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Naam en contactgegevens:  

Pater Eusebius Kemp Stichting  

www.patereusebiuskempstichting.org  

contact@patereusebiuskempstichting.org  

De stichting is gevestigd te Breda. 
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst 6356 Inschrijvingsnummer KvK 41149587 
Fiscaal nummer 0054.79.538  

Doelstelling:  

Het statutaire doel van de stichting is het bevorderen van verzorging en opvoeding van kinderen, zulks 
in overeenstemming met de katholieke beginselen en uiteraard met respect voor andere 
geloofsovertuigingen, alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in 
verband staat en/ of daarmede samenhangt, in het bijzonder het verlenen van financiële en andere 
steun aan kindertehuizen, aan welke de verzorging en opvoeding van kinderen is toevertrouwd door 
hetzij de ouders, hetzij natuurlijke voogden, hetzij de overheid hetzij particuliere instellingen, die zich 
de verzorging en/ of bescherming van kinderen ten doel hebben gesteld.  

Het archief van PEKS is sinds 2008 in bruikleen overgedragen aan het Haags Gemeente Archief (de 
stichting was voorheen statutair gevestigd te Den Haag).  

PEKS is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland-FIN 
De website van PEKS: www.patereusebiuskempstichting.org 
PEKS is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling door de Belastingdienst Registratie en 
Successie (nummer zie hierboven) en voldoet aan de publicatievereisten die sinds januari 2014 van 
kracht zijn. 

 
Bestuursverslag jaar 2020: 
 
Het statutaire doel van de stichting is het bevorderen van verzorging en opvoeding van kinderen, zulks 
in overeenstemming met de katholieke beginselen en uiteraard met respect voor andere 
geloofsovertuigingen, alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in 
verband staat en/of daarmede samenhangt, in het bijzonder het verlenen van financiële en andere 
steun aan kindertehuizen, aan welke de verzorging en opvoeding van kinderen is toevertrouwd door 
hetzij de ouders, hetzij natuurlijke voogden, hetzij de overheid hetzij particuliere instellingen, die zich 
de verzorging en/ of bescherming van kinderen ten doel hebben gesteld. 
De stichting is gevestigd te Breda. 
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst 6356 
Inschrijvingsnummer KvK 41149587 
Fiscaal nummer 0054.79.538 
Het archief van PEKS is sinds 2008 in bruikleen overgedragen aan het Haags Gemeente Archief (de 
stichting was voorheen statutair gevestigd te Den Haag). 
PEKS is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland-FIN.  
De website van PEKS: www.patereusebiuskempstichting.org 
PEKS is aangemerkt als Algemeen Nut  Beogende Instelling door de Belastingdienst Registratie en 
Successie (nummer zie hierboven) en voldoet aan de publicatievereisten die sinds januari 2014 van 
kracht zijn. 
 



Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten heeft het bestuur in 2020 acht keer (waarvan 
zeven keer via Teams) online vergaderd. De online vergaderingen waren het gevolg van de Covid-
pandemie. Het bestuur heeft vastgesteld dat online vergaderen heel efficiënt kan verlopen. Ook na de 
Covid-pandemie verwachten wij regelmatig online te zullen vergaderen. 
 
In 2020 is het bestuur vrij ingrijpend gewijzigd. In de eerste plaats besloot Ignace Schellekens om na 
vele jaren lidmaatschap van het bestuur afscheid te nemen. Hoewel het bestuur deze beslissing erg 
betreurde en haar vertrek een verlies van vele jaren bestuurservaring betekent, is het bestuur haar 
vooral zeer dankbaar voor de vele jaren dat zij haar tijd belangeloos aan PEKS heeft besteed. Verder 
zag ook Elise Muijzert zich genoodzaakt te bedanken voor het bestuur. Haar werkzaamheden in 
Rome namen haar teveel in beslag om nog voldoende betrokkenheid bij PEKS te hebben. In hun 
plaats zijn Job van Esser en Joost Verbeek toegetreden tot het bestuur. Hoewel het bestuur hiermee 
nog niet op de gewenste sterkte is, heeft het bestuur gedurende afgelopen jaren alle onderwerpen 
kunnen behandelen en zijn alle aanvragen voor giften behandeld. 
 
De in 2016 ingeslagen weg, dat er door PEKS minder nieuwe projecten eenmalig gesteund worden 
maar dat het de voorkeur heeft om gesteunde projecten beter en langer te volgen om zo de voortgang 
en ontwikkeling van het project, en indirect dus: het effect van de gift, beter te monitoren is ook in 
2020 voortgezet. Vanwege de kleinschaligheid van de organisatie en het ontbreken van een betaalde 
staf, betekent dit dat een beperkt aantal projecten een gift van PEKS toegekend krijgt. PEKS heeft 
besloten om geen incidentele giften meer toe te kennen op basis van schriftelijk ingediende 
aanvragen, en alleen nog langduriger steun te verlenen aan projecten waarmee een band is 
opgebouwd.  Uitsluitend indien PEKS een aanvraag ontvangt en een bestuurslid aangeeft voldoende 
tijd en affiniteit met een bepaald project te willen opbouwen, is het bestuur bereid nieuwe projecten te 
accepteren. Het giftenbudget van PEKS zal ongeveer gelijk blijven dus dat betekent dat aan minder 
projecten een hoger bedrag wordt toegekend waarbij een optimaal effect van de gift wordt 
nagestreefd. 
 
