PCI – parochiële caritas instelling heilig kruis

Verantwoording 2020 Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis in Nuenen
Algemeen
Per 1 januari 2016 heeft de Bisschop van ’s-Hertogenbosch op verzoek van het bestuur van de Parochie Heilig
Kruis de oprichting van de Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis goedgekeurd en de bestuursleden
benoemd.
PCI’s kennen een officieel reglement dat wordt gehanteerd door de bisdommen in Nederland.
De PCI heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) waardoor giften aftrekbaar zijn bij de
belastingaangifte. Dit wordt vermeld op website parochie.

Doelstelling van de PCI
is het vanuit de parochie financiële hulp verlenen aan inwoners van Nuenen die in een acute nood verkeren en
die geen, of alleen gedeeltelijk, gebruik kunnen maken van wettelijke voorzieningen van de gemeente of
uitkeringsinstanties. Daarnaast wil de PCI binnen de parochie de aandacht voor diaconie, kerk en
samenlevingsvragen bevorderen.
Dat laatste gebeurt in samenwerking met de werkgroep diaconie van zowel de Nuenense parochie H. Kruis als
de diaconie van de Protestantse Gemeente Nuenen (PKN).
Het bestuur van de PCI bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden, waarvan een bestuurslid
de band met het parochiebestuur waarborgt.
Voorzitter:
Jos Deckers
Secretaris/notulist
Janny Korver-Sanders
Penningmeester:
Karel Prinsen (gestopt in 2020 als penningmeester)
Lid:
Hans v.d. Linden
(aandacht communicatie en verbinding met parochiebestuur)
Lid:
Jan de Vries ( penningmeesterschap overgenomen)
Het bestuur kwam in 2020 driemaal bij elkaar.
Elke bijeenkomst begint met een korte bezinning voorbereid door een van de leden.
Notulen van voorgaande vergaderingen worden vastgesteld.
In 2020 brak in maart de Coronapandemie uit. Door de vele beperkende maatregelen die werden genomen in het
kader van ons aller gezondheid, kon het PCI-bestuur slechts 3 bijeenkomsten houden in 2020.
In deze 3 bijeenkomsten is in 2020 gesproken over de volgende punten en acties:
5 februari 2020
 Registratie PCI bij Kamer van Koophandel
 Stichting Leergeld heeft op dit moment geen behoefte aan PCI ondersteuning
 Overdracht penningmeesterschap van Dhr. K. Prinsen naar Dhr. J. de Vries
 Concept PCI jaarverslag 2019 besproken
 Besproken en besloten tot gift PCI aan het bisdom ter ondersteuning diaconale week in mei 2020
(specifieke omschrijving voor welke diaconale doeleinden)
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Met de werkgroep diaconie en PCI zal een artikel worden gemaakt voor Kruiswoord (parochieblad)over
solidariteit in de parochie.
Overzicht financiën en mogelijk te verwachten aanvragen.

13 oktober 2020
 Gezamenlijk overleg met leden van de werkgroep Diaconie van de parochie: wat kunnen we voor elkaar
betekenen of elkaar aanvullen. Gedacht wordt aan een netwerkbijeenkomst met diverse
maatschappelijke en kerkelijke deelnemers met als thema: wie houdt zich waar mee bezig en hoe m.n.
t.a.v. de armoedekant van de samenleving.
 Inzameling voedselbank i.pl.v. Kerstpakkettenactie
 Besluit om minstens 2x per jaar als PCI en werkgroep Diaconie met elkaar te vergaderen
Uitnodiging voor februari 2021
 Aanschaf boek “Het verdriet van Brabant” (4 exemplaren) voor PCI, Diaconie, Rita v. Eck
(past.werker) en als afscheidscadeau voor scheidend penningmeester Karel Prinsen.
 Afspraak over prettig afscheid van de penningmeester.
 Doornemen van financiën

8 december 2020
 Ontwikkelingen i.v.m. de Kerstpakkettenactie (i.v.m. pandemie anderszins verloop)
 Diverse kerstacties wel/niet doorgaan vanwege de nog heersende pandemie en lock-down
 Besproken wat PCI mogelijk kan bijdragen aan “Nuenense bon” i.v.m. Kerstmis
 Aanvraag van persoon voor nieuw matras, wordt nog vervolgd.
 Bericht omtrent project “Fietsmaatje” besproken. Nadere informatie opvragen.
 Bestuurssamenstelling PCI besproken. Dhr.v.d.Linden stelt zich beschikbaar voor herbenoeming in
2021.
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Financiën
Balans per 31 december
2020
Activa

2020
-

2019

Lening

€

€

Rekening-courant
Rabobank

€ 16.107,00

€ 13.629,00

Totaal

€ 16.107,00

€ 13.729,00

Passiva

100,00

2020

2019

Reserve

€ 15.323,00

€ 13.729,00

Nog te betalen
(Decemberactie)

€

€

784,00

€ 16.107,00

-

€ 13.729,00

Rekening van baten en lasten
Lasten

2020

2019

Baten

2020

2019

Toegekende aanvragen

€

784,00

€ 1.525,00

Donaties

€ 2.325,00

€ 1.405,00

Bankkosten

€

120,00

€

120,00

Opbrengst activiteiten kerk

€

-

€

Algemene kosten

€

180,00

€

77,00

Opbrengst collectes bij
kerkdiensten

€

352,00

Voordelig saldo

€ 1.593,00

€

83,00

€ 2.677,00

€ 1.805,00

€ 2.677,00
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€

400,00
-

€ 1.805,00

