
ANBI (algemeen nut beogende instelling) – gegevens per 20-01-2019 

 
 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 (2018) 
Sponsoring van 8 leerlingen basisschool, 24 studenten middelbare school en 

5 studenten college (HBO) in de Filipijnen. 

Het verzenden van (tweedehands) kleding. 

 Financiële verantwoording 

 

Balans per 31 december 2018 

 

Regiobank V. & S. rekening  €     1.301,66   

Regiobank Meerkeuze Sparen -      6.083,54 

Kas     -             0,00 

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

Totaal tegoed    €     7.385,20 

 

     ========== 

 



Baten                                                                       Lasten 

 

Sponsorgelden en donaties     €    15.278,00       Kledingactie    €       190,00 

MOS wisselgeldactie      -           55,00        Contributie MOS            -         10,00  

MOS Kerstgift                 -           50,00        Bankkosten                     -         72,00 

MOS Wereldspellenmiddag       -           50,00        Website            -          75,00         

Rente                                          -             6,57        Scholingsprogramma     -   16.206,00         

Nadelig saldo                             -       1.376,43       Laptop High School       -        263,00 

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

                   €    16.816,00     €    16.816,00 

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

 

Reserveringen 

 

Kledingactie         -        300,00 

Scholieren/studenten basisschool en middelbare school zonder sponsors  -     2.765,00  

Vakopleiding/HBO zonder sponsors                            -     1.400,00  

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

Totaal gereserveerd         €   4.465,00 

           ========= 

Toelichting 

 

Stichting Philipa laat 37 scholieren/studenten onderwijs volgen. 

Verdeling:  8 leerlingen basisschool 

                 24 studenten middelbare school   

                  5 studenten HBO 

     