Dit jaarverslag leent zich niet voor een bespreking van de gang van zaken in alle projecten van PEKS. 
Het bestuur heeft gedurende het jaar alle aanvragen van de vaste projecten kunnen behandelen en 
daarop richting de projecten kunnen reageren. Er zijn geen openstaande punten. Ook is er voldoende 
terugkoppeling van de resultaten die met de giften zijn behaald. Daarop maakt het bestuur 1 
uitzondering. 
 
Zusters van St. Vincentius de Paulo in de Congo;  
Al sinds jaren het belangrijkste en grootste project dat door PEKS ondersteund wordt. Naast een vaste 
periodieke bijdrage voor het levensonderhoud voor de kinderen die in de kindertehuizen van deze 
zusters verblijven wordt in de vergaderingen ook besproken of er behoefte bestaat aan extra donaties. 
Een groot punt van zorg was het feit dat de zusters al jaren probeerden een kapittel te organiseren 
teneinde een nieuwe overste te kiezen. Dat is in 2020 gelukt zodat de congregatie weer beschikt over 
een nieuwe capabele overste. Isje Maas was tot nu toe de contactpersoon van dit project. Joost 
Verbeek heeft zich beschikbaar gesteld om die rol op zich te nemen. Hij heeft zich in de loop van 2020 
verder verdiept in dit project zodat hij steeds meer op de voorgrond kan treden en Isje Maas meer op 
de achtergrond kan fungeren. 
 
In 2020 is de Nieuwsbrief één keer verschenen. In de Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van projecten 
die gesteund worden. 
De Nieuwsbrief wordt aan donateurs van PEKS gestuurd. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de 
donateurs neemt het aantal donateurs in de loop der jaren af. PEKS doet niet actief aan 
fondsenwerving waardoor er niet of nauwelijks nieuwe adressen aan het donateursbestand worden 
toegevoegd. Hier staat tegenover dat PEKS de laatste jaren met enige regelmaat wordt herdacht in 
testamenten van trouwe donateurs.  
 
PEKS werkt niet met een begroting omdat de aard van de werkzaamheden dat onmogelijk maakt. Het 
bestuur heeft in 2020 bepaald dat het giftenbudget circa Euro 250.000 zou bedragen. Dat is een 
richtgetal. Voor PEKS is vooral essentieel dat de projecten de noodzakelijke inspanningen kunnen 
verrichten en dat de projecten waar nodig en gerechtvaardigd op de hulp van PEKS kunnen rekenen. 

 
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan twee banken waarbij een defensief beleggingsprofiel wordt 
gehanteerd. De resultaten daarvan worden door 2 bestuursleden gevolgd en in de 



bestuursvergadering met het hele bestuur besproken. Jaarlijks wordt geëvalueerd of dit beheer naar 
tevredenheid geschiedt en worden de resultaten van en contacten met de twee banken vergeleken.  
 
Zoals blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2020, welke onderdeel uitmaakt van dit 
bestuursverslag, heeft PEKS een zeer gezonde financiële positie. Hoewel vermogensgroei geen doel 
is, hebben de ontwikkelingen op de financiële markten ervoor gezorgd dat het vermogen – ondanks 
een fors giftenbeleid – is gegroeid. Dat betekent dat PEKS in staat is om haar activiteiten nog vele 
jaren op het huidige niveau te continueren en dat PEKS bovendien bestand is tegen neerwaartse 
bewegingen op de financiële markten. 
 
Wat betreft de inhoudelijke vorm van de jaarrekening heeft het bestuur van PEKS besloten, aan te 
sluiten bij Richtlijn Jaarverslaggeving 640 voor Organisaties zonder Winststreven. Nu de belangrijkste 
bron van inkomsten de opbrengsten uit vermogen zijn en er niet actief aan fondsenwerving wordt 
gedaan, dient PEKS niet als een fondsenwervende instelling te worden beschouwd maar als een 
vermogensfonds. Onderhavig bestuursverslag komt tegemoet aan de eisen van Richtlijn 640. 
 
De activiteiten worden uitgevoerd door de bestuursleden die dit op vrijwillige basis doen. De kosten 
zijn derhalve tot het minimum beperkt. Gezien de grote werkdruk die op de bestuursleden ligt, is 
besloten om hulp te zoeken bij de secretariële en administratieve werkzaamheden van PEKS. In 2019 
is Job van Esser bereid gevonden het bestuur hierin te ondersteunen. Daarnaast is Joost Verbeek 
halverwege 2019 gaan meelopen met het bestuur om mee te denken over verbetering van het 
werkproces van de stichting en de automatisering. 
 
De bestuurssamenstelling is thans als volgt: 
Dhr. Mr. R.W.J. Kerckhoffs, voorzitter  
Dhr. Mr. J.L.S.M. van Esser, secretaris 
Mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva, penningmeester 
Dhr. MSc. K.C Koenig, bestuurslid 
Dhr. J. Verbeek, bestuurslid 
 
Besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 juni 2021 
 

Verkorte staat van baten en lasten over 2020:  
(x1000 Euro) 
 
Ontvangen donaties    15 
Nalatenschappen      0 
Opbrengsten  512 
Baten   527 
 
Beheerkosten     66  
Doeluitgaven   258 
Lasten   324 
 
Resultaat   203 

 


