
Financieel verslag van de P.C.I. 
 
Hieronder geven wij u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de P.C.I. gedurende het 
afgelopen jaar. Juist in deze tijd proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvraag 
van mensen die een beroep op ons doen. Daarnaast probeerden we parochiële activiteiten te 
stimuleren door een financiële bijdrage te geven aan diverse projecten. 
 

 

Ontvangsten 2012   Uitgaven 2012  

Ontvangen giften €        400,00 Ondersteuning particulieren €   7.965,00 

Rente  €     4.712,00 Afdracht Bisdom €   3.036,00 

Pachten €     2.369,00 Daya’s  €     250,00 

  Stichting ‘de Zwaan’  €     150,00 

  Arme Kant van Nederland €  1.500,00 

  Hospice Alkmaar €     200,00 

  ‘t Praethuys €     200,00 

  Sponsoring/attentie 40 mm €       21,00 

  Proj. Indonesië,via fam.Blaauboer    €     764,00   

  Edukans €     300,00 

  Duinvoet €     500,00 

  Algemene kosten €     610,00 

  Paasactie €     308,00 

  Kerstactie €     865,00 

totaal €     7.481,00 totaal € 16.669,00 
 

Dit jaar hebben we met een negatief saldo van € 9.188,00 afgesloten. De huidige economische 
omstandigheden zorgen ervoor dat we wat vaker benaderd worden met hulpvragen waaraan we 
zoveel mogelijk tegemoet proberen te komen.  
 

Hieronder geven wij u een korte toelichting op de besteding van de gelden: 
 

Ondersteuning:  
Gedurende het jaar komen er aanvragen binnen van gezinnen die om wat voor reden dan ook geen 
geld hebben om bepaalde uitgaven te doen. Deze uitgaven variëren van de aanschaf van 
huishoudelijke apparatuur, het abonnement van een sportvereniging tot het bijspringen in het 
overbruggen van een krediet. 
Afdracht Bisdom: 
Alle PCI’s zijn verplicht een percentage van hun vermogen aan het bisdom af te dragen. Hiervan 
worden de medewerkers met diaconale taken betaald en worden diaconale projecten ondersteund. 
Daya’s: 
Het ongetwijfeld al bij u bekende Studiefonds, opgezet door onze dorpsgenoot Pater Stoop, voor 
Daya’s op Borneo.  
Stichting ‘de Zwaan’: 
Een oecumenisch aandachtscentrum in Alkmaar. Hier kunnen mensen terecht voor geloofs- en 
levensvragen, maar ook voor materiële hulp. Het centrum draait voornamelijk op de inzet van 
vrijwilligers. 
Arme Kant van Nederland: 
Dit is een fonds van de waaruit, in samenwerking met de gemeente Bergen en de Protestantse 
Kerken Nederland, aan de minima jaarlijks, op verzoek, een eindejaarsuitkering  wordt gedaan. Dit 
jaar is er alleen in het najaar een deurcollecte van de PCI geweest. De opbrengst van € 265,00 werd 
door ons verdubbeld, en kwam ten goede aan de ‘Arme kant van Nederland’ t.b.v. de jaarlijkse 
uitkering aan de minima. 
Hospice Alkmaar: 
Hospice Alkmaar biedt gastvrijheid, begeleiding, verzorging en een plaats waar mensen die 
ongeneeslijk ziek zijn zich voor kunnen bereiden op hun sterven. Zij bieden dit alles met 20 
verpleegkundigen en verzorgenden en ongeveer 120 vrijwilligers. Hospice Alkmaar streeft er naar de 
laatste levensfase van haar gasten zo leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen. Hierbij schenkt 
ze aandacht aan zowel de lichamelijke, de geestelijke, de sociale als de spirituele omstandigheden. 
Hospice Alkmaar biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is voor iedereen, ongeacht 
levensovertuiging of achtergrond. 
 



’t Praethuys 
’t Praethuys is een inloopcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. In dit centrum aan de 
Westerweg in Alkmaar zijn deze mensen te allen tijde welkom. Ze kunnen er terecht voor een 
bemoedigend woord, een luisterend oor, voor een gratis ontspanningsmassage door professionele 
masseurs of een reiki behandeling en voor een kop koffie of voor informatie op een van de thema 
avonden die er georganiseerd worden. Het centrum wordt voor een groot deel gerund door 
vrijwilligers. Om de boel draaiend te houden is ‘t Praethuys voor een groot deel afhankelijk van giften 
en sponsoring.  
40 MM: 
De 40 MM is een 40 km lange sponsorwandeltocht in en rondom Venhuizen. De sponsorgelden 
komen ten goede aan kleinschalige missie projecten die gedragen worden door Noord-Hollandse 
paters en zusters. Dit jaar liep een aantal Schoorlaars mee, bij de finish kregen zij een kleine attentie 
namens de PCI. 
Project Indonesië via de familie Blaauboer: 
Juni vorig jaar is er een deurcollecte geweest t.b.v. een project in Indonesië waar Annika en Ida 
Blaauboer die beiden bij Re-member zingen als vrijwilligster, gedurende de zomervakantie gingen 
werken. De opbrengst van de collecte werd door de PCI verdubbeld. 
Edukans: 
Het diaconale weekend van november stond in het teken van het ‘schoenmaatjes-project’ van de 
stichting Edukans. De schoenendozen werden gevuld door kinderen van de Schoorlse basisscholen. 
Ter ondersteuning van het project is er op verzoek van de gezinsvieringengroep die mede-
initiatiefnemer was, een donatie gedaan aan de stichting Edukans. Deze stichting zorgde ervoor dat 
de schoenendozen die gevuld waren met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed terecht kwamen 
bij kansarme kinderen in bv. Ghana, Irak, Oeganda en Malawi.  
Van de Duinvoet 
De PCI zet jaarlijks een advertentie op de omslag van de ‘van de Duinvoet’. Wij hopen zo op meer 
bekendheid, zodat mensen die problemen hebben ons gemakkelijk kunnen vinden. Tevens steunen 
we hiermee de gids van de parochie. 
Algemene kosten 
Iedereen heeft kosten. Denkt u aan gemeentelijke- en waterschapslasten, bankkosten e.d. Ook de 
PCI heeft hiermee te maken.  
Paasactie / Kerstactie: 
Tijdens de Paas- en de Kerstactie krijgen de parochianen van 80 jaar en ouder extra aandacht door 
middel van een presentje. Deze presentjes worden bezorgd door andere parochianen waaronder de 
leden van de PCI. Niet alleen de attentie maar juist ook het bezoek van een mede parochiaan wordt 
vaak in grote dankbaarheid aanvaard.  
 

Ook in 2013 zetten we ons weer in om zoveel mogelijk hulpvragen te kunnen honoreren.  
 
Het is voor ons ondoenlijk om dit te voort te zetten zonder uw hulp: 
 
Kent u mensen die onze steun nodig zouden kunnen hebben? U kunt ons bereiken via het 
pastoraal centrum, tel: 072-5091408 of via pci@parochieschoorl.nl 
 
Kent u mensen die ons werk financieel willen steunen? Zij kunnen hun kleine en grote giften 
overmaken op ons bankrekening nummer 14.69.01.789 t.n.v. PCI, Schoorl. 


