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De economie trekt volgens de deskundigen weer aan maar het blijft een feit dat niet 
iedereen, door welke oorzaak dan ook, daarvan voldoende kan mee profiteren. Het aantal 
voedselbanken groeit nog steeds om de ergste nood te ledigen. 
Door contacten met o.a. de basisschool en huisartsenpraktijken hebben we geprobeerd nog 
meer bekendheid te geven aan onze Caritas-instelling. 
Ook in 2017 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. 
Op de eerste plaats denken we dan 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 2017 zijn er diverse verzoeken tot ondersteuning binnen gekomen. Bijna in alle 
gevallen heeft onze Caritas-vereniging positief kunnen reageren op deze rechtmatige 
verzoeken. In  2017  hebben we als Caritas-instelling ruim € 1200,- 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. 
-90% Van de inkomsten  worden direct besteed aan het verwezenlijken van het doel van de 
instelling. 
-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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Het Caritas-bestuur Appeltern 
Cor Konings(voorzitter), Marijke van Elk (penningmeester), Piet van den Bergh(secretaris) 
P.S.: Bij vragen kunt u zich wenden tot de genoemde bestuursleden. 
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