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Naam en contactgegevens: 
Pater Eusebius Kemp Stichting 
www.patereusebiuskempstichting.org 
contact@patereusebiuskimpstichting.org 
 
De stichting is statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst 6356 
Inschrijvingsnummer KvK 41149587 
Fiscaal nummer 0054.79.538 
 
 
Doelstelling: 
Het 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. 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 
Mevr. mr I.J.A. Schellekens-Franssen, voorzitter 
Mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva, penningmeester 
Dhr. mr R.W.J. Kerckhoffs, secretaris  
Dhr. dr. J.W.J. van Esser, bestuurslid 
Mevr. E.L.F. Muijzert BA, bestuurslid 
 
De bestuurders van PEKS ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in 
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden -na declaratie daartoe- vergoed, mits niet 
bovenmatig. PEKS heeft geen personeel in dienst. 
 
Bestuurs-/Activiteitenverslag: 
De activiteiten van PEKS bestaan uit het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van 
kansarme kinderen met name uit ontwikkelingslanden. 
Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten vergadert het bestuur circa zes keer per jaar en 
is er tussentijds contact per mail. Tijdens de bestuursvergaderingen worden de regelmatig 
terugkerende projecten doorgenomen waarvan het belangrijkste project is de ondersteuning van de 
kindertehuizen van de Zusters van St. Vincentius de Paulo in de Congo; 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 
vanwege bijzondere projecten van de zusters ten behoeve van de kinderen die zij opvangen. 
 
Naast het bespreken van de terugkerende projecten worden in de bestuursvergaderingen ook 
aanvragen van nieuwe projecten behandeld. Alle projecten moeten de verzorging en/ of opvang van 
kinderen betreffen. Groot belang hecht het bestuur eraan dat er een contactpersoon bekend is, die 
tussentijds of achteraf verantwoording aflegt. Vaak gebeurt dit ook in een persoonlijk gesprek. Verder 
heeft het bestuur het beleid om met name kleinschalige projecten te steunen, waarbij het om 
vervulling van directe noden gaat. 
 
In 2016 heeft het bestuur tijdens de beleidsvergadering besproken dat het doorgaat op de ingeslagen 
weg waarbij 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. 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 
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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. 
 
Tweemaal per jaar verschijnt de PEKS Nieuwsbrief. 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 nauwelijks nieuwe adressen aan het 
donateursbestand worden toegevoegd. Hier staat tegenover dat PEKS de laatste jaren soms wordt 
herdacht in testamenten van trouwe donateurs.  Het belangrijkste deel van het jaarlijks giftenbedrag 
wordt gevormd door de inkomsten van het vermogen. 
 
Verkorte staat van baten en lasten over 2016 en voorgenomen bestedingen: 
Ontvangen donaties   €  21.540 
Ontvangsten uit nalatenschappen €       - 
Baten     €  91.228 
     ------------------- 
Totaal         € 112.768 
 
Beheerkosten    €  15.229 
Fondsverwervingskosten   -  
Doeluitgaven    € 164.800 
     ------------------- 
Totaal         € 180.029 
 
         ------------------ 
Resultaat        €   - 67.261 
 
 
De daadwerkelijke bestedingen in 2016 bedragen € 164.800 waarvan € 106.200 voor projecten van 
de St. Vincentius de Paulo in de Congo en € 58.600 voor overige projecten ten behoeve van 
kansarme kinderen. 
 
Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2017 € 200.000 bedragen waarvan het merendeel 
besteed wordt aan projecten van St. Vincentius de Paulo in de Congo en een kleiner percentage voor 
overige projecten ten behoeve van kansarme kinderen waarvoor ondersteuning bij PEKS wordt 
aangevraagd. 
 
Verkort beleidsplan 
Het beleid van PEKS is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het financieel 
ondersteunen van kleinschalige projecten gericht op kansarme kinderen.  
PEKS heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de 
doelstelling. PEKS werft niet actief donateurs of gelden. Zij ontvangt inkomsten uit haar vermogen en 
deels van donateurs die PEKS van oudsher steunen. 
Voor het beloningsbeleid zie hiervoor. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de 
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.  
De administratie van PEKS wordt gevoerd door Frank van Camp van Van Camp & Partners te 
Eindhoven en gecontroleerd door Baker Tilly Berk N.V. accountants te ’s-Hertogenbosch. 
De inkomsten en het vermogen worden beheerd door Van Lanschot Bankiers en de Rabobank. 
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