
1 
 

Gegevens in verband met Publicatieplicht ANBI 
 
PATER EUSEBIUS KEMP STICHTING 
Bestuursverslag jaar 2019 / Beleidsplan jaar 2020 
 
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. 
 
Bestuurs-/Activiteitenverslag: 
Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten is het bestuur in 2019 zevenmaal (deels virtueel) 
bijeengekomen in een vergadering. In de jaarlijkse beleidsvergadering wordt –evaluatie van- het beleid 
besproken. Tijdens de bestuursvergaderingen worden altijd de regelmatig terugkerende projecten 
doorgenomen. 
 
- 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. Vanaf januari 
2019 is de maandelijks bijdrage door de toename van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en door de 
voedselschaarste verhoogd. Daarnaast is er een gift toegekend voor het visserij project; met dit project 
wordt de zelfredzaamheid van de zusters vergroot hetgeen ten goede komt aan het dekken van de kosten 
gemoeid met het opvangen van de kinderen. 
 
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 2019 
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 krijgen. 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 via persoonlijke contacten een band is opgebouwd. 
Het giftenbudget van PEKS zal gelijk blijven dus dat betekent dat aan minder projecten een hoger bedrag 
wordt toegekend waarbij een optimaal effect van de gift wordt nagestreefd. 
 
De projecten die in 2019 conform het bovenstaande zijn gesteund: 
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30/1/2019: 
Besluit over verhoging maandelijkse bijdrage aan opvangkosten kinderen en gift voor visserijproject Zusters 
van St. Vincentius de Paulo in de Congo.(zie hierboven.) 
 
25/3/2019: 
Young Africa Namibië; technisch onderwijs project voor jongeren. 
 
30/4/2019: 
Telefonische vergadering over lopende zaken waarbij giften zijn toegekend.  
 
17/7/2019: 
Voor de herbouw van de middelbare school van de Zusters van St. Vincentius de Paulo in Lubunga is reeds 
een aantal jaren een flink bedrag gereserveerd. De zusters kwamen door de situatie in het land er niet aan 
toe om de school te gaan renoveren. De zusters hebben aangegeven dat zij nu een start willen maken met 
deze renovatie. PEKS heeft besloten tot toekenning van een flinke gift hiervoor, incl. de kosten van het 
vervoer over 1200 km. van de bouwmaterialen. De andere helft wordt gedekt door de Stichting HWG te 
Ulvenhout. PEKS werkt al jarenlang samen met deze stichting in de ondersteuning van de projecten van de 
zusters. 
 
9/9/2019: 
 Er wordt een gift toegekend aan Pater Nico Dister voor de opvang van jongeren in Sentani te Papoea, 
Indonesië. En een gift voor het weeshuis Wikrama Putra in Semarang van de Stichting SKKI eveneens te 
Indonesië. 
 
13/10/2019: beleidsvergadering, geen toekenningen. 
 
25/11/2019: 
Een extra gift via Pater Nico Dister voor de technische middelbare school Antonius van Padua in Papoea. 
Een gift aan Sumbing Bibir voor het project Srumbung op Midden-Java voor de uitbreiding van een school 
voor geestelijk of lichamelijk beperkte kinderen. 
Een gift voor de afronding van het project van Stichting Guacamaya voor lesmateriaal voor kinderen in 
Guatemala. 
Een gift voor de Vrienden van Mutolore voor de aanschaf van antibioticum kralen voor kinderen met 
botontsteking in Oeganda. 
De jaarlijkse gift voor de kinderopvang van Maria Rosa in Indonesië. De gift wordt dit jaar onder meer 
gebruikt om gehandicapte kinderen naar het speciaal onderwijs te kunnen vervoeren.   
Een gift voor de Stichting Flor Ayuda voor het beurzenprogramma zodat jongeren door kunnen met hun 
opleiding in Guatemala. 
 
 
In 2019 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 maken. Het 
bestuur heeft in de eerste vergadering van het jaar bepaald dat het giftenbudget circa Euro 200.000 zal 
bedragen. 
Er wordt belegd met een vastrenderende opbrengst(obligaties) en maximaal 20% in aandelen. Het 
vermogensbeheer is uitbesteed aan twee banken. 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.  
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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. Tevens zal hij zich ook richten op het begeleiden van projecten, in het bijzonder het project 
van de zusters in Congo. 
 
De bestuurssamenstelling was in het verslagjaar als volgt: 
Dhr. mr R.W.J. Kerckhoffs, voorzitter  
Mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva, penningmeester 
Mevr. E.L.F. Muijzert BA, secretaris 
Mevr. mr I.J.A. Schellekens-Franssen, bestuurslid  
Dhr. K.C Koenig, bestuurslid 
 
Adviseur: 
Economisch adviseur: Dhr. drs. W. Maas 
 
Besproken in de bestuursvergadering d.d. 8 juni 2020 
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 8 juni 2020 
 
 
Verkorte staat van baten en lasten over 2018 en voorgenomen bestedingen: 
 
Ontvangen donaties    12.902 
Nalatenschappen     
Baten      41.629 
      __________ 
      54.531 
 
Beheerkosten     15.652 
Fondsverwerving    ---- 
Doeluitgaven     250.803 
      ___________ 
      266.455 
 
Resultaat         -211.924 
 
 
 
 
 
 

*** 


