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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de jonge stichting Philippus.
Aangezien dit het eerste jaarverslag van de stichting is, is daarin
tevens het oprichtingsjaar 2018 meegenomen.
Dit verslag geeft inzicht in de financiële stand van zaken, zoals
vereist voor een stichting. Dat zijn de cijfers.
Graag verlenen we echter ook inzicht in de wereld achter deze
cijfers. Wat is onze missie, en in hoeverre hebben we deze kunnen
verwezenlijken? Welke mensen, zowel in Nederland als
daarbuiten, werken dagelijks met hart en ziel om de missie
gestalte te geven? Wat is onze visie voor de toekomst?
Een eerste jaarverslag wil ook antwoord geven op de vraag naar de reden voor en het doel
van de oprichting van de nieuwe stichting: waarom en waartoe?
Avontuur
Het is vooral met vreugde en in dankbaarheid dat we dit overzicht presenteren.
Het oprichten van een nieuwe stichting is immers ook een avontuur.
In mei 2018 gingen we ‘op weg.’ Nu, twee jaar later, mogen we ons als bestuur en
veldwerkers bevestigd zien in onze roeping. De roeping om, binnen de gegeven contekst van
de stichting, de goede boodschap van het Evangelie wereldwijd via onderwijs te verbreiden.
Zo werken we gezamenlijk toe naar het perspectief zoals het in de statuten is verwoord:
“En als u op weg gaat, predik dan: “Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”
Met Gods hulp gingen we op weg. Met Hem willen we de weg vervolgen. Dat is een
avontuur, maar niet zoals een woordenboek omschrijft: een riskante onderneming. Wie
Gods opdracht ter hand neemt, mag immers in dit vertrouwen op weg: ‘Zie, Ik ben met u al
de dagen, tot de voleinding van de wereld.’
Kees Moerman, voorzitter van het bestuur
Lelystad, juni 2020
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Op weg
“De wereld wacht op Bijbels onderwijs.”
Deze slogan geeft misschien wel het beste weer wat de oprichters van stichting Philippus
heeft gedreven. Het is een waarheid die gold in de tijd van de vroege verspreiding van het
Christendom.
Het Bijbelboek Handelingen beschrijft
een bijzondere ‘onderwijsleersituatie’ uit deze eerste tijd.
(Hand. 8:26-40)
We zien een leraar: Filippus. Een
leerling: de afgezant van een
Afrikaanse vorstin. Het ‘klaslokaal’:
paard-en-wagen. De leervraag: Wie
legt mij het Woord uit? De
verwerking: Filippus doopt de
Afrikaan, die vervolgens ‘met
blijdschap zijn weg vervolgt.’
Vandaag, zo’n twintig eeuw na dato,
is deze leervraag nog springlevend.
Bij de miljoenen die korter of langer
geleden voor het eerst de Bijbeltekst
in handen kregen. Zij beseffen dat er
levenskracht in dat Woord is. Maar…
wie wijst hen daarbij de weg? Maar
minstens zo urgent: miljoenen,
miljarden zelfs, zijn nog nooit met dit
Woord bereikt. En daarom heeft de
opdracht van Jezus nog niets aan
Filippus ontmoet de Ethiopische eunuch.
urgentie verloren: Ga heen in de hele
Afbeelding uit ‘Die Geïllustreerde
wereld. Verkondig: het Koninkrijk der
Kinderbybel in Afrikaans.’
Hemelen is nabij gekomen.
Dit besef ligt ten grondslag aan het initiatief om tot oprichting van een missionaire stichting
over te gaan. Vanuit het vertrouwen dat de hemelse Zender er Zelf bij is, wanneer Zijn
opdracht wordt uitgevoerd. Hij zegt dat zo: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de
voleinding van de wereld. Amen.”
Medio 2017 vonden in een hotel in Emmeloord de eerste gesprekken plaats tussen Kees
Moerman en Adriaan Laseur. Gezamenlijk werden de mogelijkheden afgetast, en van
lieverlee kregen de plannen vastere vorm. Vragen moesten worden beantwoord: wat zou de
focus zijn, wat het werkterrein? En, niet onbelangrijk: welke naam zou de stichting dragen?
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Wat de eerste vraag betreft, was het al snel duidelijk dat we ons zouden richten op Bijbels
onderwijs in de ruimste zin van het woord. In feite de klassieke manier van
Evangelieverspreiding. Immers: ‘Onderwijs alle volken.’ De doelgroep en het werkterrein:
van jong tot oud, wereldwijd. Focus en doelgroep waren in zekere zin ook ‘vraaggestuurd’:
vanuit een eerder opgebouwd netwerk lagen er nog onbeantwoorde vragen, o.a. vanuit
Bangladesh, Indonesië en Zuid-Afrika.
Nu moest er ook een treffende naam gevonden worden. Verscheidene opties passeerden de
revue. Ze sneuvelden al snel, omdat ze de ‘lading’ niet of maar ten dele zouden dekken, of
simpelweg omdat ze al in omloop waren. Uiteindelijk was het eenvoudiger en meer voor de
hand liggend dan aanvankelijk gedacht. Want wie zou beter als ‘boegbeeld’ kunnen fungeren
dan de ‘onderwijzer’ Filippus? De evangelist die letterlijk het bevel van de Geest opvolgde,
de ‘weg naar het zuiden’ ging, op de wagen klom en een ‘verre zoon’ de weg wees. En zo
werd unaniem gekozen voor de naam Philippus – in de latijnse, maar ook internationaal
herkenbare spelling.
Om tot een volwaardig bestuur te komen, moesten er uiteraard meer mensen gevonden
worden die deze passie deelden. Kees van den Berg, Kristine Bos en Remco Zetzema traden
met enthousiasme toe. Helaas moest Kristine om persoonlijke reden al in een vroeg stadium
afhaken.

