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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 (en andere
ontwikkelingslanden.)
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 de Regiobank.
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 (2020)
Sponsoring van 12 leerlingen van de basisschool, 12 leerlingen van de middelbare
school en 4 studenten HBO/college in de Filipijnen. Het lenigen van nood veroorzaakt
door de Covid-19 pandemie alsmede door een tyfoon die over de regio Bicol raasde.
Verkoop van zelfgemaakte mondkapjes om meer leerlingen een kans te bieden op
vervolgonderwijs na de middelbare school. Het bevorderen van
zelfredzaamheid/ondernemerschap door het faciliteren van een barbershop en een
schoolkantine.
Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2020
Regiobank V. & S. rekening
Regiobank Meerkeuze Sparen
Kas
Totaal tegoed

€ 1.279,27
- 7.801,90
1,00
----------------€ 9.082,17

Baten
Sponsorgelden
Donaties tyfoon + pandemie
Overige donaties
Actie mondkapjes
Project barbershop
Rente spaarrekening
Nadelig saldo

Lasten
€ 12.089,70
- 3.425,00
1.065,00
2.525,89
550,00
2,52
1.091,09

Contributie MOS
Bankkosten
Website
Bijdrage begrafenis
Steun i.v.m. tyfoon/pandemie
Project barbershop
Project schoolkantine
Scholingsprogramma

-----------------€ 20.749,20
==========

€
10,00
115,20
85,00
63,00
- 3.350,00
550,00
- 2.812,50
- 13.763,50
----------------€ 20.749,20
==========

Reserveringen
Steun i.v.m. tyfoon
Project schoolkantine
Kledingactie
Leerlingen basis- en middelbare school zonder sponsors
Studenten HBO/college zonder sponsors
Totaal gereserveerd

€
75,00
500,00
300,00
1.250,00
5.500,00
-----------------€
7.625,00
==========

