Jaarverslag Caritas-instelling St. Servatius Appeltern 2018
Dat de aantrekkende economie in 2018 vooral ten goede is gekomen aan mensen die het al
heel goed hebben, is algemeen bekend. Zolang het huidige politieke bestel in Nederland niet
verandert, zal dat nog wel zo blijven.
Het aantal voedselbanken groeide ook in 2018 weer om de ergste nood te ledigen.
Ook in 2018 hebben we als Caritas-bestuur geprobeerd de drempel om verzoeken tot financiële
ondersteuning zo laag mogelijk te houden. Desondanks blijft dat toch moeilijk.
Ook in 2018 hebben we ons als bestuur als doel gesteld om binnen de financiële
mogelijkheden indien redelijk en noodzakelijk een passende bijdrage te leveren aan de sociale
rechtvaardigheid in ons dorp.
Met succes hebben we als Caritas-Appeltern initiatief genomen om tot samenwerking te komen
met de Caritas-instellingen uit Altforst, Beneden- en Boven-Leeuwen.
De vier Caritas-instellingen hebben ieder €400,- gestort in een gezamenlijk pot t.b.v. van De
Zonnebloem van Appeltern, Altforst, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen.
Hiermee heeft De Zonnebloem BBAA meer financiële armslag (€1600,-) bij het organiseren van
activiteiten voor hun gasten.
Verder denken we vooral aan ondersteuning van/concrete hulp aan individuen en gezinnen die
nood hebben aan directe (financiële) hulp.
Belangrijke voorwaarden hierbij zijn steeds:
-De Caritas-instelling neemt pas een verzoek tot ondersteuning aan wanneer het duidelijk is dat
eerst de officiële ondersteunende instanties voldoende benaderd zijn.(bijv. Vraagwijzer, enz.)
-De Caritas-instelling verleent geen structurele financiële ondersteuning.
-De Caritas-instelling vindt dat in hun werkgebied burgers op de eerste plaats zelf
verantwoordelijk zijn voor hun financiële situatie.
Ook in 2018 zijn er diverse verzoeken tot ondersteuning binnen gekomen. Bijna in alle gevallen
heeft onze Caritas-vereniging positief kunnen reageren op deze rechtmatige verzoeken. In
2018 hebben we als Caritas-instelling bijna € 1300,- uitgekeerd.
Per 1 januari 2016 voldoet onze Caritas-instelling aan de door de Belastingdienst gestelde
voorwaarden aan een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).
Dit houdt in dat:
-Op een website een aantal gegevens worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit
eenvoudig kunnen raadplegen.
-100% Van de inkomsten wordt direct besteed aan het verwezenlijken van het doel van de
instelling.(Er blijft niets aan de strijkstok hangen!)
-Jaarverslaggeving wordt gepubliceerd , inclusief jaarrekening.
Vandaar dat u de bedragen van de inkomsten en uitgaven van de Caritas-vereniging St.
Servatius Appeltern kunt vinden op de volgende website van het bisdom.
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO688

Doordat de Caritas-vereniging aan de ANBI-plicht voldoet is het voor ieder mogelijk met
belastingvoordeel eventuele schenkingen te doen aan deze Caritas-vereniging(rekening
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P.S.: Bij vragen kunt u zich wenden tot de genoemde bestuursleden.