De wereld wacht op Bijbels onderwijs!
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Oprichting en inrichting van de organisatie
De officiële oprichting van stichting Philippus vond plaats op 15 mei 2018, ten kantore van
VBC notarissen te Amersfoort.
Artikel 1.1 van de statuten luidt:
De stichting is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie met als vertrekpunt Gods
Woord en de daarop gebaseerde Apostolische Geloofsbelijdenis, en als perspectief de komst
van het Koninkrijk der hemelen, zoals verwoord in Mattheus 10:7: “En als u op weg gaat,
predik dan: “Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”
De volledige statuten zijn terug te vinden op de website.

KvK
De stichting is per 16 mei 2018 ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel, onder KvK-nummer 71652442

ANBI
Bij de Belastingdienst werd een aanvraag ingediend om in aanmerking
te komen als Algemeen Nut Beogende Instelling, ten behoeve van het
fiscaal aantrekkelijk maken van giften. Deze ANBI status is verleend
vanaf 15 mei 2018.

RABO
Het aanvragen van een bankrekening was een proces van lange
adem. Uiteindelijk werd een rekening toegekend onder nummer
NL61 RABO 0332 6639 49.
Sindsdien zijn verscheidene bankrekeningen aangevraagd en
toegekend, zodat elk afzonderlijk project over een eigen rekening
kan beschikken onder de Philippus paraplu. Het Support Team van
het betreffende project heeft deze rekening in eigen beheer onder
voorwaarden die vastgelegd worden in een Memorandum.
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Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vier personen:
functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

naam
Kees Moerman (Lelystad)
Adriaan Laseur (Kampen)
Remco Zetzema (Nijkerk)
Kees van den Berg (Putten)

datum toetreding
18 mei 2018
18 mei 2018
18 mei 2018
18 mei 2018

Het is wenselijk dat dit bestuur in de toekomst wordt uitgebreid met een of meerdere
personen. Daarbij zal gekeken worden naar competenties, maar ook naar achtergrond. Het
is de bedoeling dat de brede christelijke achterban zo goed mogelijk wordt
vertegenwoordigd.
Het bestuur vergaderde in 2018 drie keer: op 25 april, 25 juni en 5 oktober.
In 2019 vergaderde het bestuur zes keer, op 9 januari, 15 maart, 10 mei, 8 juli, 20 september
en 20 november.
Agenda’s en notulen van deze vergaderingen worden gearchiveerd en zijn beschikbaar.
De vergaderingen vinden plaats in Harderwijk. Bestuurslid Kees van den Berg stelt hiertoe
kantoorruimte (MBM) beschikbaar. Deze kantoorruimte wordt tevens benut voor
kennismakings- en sollicitatiegesprekken, etc. De overige werkzaamheden vinden vanuit huis
plaats.

