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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 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 vanaf medio dit jaar plaats in samenwerking met
het Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst.

1.3

Samenstelling bestuur per 31 december 2020

M.P.M. Marcellis
T.J. Bouten
J.M. Snijders-Brouwer
L.M.H. Jacobs
P.G.M. Wagemans

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

In het verslagjaar vonden de volgende mutaties plaats in het
bestuur: mevrouw I.A.M. Kuin-van Koolwijk heeft per 7 augustus
2020 het voorzitterschap neergelegd en is zij uit het bestuur
getreden, waarna de heer T.J. Bouten, tijdelijk het voorzitterschap
heeft waargenomen. Op 13 oktober is heer Wagemans toegetreden
tot het bestuur en nam de heer Marcellis het voorzitterschap op
zich. Op 26 november is de heer Jacobs toegetreden tot het bestuur
in de functie van penningmeester.
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Er vonden zes 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 2020

De jaarrekening 2020 is door het bestuur vastgesteld op 30 maart
2021.

2.

Ondersteunde projecten in 2020

Stichting Fiokids heeft voor een school in Busura, Gambia, een donatie
gekregen van € 6751 voor het vervangen van de accu en de
omvormer. Er is een nieuwe zwaardere accu aangeschaft en een
grotere omvormer. Met de huidige stroomvoorziening is de school op
deugdelijke wijze voorzien van elektriciteit. Elektriciteit voor de
watervoorziening (elektrisch oppompen van drinkwater), voor licht in
de lokalen, de koelkast/vriezer, elektrische naaimachines, licht
handgereedschap in hun skilcenter en voor de buitenlampen die
bijdragen aan een grotere veiligheid.
Van Gerrit ten Broeke ontvingen we een tweetal aanvragen voor
Renaissance in Bangla Desh:
De ene van € 3000 voor aankoop van honderd fietsen. Er worden
leerlingen geselecteerd op basis van afstand tot school, inkomen van
ouders en schoolresultaten. Renaissance koopt de fiets, schenkt deze
aan het kind en ouders betalen de helft terug in termijnen.
En de andere aanvraag van € 3000 voor aankoop van vijtien laptops.
Op basis van inkomen van ouders en schoolresultaten worden
leerlingen geselecteerd. De ouders betalen de helft terug in termijnen.
Beide donatie-aanvragen zijn door ons toegekend.
Kans voor Gambia ontving vorig jaar ondersteuning voor een project.
Nu hebben ze van ons een bijdrage van € 1000 ontvangen als
overbrugging in de periode van Corona.
Via Marleen en Frans Crommentuijn is van The Nagajuna Trust vorig
jaar een aanvraag ontvangen voor (mede)ondersteuning van de
medische opleiding van Nirajan Mishra, een Nepalese student van the
Nagajuna Boarding School) in China. Besloten is toen, afhankelijk van
zijn jaarlijkse studieresultaten, hier een meerjarige donatie van te
maken. Inmiddels heeft Nirajan Mishra ons zijn studieresultaten van
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het afgelopen jaar toegezonden waaruit blijkt dat hij een goede start
heeft gemaakt met zijn studie. Besloten wordt een donatie van € 2000
te doen voor het komende studiejaar.
Stichting Sotos uit Horst heeft een donatie ontvangen voor de
aanschaf van tien laptops voor de leerlingen van de COPI
Sindianschool (vooropleiding HBO/universiteit) in Sindian, Gambia.
Het betreft o.a. jongeren die zonder of met gevluchte ouders in de
regio wonen of elders zijn uitgevallen. De bedoeling is om het niveau
van het onderwijs te verhogen door de introductie van internetkennis.
Besloten is het donatie-verzoek van € 3850 toe te kennen.
Via Wim Joosten uit Grubbenvorst hebben we vorig jaar de opleiding
van een aantal jonge mensen tot oesterzwammen- of
paddenstoelenkweker in Oeganda ondersteund. Nu gaat men er een
opleidingcenrum tot champignonkweker starten. Omdat voor
champignonteelt veel water nodig is wordt een donatie gevraagd voor
de aanleg van een waterput. Besloten is een donatie van € 5000
hiervoor toe te kennen.
In totaal is er € 24.601 aan donaties verstrekt in 2020.
We ontvingen nog drie donatie-aanvragen, die zijn afgewezen omdat
er bij de één geen connectie was met iemand uit Grubbenvorst cq de
regio, bij de anderen omdat deze niet voldeden aan onze
doelstellingen.
Eén donatie-aanvraag is ingetrokken omdat vanwege corona geen
zicht op de uitvoering van het project kon worden gegeven.
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3. Jaarrekening 2020

Balans

2019

2020

2019

Activa

Rekening Rabobank
Spaarrekening
Nog te ontvangen

Totaal activa

Resultatenrekening

Passiva

4.836,60

20.575,83

95.007,32

75.000,00

5.500,00

10.000,00

105.343,92 105.575,83

2019

105.343,92 105.575,83

Totaal passiva

105.343,92 105.575,83

2019

2020

52.500,00

20.000,00

425,00

257,50

4.205,58

4.639,00

7,32

-

57.137,90

24.896,50

Baten
85,10

63,59

Verstrekte donaties
aan goede doelen

Eigen Vermogen

2020

Lasten
Secretariaat, bestuur etc.

2020

Donatie Winkel van Sinkel
Donaties overig

41.219,45

24.601,00

Resultaat +/+

15.833,35

231,91

Totaal

57.137,90

24.896,50
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Opbrengst oud papier
Rente

