
 Beleidsplan ANBI Stichting Phillis 2020-2023 
 

1 Inleiding 

Persoonlijke omstandigheden hebben geleid tot de oprichting van de ANBI Stichting Phillis. Paul en 

Phillis Berens-Raaijmakers hebben besloten een deel van hun vermogen de komende jaren ter 

beschikking te stellen aan de Stichting Phillis teneinde het nu al ten goede te laten komen aan 

specifieke doelen die hen na aan het hart liggen. In plaats van het geven van incidentele schenkingen 

kan met de Stichting Phillis een meer structurele ondersteuning van goede doelen worden verzekerd, 

nu en in de toekomst.  

2 Gegevens Instelling 

Naam:   Stichting Phillis 

RSIN:   858761919 

Postadres:  Postbus 25 

   6580 AA Malden 

e-mail:   stichting.phillis@gmail.com 

telefoon:  0610862429 

KvK:   71557717 

Bankrekening:   

 

3 Beleid en strategie 

3.1 Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

3.1.1 Behoud van monumenten en ondersteunen van cultuur 

De Stichting Phillis richt zich in het bijzonder op ondersteuning van monumenten en cultuur in het 

algemeen en in Nijmegen en omgeving in het bijzonder. Voorbeelden zijn de Stevenskerk en 

monumenten in de Oude Stad en op het Valkhof. 

3.1.2 Ondersteunen van natuur- en milieuorganisaties 

De Stichting Phillis draagt in het bijzonder de vogelbescherming en het wereldnatuurfonds een warm 

hart toe. De Stichting Phillis zal geen donaties doen aan organisaties die zich met politiek bezig 

houden. 

3.1.3 Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek 

De Stichting Phillis zal medisch wetenschappelijk onderzoek en onderzoek op het gebied van de 

energietransitie ondersteunen. Bij het medisch wetenschappelijk onderzoek richt de Stichting Phillis 

zich in het bijzonder op ondersteuning van kankeronderzoek in Nederland of in samenwerking met 

Nederlandse Instituten. Internationale samenwerking strekt daarbij tot aanbeveling. 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de 

Nederlandse Belastingdienst. De Stichting Phillis zal in het bijzonder doneren aan instellingen, die die 

van onbesproken gedrag zijn. Een belangrijk criterium zal zijn in hoeverre de instelling de eigen 

kosten in de hand houdt.  



3.2 Hoe bereikt Stichting Phillis haar doel 

De Stichting Phillis bereikt haar doel door een deel van haar vermogen jaarlijks te schenken aan 

doelen genoemd in 3.1. De Stichting Phillis verkrijgt haar inkomen uit dividenden, 

lijfrenteschenkingen en donaties. De Stichting Phillis voert een prudent beleid. Het bestuur van de 

Stichting Phillis volgt de relevante ontwikkelingen in relatie tot de onder 3.1. genoemde doelen en 

bepaalt welke ervan middels donaties ondersteund worden. De stichting tracht haar doelstellingen te 

bereiken door al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

Het bestuur van de Stichting Phillis heeft zich bereid verklaard onbezoldigd de werkzaamheden ten 

behoeve van de stichting uit te voeren. Een vergoeding voor de gemaakte onkosten zal volstaan. 

4 Werkzaamheden en activiteiten 

Het grootste deel van de werkzaamheden van de Stichting Phillis zal bestaan uit het actief volgen van 

de ontwikkelingen op het gebied van de in 3.1 genoemde doelen. Organisaties die voldoen aan de 

criteria van de stichting komen in aanmerking voor donaties. Indien nodig zullen de bestuursleden 

een of meer specifieke doelen actief volgen, zodat de Stichting Phillis een weloverwogen keuze kan 

maken waaraan wordt gedoneerd. De leden van het bestuur komen minimaal één keer per jaar bij 

elkaar. Daarnaast houden ze elkaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen. 

5 Bestuur 

5.1 Leden van het bestuur 

Voorzitter:  John Hoogland 

Penningmeester: Moira Berens 

Secretaris:  Harry Raaijmakers 

Er is geen Raad van Toezicht 

5.2 Beloningsbeleid 

Het bestuur werkt onbezoldigd. Het bestuur heeft recht op vergoeding van de gemaakte kosten. 

5.3 Beschikking over het vermogen 

Statutair is geregeld dat geen van bestuursleden, noch een ander natuurlijk persoon, noch een 

rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 

Donaties mogen slechts worden gegeven na goedkeuring van het bestuur. Goedkeuring kan gegeven 

worden in de jaarlijkse bestuursvergadering, vastgelegd in de notulen, of middels e-mails van alle 

bestuursleden. Kosten voor accountant, fiscaal advies, kvk en voor de jaarlijkse vergadering mogen 

worden betaald zonder goedkeuring vooraf door het bestuur. Wel is goedkeuring achteraf op de 

jaarlijkse vergadering vereist. 

Overige uitgaven dienen eerst goedgekeurd te worden door het bestuur. Goedkeuring middels e-mail 

correspondentie is daarbij voldoende. 

6 Financiële gegevens 

De jaarrekeningen van de stichting worden gepubliceerd op de site van de stichting 

https://www.anbi-s.nl/stichting-phillis/. 

 



De begroting voor de komende periode (2020-2023) jaar is globaal als volgt (in duizenden euro): 

 

Overzicht in 1000-euro      

 2020 2021 2022 2023 2023 

      
Reserves en fondsen aanvang jaar 106 33 7 25 28 

      
Inkomsten      
Lijfrenteschenkingen 60 60 60 30  
Donaties 2 5 10 20  
Totaal Inkomsten 62 65 70 50  

      

      
Uitgaven      
Ondersteuning goede doelen 130 85 45 40  
Kosten ANBI 5 6 7 7  
Totaal uitgaven 135 91 52 47  

      
Inkomsten-Uitgaven -73 -26 18 3  

 