De bestuursleden. v.l.n.r.: Kees van den Berg, Adriaan Laseur, Kees Moerman, Remco Zetzema
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Beleidsplan
Voor de jaren 2018/2019 werd door de voorzitter een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan
is terug te vinden op de website.

Website
Een eerste opzet voor een website werd aangeleverd door Christina Wagtho-Bons uit
Lelystad. De website is sindsdien doorontwikkeld en uitgebouwd door Kees Moerman, die
tevens redactie en onderhoud verzorgt. Gebruik wordt gemaakt van het Businesspakket van
de Website builder JouwWeb.
schermafbeelding website

De website (www.stichtingphilippus.org) bevat alle organisatiegegevens, zoals de statuten,
het beleidsplan en de bestuurlijke gegevens, maar ook een muziekagenda, een webshop,
fotoalbums, een overzicht van persberichten en eigen publicaties. Nieuws wordt via een blog
op de homepage aangekondigd. Daarnaast heeft ieder project de beschikking over een eigen
pagina.
Philippus is ook actief op Facebook en – in mindere mate – Instagram. Ook via het LinkedIn
account van de voorzitter worden regelmatig berichten gepubliceerd.
Bezoek hier de website: https://www.stichtingphilippus.org
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Logo / huisstijl
Het logo van de stichting bevat de naam
Philippus, met een gestileerde verwijzing
naar de wagen (engels: chariot), als markant
gegeven uit de geschiedenis van de
ontmoeting van Filippus en de ‘machtige
heer van Kandakè.’
Philippus is volgens de Latijnse (en oudNederlandse) spelling weergegeven.
Internationaal herkenbaar!
De slogan "Join the Chariot" is ontleend aan de Engelse vertaling: "And the Spirit said to
Philip, “Go over and join this chariot.” (Acts 8:29, ESV) De Nederlandse versie hiervan luidt:
‘Klim op de wagen!’

Nieuwsbrief
Er is door de voorzitter een digitale nieuwsbrief
ontwikkeld, ‘Philippus Post’.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma
Mailer Lite.
Opmaak en redactie van de nieuwsbrief liggen eveneens
bij Kees Moerman.
De eerste Philippus Post verscheen in december 2018.
In 2019 werd Philippus Post vijf keer uitgebracht, in de
maanden januari, april, juli, oktober en december.
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Strategie
Toen eenmaal de missie, het doel en de focus van de stichting waren bepaald, drong zich
uiteraard de vraag op, hoe dit doel te bereiken. Met andere woorden, welke visie, welke
strategie zal het meest dienstbaar zijn in het bereiken van wat ons voor ogen staat: Bijbels
onderwijs wereldwijd.
In de statuten is het, in zijn algemeenheid, als volgt verwoord (art. 1.3.2):
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het faciliteren van kerken en organisaties in binnen- en buitenland;
b. het uitzenden van veldwerkers.

Projectondersteuning
Wat betreft het hierboven onder a. genoemde: in de praktijk betekent dit, dat we

missionaire initiatieven van personen, verenigingen, kerken of stichtingen ‘onderdak’
bieden. Zij kunnen, met behoud van veel autonomie, onder de ‘paraplu’ van stichting
Philippus hun (buitenlandse) activiteiten ontplooien. Niet voor elk initiatief hoeft op deze
wijze een eigen stichting met bestuur te worden ‘opgetuigd’, met alle daaraan verbonden
kosten. Ook hoeft niet apart de ANBI status te worden aangevraagd, als wordt voldaan aan
de voorwaarden. Het volgdende stappenplan wordt gehanteerd:
-

