat t.b.v. een nurseryschool in Busura, Gambia. 
Toegangsdeuren, lokaaldeuren en raamvensters zijn allemaal van ijzer. Na het 
regenseizoen is veel onderhoud nodig waarvoor nu steeds een lasser moet 
worden ingehuurd. Daarnaast kunnen met het lasapparaat andere maak- en 
herstelklussen worden verricht. Tevens werd nog een aanvullende donatie 
gevraagd voor de aanschaf van electrodes en ijzerwaren. Besloten is hiervoor een 
donatie van € 2500 te verstrekken omdat de aanschaf een grote mate van 
zelfredzaamheid betekent voor de school.  
 
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.   
 
We ontvingen nog twee donatie-aanvragen, die zijn afgewezen omdat er geen 
connectie was met iemand uit Grubbenvorst cq de regio. 
Verder zijn nog twee andere donatie-aanvragen afgewezen omdat deze niet 
voldeden aan onze doelstellingen.  

 
 

Daarnaast heeft PmC ook inkomsten uit de inzameling van oud papier: in 2019 
werd samen met het Grubbenvorster Mannenkoor 294 ton ingezameld. Dat was 
13 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 2019  
 
 

Balans 2018 2019 
  

2018 2019 

       Activa 
   

Passiva 
  

       
Rekening Rabobank 

   
5.004,31  

      
4.836,60  

 
 Eigen Vermogen  

  
89.510,57  

 
105.343,92  

Spaarrekening 
 
75.006,26  

    
95.007,32  

    
Nog te ontvangen 

   
9.500,00  

      
5.500,00  

    
 

    
  

    

       
Totaal activa 

 
89.510,57  

 
105.343,92  

 
 Totaal passiva  

  
89.510,57  

 
105.343,92  

                     

       
       Resultatenrekening 2018 2019 

  
2018 2019 

       Lasten 
   

 Baten  
  

Secretariaat, bestuur etc. 
         
63,51  

            
85,10  

 
 Donatie Winkel van Sinkel  

  
59.500,00  

   
52.500,00  

Verstrekte donaties  
   

 Donaties overig          
212,50  

         
425,00  

   aan goede doelen 
 
51.050,00  

    
41.219,45  

 
 Opbrengst oud papier  

    
4.515,19  

      
4.205,58  

Resultaat +/+ 
 
13.120,44  

    
15.833,35  

 
 Rente  

             
6,26  

              
7,32  

       
 

    
  

    

       
Totaal 

 
64.233,95  

    
57.137,90  

  

  
64.233,95  

   
57.137,90  

        


