
ANBI (algemeen nut beogende instelling) - gegevens 

 
 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 (2014) 
Sponsoring van 1 leerling basisschool en 4 leerlingen middelbare school in Papoea. 

Sponsoring van 19 leerlingen basisschool, 19 leerlingen middelbare school, 

7 studenten college (HBO) en 2 studenten vakopleiding in de Filipijnen. 

Het verzenden van (tweedehands) kleding. 

Tyfoon Haiyan raasde in het najaar van 2013 over de Filipijnen. Miljoenen Filipino’s 

werden getroffen door de verwoestende kracht van deze super-orkaan. Stichting 

Philipa organiseerde een actie waarvan de opbrengst geheel en rechtstreeks ten goede 

kwam van slachtoffers in Ormoc en op Bantayan. De hulp werd deels in 2013 en deels 

in 2014 verleend. 

 

 

 

 

 

 



 

 Financiële verantwoording 
 

Balans per 31 december 2014 
 

ING zakelijke rekening  €        902,10 

ING zakelijke spaarrekening  -      5.153,53 

Kas     -           14,20 

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

Totaal tegoed    €     6.069,83 

     ========= 

 

Stichting Philipa heeft geen schulden. 

 

Baten                                            Lasten 
 

Sponsorgelden en donaties     €   14.275,50          Kledingactie    €         297,50 

Rente                                           -          47,69          Scholingsprogramma     -   14.286,00         

Uit reserveringen                         -     5.154,67          Actie tyfoon Haiyan      -     4.708,00            

                 Beheerskosten              -        186,36 

  

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

       €   19.477,86        €   19.477,86 

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

                         

Reserveringen 

Uitbreiding bibliotheek Caroyroyan      €      700,00 

Vakopleidingen en HBO        -   3.662,00 

Scholier zonder sponsor         -        85,00 

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

Totaal gereserveerd         €  4.447,00 

           ======== 

 