Stichting Philippus vraagt van deze personen of instanties in te stemmen met haar
identiteit, visie en missie.
Het (beoogde) project wordt uiteraard beoordeeld op meerdere aspecten, allereerst
of het passend is binnen de missie van Philippus.
Vervolgens wordt gevraagd om een projectplan op te stellen aan de hand van een
door de stichting aangereikt format.
Ook dient er een ‘Project Support Team’ te worden samengesteld uit ca. 4 – 6
personen.
Voor het nieuwe project wordt nu door de stichting een ‘eigen’ bankrekening
aangevraagd, waarover het Support Team kan beschikken voor fondswerving en
bekostiging van het project.
In een ‘Memorandum van Overeenstemming’ wordt vastgelegd wat partijen van
elkaar mogen verwachten, en waar ieders verantwoordelijkheden liggen.
Jaarlijks wordt vanuit het project en / of het Support Team een inhoudelijk en
financieel verslag ingediend, dat opgenomen wordt in het jaarverslag van de
stichting.

In een volgend hoofdstuk worden de projecten benoemd die in 2018 en 2019 bij de stichting
waren betrokken.
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Uitzending van veldwerkers en vrijwilligers
Zoals aangegeven onder art. 1.3.2.b uit de statuten, zendt de stichting ook veldwerkers uit.
Uitzending kan plaatsvinden op tweeërlei wijze:
-

a. Vrijwilligers of veldwerkers voor korte of lange termijn kunnen worden geplaatst
op projecten van partnerorganisaties; de verantwoordelijkheid voor deze werkers ligt
in eerste instantie bij de organisatie.
b. Veldwerkers kunnen worden uitgezonden voor een project dat in samenwerking
met een Support Team tot stand komt op de hierboven beschreven wijze (zie de
paragraaf Projectondersteuning). De verantwoordelijkheid voor deze veldwerkers ligt
in eerste instantie bij het Support Team.

In 2018 en 2019 werden nog geen veldwerkers, zoals bedoeld onder a., rechtstreeks vanuit
de stichting uitgezonden. Wel vond een uitzending plaats zoals bedoeld onder b (zie
hoofdstuk ‘Projecten’).
Tevens vonden initiële gesprekken plaats rondom projectmogelijkheden in Syrië en
Hongarije. Deze gesprekken hebben vooralsnog niet tot concrete plannen geleid.
In 2019 vonden gesprekken plaats met een echtpaar met het oog op een uitzending naar
Zuid-Afrika. Uiteindelijk gaven zowel de ontvangende partij (Helderberg Uitreik) als het
echtpaar zelf aan het traject niet in te gaan.
Zodra opnieuw serieuze gegadigden zich aandienen, hetzij voor bestaande vacatures, hetzij
met een eigen projectinitiatief, zal het beleid van de organisatie hierop verder worden
ontwikkeld. De volgende zaken zullen daarbij de aandacht vragen:
- selectie (sollicitatiegesprek, referenties, psychologisch onderzoek)
- voorbereiding (bijbelschool, interculturele training)
- aanstellen en begeleiden van een Missionary Support Team
- uitzendovereenkomst
- fondswerving
- uitzending (in samenwerking met gemeente)

Vacatures en open sollicitaties
Er zijn inmiddels meerdere mogelijkheden / vacatures, met name in Zuid-Afrika en naar
verwachting in Namibië.
Ook staat de stichting open voor mensen met een roeping die ze willen verwezenlijken op
andere plaatsen dan de stichting momenteel kan bieden.
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Projecten
Bangladesh

