
ANBI (algemeen nut beogende instelling) – gegevens per 18-03-2018 

 
 Naam van de instelling 

Stichting Philipa 

 RSIN/fiscaal nummer 
8186 15 035 

 Post- en bezoekadres van Stichting Philipa 
Maastrichterlaan 70 

6241 JB Bunde 

 Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het verbeteren van de leefsituatie in de Filipijnen, Papoea 

(Indonesië) en andere ontwikkelingslanden. De daartoe te verlenen hulp kan zowel het 

belang van de gemeenschap als het belang van het individu dienen. 

 Hoofdlijnen van het beleidsplan 
Stichting Philipa steunt en/of beheert kleinschalige hulpverleningsprojecten, 

hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) op onderwijsgebied. Daarnaast wordt er 

noodhulp verleend bij natuurrampen. 

Stichting Philipa werft sponsors via mond-op-mond reclame, gerichte éénmalige 

acties, folderverspreiding en publicaties in de regionale pers en huis-aan-huis bladen. 

Het vermogen van Stichting Philipa is uitgezet op een rentedragende spaarrekening 

van ING. 

Het vermogen wordt rechtstreeks besteed aan de gestelde doelen. 

 Functie van de bestuurders 
Voorzitter, penningmeester, secretaris, lid. 

 Namen van de bestuurders 
P. A Campo-Viñas, voorzitter 

P.J.M. Caris, penningmeester 

F.L.J. A Campo, secretaris 

J.E.B. Hamaekers, lid 

E.J.E.A. A Campo, lid 

 Beloningsbeleid 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel op basis van vrijwilligheid 

zonder dat daar een beloning tegenover staat. 

 Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (2017) 
Sponsoring van 1 leerling middelbare school in Papoea. 

Sponsoring van 12 leerlingen basisschool, 26 leerlingen High School en 

7 studenten college (HBO) in de Filipijnen. 

Het verzenden van (tweedehands) kleding. 

In 2017 heeft Stichting Philipa de slachtoffers van tyfoon Nina door middel van een 

actie gesteund met  € 2.293,17. 

 Financiële verantwoording 
       

      Balans per 31 december 2017 

      Regiobank V & S rekening  €     1.449,06   

      Regiobank Meerkeuze Sparen            -      7.511,97 

      Kas               -         180,00 

                ----------------- 

     Totaal tegoed    €     9.141,03 

                 ========= 



Baten                                                                  Lasten 

 

Sponsorgelden en donaties     €    17.971,00       Kledingactie    €       648,55 

MOS wisselgeldactie      -          301,18       Contributie MOS            -         10,00 

Wafelactie       -          120,00       Bankkosten                     -         70,80 

Actie Tyfoon Nina                     -          853,67       Website            -          45,00         

Bijdrage kledingactie                 -          341,00       Scholingsprogramma     -   16.957,63         

Veiling Ministerie B.Z.              -       1.079,50       Slachtoffers tyfoon Nina-    2.293,17 

Rente                                          -            16,97       Administratie    -          17,35  

                                                                      Voordelig saldo             -        640,82  

                  ------------------                ----------------- 

                   €    20.683,32     €    20.683,32 

        ==========                                             ========== 

Reserveringen 
Bibliotheek Caroyroyan c.q. laptop middelbare school   €       300,00 

Kledingactie         -        300,00 

Scholieren basisschool en middelbare school zonder sponsors   -     1.740,00  

Vakopleidingen en HBO zonder sponsors                -        200,00  

Toekomstige vakopleidingen en HBO      -     3.000,00 

          ---------------- 

Totaal gereserveerd         €   5.540,00 

           ========= 


