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Doelstelling 
De jaarlijkse prijs ‘Het Gouwe Peerke’ richt zich op individuele personen en organisaties in Midden-Brabant die zich 
inzetten voor de medemens, meer precies voor een van de zeven werken van barmhartigheid. Dit is een universeel 
stelsel van mededogen en betrokkenheid op elkaar. Peerke Donders bracht de werken van barmhartigheid in de 
praktijk zonder aanzien des persoons en liet zich daar ook door leiden bij zijn werk onder de melaatsen in Suriname. 
 
Beleidsplan 
14 december is de sterfdag van Petrus (Peerke)  Donders. 
Bij gelegenheid van deze jaarlijkse herdenking reikt de stichting een prijs uit ( individuele personen of organisaties in 
Midden-Brabant ) 
Ieder jaar wordt in de zomermaanden aangegeven binnen welke criteria de de werken van Naastenliefde de nieuwe 
winnaar gezocht moet worden. 
De jury maakt deze criteria medio september bekend. 
Iedereen kan voor een bepaalde datum kandidaten aandragen. 
De jury maakt een eerste selectie van minimaal 3 en maximaal 5 kandidaten ( personen, dan wel organisaties ). Aan 
de hand van deze selectie worden door de jury gesprekken gevoerd met deze kandidaten. 
De jury bepaald n.a.v. de gesprekken wie de prijs zal krijgen. 
Alle kandidaten worden uitgenodigd voor de uitreiking op/rond 14 januari. 
Tijdens een openbare bijeenkomst wordt de prijswinnaar bekend gemaakt en wordt de prijs ook uitgereikt.     
 
Bestuurssamenstelling 
Dagelijks bestuur     Overige bestuursleden die deeltaken uitvoeren 
• Voorzitter  Aziza Aboulkacem  • Leon Timmermans   
• Secretaris:  Rob Mutsaers     • Denis Hendrikcx   
• Penningmeester: Cees Swaans    
• Vicevoorzitter: Rob Mutsaers     
   
Beloningsbeleid 
Alle bestuursleden zijn belangeloos werkzaam voor stichting Gouwe Peerke te Tilburg.  
Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding. 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017-2018 
De jaarlijkse uitreiking Gouwe Peerke in Tilburg. 
 
Financiële verantwoording 2017-2018 
 
Begin banksaldo per 1-2-2017 is Euro. 4.110,40 waarin een restant storting van Euro 69,01 gedaan 
door de bestuursleden ter dekking van de eventuele vergaderkosten. 
Eindsaldo 31-1-2018 is Euro .4.421,46 waarin een bedrag van Euro. 26,86 als restant te besteden 
vergaderkosten door het betalen per 13-11-2017 van een bedrag van Euro. 12,55 en per 31-1-2018 
een bedrag van Euro. 29,60 ter dekking van vergaderkosten 
Resteert per 1-2-2018 een netto batig saldo van Euro. 4.394,60 voor uitkering aan toekomstige 
goede doelen. 