Bezoek aan Delight Children’s Home and School, Kaligram, Bangladesh

In maart 2018, enkele maanden voorafgaand aan de oprichting van de stichting, bezocht
Kees Moerman op eigen initiatief enkele projecten in Bangladesh. Hij werd hierbij vergezeld
door (de latere penningmeester) Remco Zetzema en diens zakenpartner. Tijdens deze reis
werden de banden aangehaald met Moermans oude relatie, het Samaritan Children’s Home,
een christelijk opvanginstituut nabij de hoofdstad Dhaka. Er werden gesprekken gevoerd
met de oprichter-directeur David Halder over vooruitzichten tot mogelijke samenwerking in
de toekomst.
Op aanraden van de Nederlandse predikant (en Bangladeshkenner) ds. L. Molenaar werden
tevens bezoeken gebracht aan ‘nieuwe’ projecten. In de eerste plaats een instituut voor
blinde meisjes in Dhaka, waar Momota Bairagee de scepter zwaaide. Blinden zijn ernstig
gemarginaliseerd in Bangladesh, en dat geldt in nog sterkere mate voor meisjes en vrouwen.
Het was bijzonder om te ervaren hoe hier aan de toekomst van deze meisjes werd gewerkt.
Vanwege het vertrek van Momota is dit project naderhand buiten beeld geraakt.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het project Delight Foundation van pastor Mrinal
Ratna. Deze jonge predikant was recent begonnen met een tehuis en school voor wezen en
kinderen uit arme gezinnen vanuit heel Bangladesh, in zijn geboortedorp Kaligram op het
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Bengaalse platteland. Een indrukwekkend bezoek, dat er in heeft
geresulteerd dat, toen de stichting werd opgericht, dit project
prioriteit ontving. Er werd een sponsorprogramma opgestart voor
de kinderen van het Delight Home en de Delight School. Voor
‘1 euro per dag’ kan een sponsor een van deze kinderen voor zijn of
haar rekening nemen.
(zie https://www.stichtingphilippus.org/sponsorkinderen).
Om in de toekomst zo’n 4 à 500 kinderen te kunnen opvangen,
heeft Pastor Ratna (‘Pastor Mark’) het oog laten vallen op een
perceel buiten het dorp. Bij het tot stand komen van dit jaarverslag
heeft de eigenaar van de kavel al wel een toezegging gedaan om
het voor dit doel te verkopen, maar is het benodigde budget nog
niet geheel ingezameld.

Pastor Mrinal Ratna
(Delight Foundation)

Philippus zoekt sponsors, niet alleen persoonlijk voor de kinderen, maar ook (zakelijke?)
sponsors die willen investeren in dit project: aankoop en inrichting van het perceel. De nood
onder de kinderen van Bangladesh is groot, en met grote regelmaat ontvangt Delight
Foundation dringende verzoeken vanuit het hele land om kinderen te plaatsen.
Voor meer informatie over het project Bangladesh:
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/bangladesh-delight-children-school

Bangladesh: living on the edge
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Curaçao
Sinds 2016 is het Nederlandse echtpaar André en Agaath Vis werkzaam op het project De
Open Poort, nabij Soto, Curaçao. Na enkele jaren onder een andere Nederlandse stichting te
hebben geressorteerd, zochten zij een nieuwe ‘paraplu’. Na kennismaking en besprekingen
kwam per april 2019 een samenwerkingsverband tot stand tussen Philippus en De Open
Poort, vastgelegd in een ‘Memorandum van Overeenstemming’.
Het project De Open Poort verzorgt programma’s voor kinderen, tieners en volwassenen. Te
denken valt aan huiswerkbegeleiding, gezinshulp, vakantieplannen, events, en diensten.
Tevens zijn er plannen voor baby- en voorschoolse opvang.
Lees meer over dit project: https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/curacao-deopen-poort

