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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 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: op
7 augustus heeft mevrouw I.A.M. Kuin-van Koolwijk 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 de heer Wagemans toegetreden tot het bestuur en nam
de heer Marcellis het voorzitterschap op zich.
Vervolgens is op 26 november is de heer Jacobs toegetreden tot het
bestuur in de functie van penningmeester.
Er vonden tien reguliere bestuursvergaderingen plaats. Voornaamste
onderwerpenwaren de uitbreiding van de winkel, de samenstelling van het
bestuur en overige bedrijfsvoeringsaspecten m.b.t. de exploitatie van de
winkel.
1.4

Vaststelling Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is door het bestuur vastgesteld op 30 maart 2021.
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1.5

Kernactiviteiten in 2020

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.
Zoals ook in vorige jaren werden veel kleding en andere gebruiksgoederen
vanuit de winkel ter beschikking gesteld aan Caritas Catolica Oradea in
Roemenië. Het ging daarbij om 1292 volgepakte dozen.
Wij hebben driemaal de winkel voor meerdere weken moeten sluiten
i.v.m. de heersende Corona-pandemie: in maart (tot in juni), in oktober
(tot begin december) en opnieuw in december.
Ook kwam er een einde aan een jarenlange samenwerking met mevrouw
Aerts uit Swolgen. We hebben een nieuwe partner gevonden in Stichting
Caritas St. Petrus uit Uden die het transport naar Roemenië verzorgt.
Door de winkelsluitingen kregen we de kans om, in kleine groepjes, de
winkel flink op te ruimen en opnieuw in te richten. We kregen tevens de
kans om de winkel uit te breiden met twee ruimtes: de ene voor
uitbreiding van de winkel en de andere voor eigen opslag- en werkruimte.
Zo hebben we nu ook plek voor een grote tafel waar onze vrijwilligers in
alle rust even een kop koffie kunnen drinken.
Ook mochten we dit jaar weer veel goederen ontvangen van mensen uit
Grubbenvorst en omgeving die we weer voor verkoop in onze winkel
konden aanbieden. Wijzigingen in het afvalbeleid van de gemeente
noopten ons echter wel tot een strenger aannamebeleid. Het afvoeren van
niet verkoopbare spullen blijft nog een mooie uitdaging voor de komende
jaren.
Ook dit jaar spreken we onze dankbaarheid uit voor de geweldige inzet
van een enthousiast en creatief team vrijwilligers. Samen konden wij in
2020 in gezamenlijk overleg bouwen aan een goedlopende Winkel van
Sinkel om zo ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld.
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2. Jaarrekening 2020

Balans

2019

2020

Activa

Rekening Rabobank

2019

2020

13.215,84

13.435,57

Passiva

1.314,20

4.875,48

Spaarrekening

20.002,90

20.000,00

Nog te betalen

8.101,26

11.439,91

Totaal activa

21.317,10

24.875,48

Totaal passiva

21.317,10

24.875,48

2019

2020

Resultatenrekening
Lasten
Kosten winkel

20.215,48

Kosten bestelauto

2.835,58

-61,01

Secretariaat, bestuur etc.

2.044,01

2.226,43

52.500,00

20.000,00

78,37

219,73

70.977,17

42.600,63

Resultaat +/+

Totaal

2019

2020

Baten
13.519,21

Uitkering aan PmC

Eigen Vermogen
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Opbrengst winkel
Opbrengst oud ijzer
Giften en rente

70.365,32

41.857,68

593,95

697.95

17,90

45,00

70.977,17

42.600,63

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 Mercedes
bestelauto (bouwjaar 2006).
Vanwege de coronapandemie is de winkel in totaal 22 weken gesloten
geweest. In de weken dat de winkel wel geopend was, is de omzet per
week in vergelijking met het voorgaande jaar nagenoeg gelijk gebleven.
In 2020 is er winkelruimte bij gehuurd. De verbouwings- en
herinrichtingskosten van € 8.511,93 zijn onder ‘Kosten winkel’
verantwoord.
Op de ‘Kosten bestelauto’ is een teruggave motorijtuigenbelasting over
vorige jaren van € 2.393,00 geboekt.
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 in 2013
betaalde verbouwingskosten.
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