Projectleiders André en Agaath Vis temidden van kinderen die het project De Open Poort bezoeken.
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Peru: Andes Mission Peru
Ook het project ‘Andes Mission Peru’, onder aansturing van het Peruaans-Nederlandse
echtpaar Karina en Yojan Boza-Stijnen, was op zoek naar een nieuwe Nederlandse partner.
Sinds 2012 wordt vanuit dit project evangelisatie en hulpverlening geboden in de
zogenaamde ‘Inka vallei’ nabij Urubamba, niet ver van Cusco. De samenwerking met
Philippus werd per 1 januari 2019 beklonken in een Memorandum van Overeenstemming.
Wekelijkse activiteiten van het project:
- Zondag: Kinderen mee naar zondagschool/kerk, als gezin actief in kerk, muziekteam, koor.
- Dinsdagavond: Kinderen mee naar kinderbijbelclub Oansa van de kerk.
- Woensdagochtend: Equitherapie (therapie met paarden, voor gehandicapte kinderen).
- Donderdagmiddag/avond: Bijbelles in het opvanghuis, koor- en gebedsdienst kerk.
- Zaterdag: Naar de stad Cusco voor inkopen, regeldingen en ontspanning.
- Vrijdagmiddag en zaterdagmiddag zijn er kinderbijbelclubs op verschillende plaatsen
waarvan er drie onder de (financiële) verantwoordelijkheid van AMP vallen. Karina wijst
hiervoor leiders aan en maakt groepen, voorziet in de materialen en financiën en bezoekt
elke club een aantal keer per jaar.
Jaaractiviteiten
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in 2019 (door veldwerker Karina).
• Begin dit jaar hebben we eindelijk Janina (gehandicapt meisje) haar kamertje kunnen
opknappen en laten verven met mooie bijbelse muurschilderingen.
• Yojan en Karina hebben de cursus Equitherapie dit jaar officieel kunnen afronden
met drie weekendcursussen, 200 praktijkuren en verslaglegging.
• Dit jaar heeft Karina in twee kerken in Cusco een weekend kinderevangelisatiecursus
gegeven waarna beide gemeenten hun eigen kinderclub én respectievelijk één en
twee wijkclubs hebben opgezet. Vijf nieuwe clubs in totaal dus, waarvoor AMP ook in
alle materialen heeft kunnen voorzien.
• We hebben dit jaar kunnen voorzien in drie complete Bijbelse-platen-sets voor
kinderbijbelclubs: één in een dorp hoog in de Andes, één in een gebied tussen de
Andes en de jungle en één in een dorp diep in de jungle.
• Aan de zendeling in de jungle hebben we een goede audio-recorder kunnen geven
zodat ze evangelisatieboodschappen op kunnen nemen en uitzenden in stamtalen
die nog niet op schrift staan.
• In juli hebben Yojan en Karina meegeholpen in een weeklange medische
evangelisatie campagne in Urubamba
• In oktober heeft Karina mee kunnen helpen met een medische evangelisatie
campagne diep in de jungle, gedurende bijna twee weken.
Lees meer over het project Andes Mission Peru:
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/peru-andes-mission
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Peru: Serving the Needy Peru
Eind 2019 werd, in samenwerking met het Support Team van het project Serving the Needy
Peru, alsmede de International Christian Fellowship Rotterdam, het echtpaar Walter en
Lixandra Figueroa uitgezonden naar Lima, Peru. Zij hebben hun missie onder de armsten van
de hoofdstad Lima inmiddels opgepakt, al werd dat vanwege de coronacrisis al spoedig
ernstig belemmerd.
Het project beoogt ‘evangelisatie op holistische wijze’, waarbij o.a. voedselkantines worden
ingezet voor de armen van Peru.
Ook bij dit project is de samenwerking vastgelegd in een Memorandum van
Overeenstemming, ingaande per oktober 2019. Evenals bij de andere projecten is een
Support Team in Nederland aangesteld, dat de belangen van het echtpaar Figueroa behartigt
en de fondswerving voor haar rekening neemt.
Meer over dit project op de Philippus website:
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/peru-serving-the-needy

Beeld van de uitzending van
Walter en Lixandra vanuit de ICFgemeente (International
Christian Fellowship, Rotterdam)
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Filipijnen
Eveneens eind 2019 kwam een samenwerkingsverband tot stand met de Vereniging
vrienden van Yael’s Kids Mission (YKM), ten behoeve van kinderevangelisatie en
ontwikkelingswerk op de Filipijnen. YKM is een zelfstandige rechtspersoon. De doelen zijn:
1. Kinderevangelisatie- en ontwikkelingswerk door de Filipijnse Yael in de sloppenwijk
van Ligao, Filipijnen;
2. De noodzakelijke ondersteuning van Yael zelf;
3. Noodhulp op beperkte schaal bij natuurrampen in het gebied waar Yael actief is.
In Nederland wordt YKM vertegenwoordigd en ondersteund door een Support Team (ST).
Het ST valt samen met het bestuur van de “Vereniging vrienden van Yael’s Kids Mission.”
Omdat Yael, na een bezoek aan Nederland, eerst in 2020 met haar activiteiten onder
Philippus/YKM is begonnen, valt verslaggeving hierover niet onder dit jaarverslag.
We laten Eline Baijense, lid van het Support Team / bestuur YKM aan het woord:
‘Het is goed om te kunnen melden dat wij, Vereniging vrienden van Yael’s Kids Mission, eind 2019
een samenwerking met Stichting Philippus zijn aangegaan.
Als vereniging ondersteunen we een jonge vrouw, Yael, die in de Filipijnen werkzaam is onder de
armste kinderen van Ligao. Zij geeft hen onderwijs en brengt de kinderen in aanraking met het
Evangelie van Jezus Christus. Bij haar werk probeert ze ook de ouders van de kinderen er
regelmatig bij te betrekken, zodat er thuis een betere voedingsbodem ontstaat voor de
(geloofs)ontwikkeling van de kinderen en komen de ouders ook in aanmerking met het Evangelie.
We zijn dankbaar dat we Yael kunnen ondersteunen om haar missie en roeping waar te kunnen
maken. Door de samenwerking tussen Stichting Philippus en Vereniging Vrienden van Yael’s Kids
Mission kunnen we over en weer profiteren van elkaars kennis en ervaring. Daarnaast valt de
Vereniging onder de ANBI-status van de Stichting, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.’
Meer informatie over het werk van Yael is te vinden op de Philippus website:
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/filipijnen-yaels-kids-mission
of op de eigen website van het project: https://yaelskidsmission.org

Yael evangeliseert
onder de kinderen
van een krottenwijk
in haar stad.
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Indonesië – Kota Palem
Met de Nederlands-Indonesische stichting Kota Palem (‘De Palmstad’) bestaan al een aantal
jaren banden. Deze kleine stichting van mensen met een hart voor Indonesië heeft de
achterliggende jaren al een drietal kleuterschooltjes opgericht op Kalimantan.
In 2014 bezocht bestuursvoorzitter Kees Moerman, destijds in de hoedanigheid van
directeur van een andere zendingsorganisatie, op verzoek van Kota Palem een aantal
projecten op het eiland Kalimantan.
Nu de eerste kleutergroepen klaar zijn voor vervolgonderwijs, is de behoefte groot aan een
of meerdere scholen voor basisonderwijs.
Kota Palem wil, naast het oprichten van scholen, in de nabije toekomst ook een
gemeenschapscentrum, annex basisschool, bouwen in het plaatsje Pulang Pisau. In
Indonesië werkt Kota Palem samen met de zusterstichting Batang Danum Kasih
Borneo (BDKB)
De stichting doet een beroep op Philippus hieraan medewerking te verlenen. De kavel voor
dit project ligt inmiddels klaar. De overheid werkt mee. Christelijke ouders zien verlangend
uit naar de komst van een school. We zien uit naar mogelijkheden en middelen om onze
samenwerking daadwerkelijk gestalte te teven. De stichtingen bieden Philippus bovendien
een goede ingang om in de toekomst het werk verder uit te breiden naar Indonesië.

Samen met Herlina Huisman van ‘Kota Palem’ op bezoek aan het Indonesische eiland Kalimantan.

Voor meer informatie over dit project, zie
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/indonesie-kota-palem
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Zuid-Afrika
Sinds jaar en dag bestaan goede banden met Zuid-Afrika. Onze partners daar zijn Helderberg
Uitreik (uitgaande van de NG kerk in Somerset West (nabij Kaapstad), en de stichting
Solidariteit Helpend Hand, o.a. gesteund vanuit de Gereformeerde Kerk Strand.
In Strand, een plaatsje in de Westkaap, biedt ‘Ons Plek’ opvang en scholing aan kinderen en
jongeren uit "Kay's Karavaanpark", een blanke achterstandswijk.
Beide organisaties doen een dringend beroep op Philippus om vrijwilligers op hun projecten
te plaatsen. We zien ernaar uit om in de nabije toekomst aan deze hulpvraag tegemoet te
komen, door veldwerkers of vrijwilligers (short term of long term) uit te zenden.
Vacatures worden op de Philippus website gepubliceerd, maar open sollicitaties zijn te allen
tijde welkom.
Tijdens een privéreis In 2018 bezocht voorzitter Kees Moerman op persoonlijk initiatief
beide partners, waarbij wederzijds de intentie tot verdere samenwerking werd
uitgesproken.

Armoede kent geen kleur. Retha Vos, contactpersoon voor stichting Solidariteit Helpende Hand, bij
‘Ons Plek’, een gemeenschapscentrum ten behoeve van een blanke achterstandswijk in Strand,
Westkaap, Zuid-Afrika.
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Fondswerving en PR
Zangavonden
In 2018 en 2019 werd een aantal muziek- en zangevenementen georganiseerd:
•
•
•
•
•

2 juni 2018: Hasselt, Stephanuskerk, Philippus oprichtingsconcert.
15 december 2018: Kerstconcert in de Burgwalkerk te Kampen.
17 mei 2019: "Licht in de nacht," nachtconcert in de Bovenkerk te Kampen.
15 juni 2019: "Hoe ver men ook Zijn scepter ziet regeren," concert in de Grote of
Stephanuskerk te Hasselt.
13 december 2019: "Er LICHT een kind in de kribbe," adventsconcert in de
Broederkerk te Kampen

Aan deze concerten werd medewerking verleend door de musici Ton en Niels Adema.
De organisatie van concerten en zangavonden is in handen van bestuurslid Adriaan Laseur.
Meer informatie over deze concerten is te vinden op de website:
https://www.stichtingphilippus.org/muziekagenda

Tijdens een van de concerten (Stephanuskerk, Hasselt)
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Flyer
In september 2018 werd in eigen beheer de eerste flyer ontworpen en uitgegeven.
Deze flyer werd verspreid bij diverse evenementen.

De eerste flyer

Eindejaarsbrief
Zowel in 2018 als in 2019 werd een zogenaamde ‘eindejaarsbrief’ toegestuurd aan een
beperkt aantal kerken en bedrijven, met een verzoek de stichting met een gift te
ondersteunen.

Candace webshop
Onder het label Candace Creations
worden creatieve producten
aangeboden. De opbrengst hiervan
komt geheel ten goede aan het werk
van stichting Philippus.
De naam "Candace"
(uitspr.: ken - 'dee - sie), ook wel kandakè, komt net als Philippus uit Handelingen 8: "... en
zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de
Ethiopiërs..."
Vrijwilliger Jolande Moerman verzorgt de producten en beheert de webshop.
Bestellingen kunnen via de Philippus site worden geplaatst:
https://www.stichtingphilippus.org/candace-webshop

Jaarverslag 2018-2019

21

Financieel: de jaarrekening
De volgende pagina’s bevatten de goedgekeurde en ondertekende jaarrekening.
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1. JAARRAPPORT
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Harderwijk, 28 juni 2020
Betreft:

jaarrekening 2019

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Philippus te is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over
2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het
register Belastingadviseurs).
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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1.2 Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 16 mei 2018 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting
Philippus per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71652442.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Philippus wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
De stichting heeft ten doel: het wereldwijd toegankelijk maken van het Evangelie via onderwijs, met name daar
waar dit nog geen of onvoldoende gestalte heeft gekregen. Dit in navolging van haar naamgever, de evangelist
uit Handelingen 8:35, die aan de hand van Gods Woord Jezus verkondigde aan een Ethiopische diplomaat, en
voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het faciliteren van kerken en organisaties in binnen- en buitenland;
b. het uitzenden van veldwerkers.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel
toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten
worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:.
- C. Moerman (voorzitter)
- A. G. Laseur (secretaris)
- C. van den Berg (algemeen lid)
- R.C. Zetzema (penningmeester)

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2019
€

%

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

48.857
48.857

100,0%
100,0%

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Som der kosten

8.030
780
2.409
280
11.499

16,4%
1,6%
4,9%
0,6%
23,5%

Bedrijfsresultaat

37.358

76,5%

-325
-325

-0,7%
-0,7%

37.033

75,8%

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2019
€
€
Op korte termijn beschikbaar:
37.033

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

37.033
37.033

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

37.033

Deze financiering vond plaats met:
37.033
37.033

Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018
gestegen met € 37.033.

-5-

NCN

FINANCIEEL FISCAAL PERSONEEL

2. JAARREKENING

NCN

Stichting Philippus te Lelystad

FINANCIEEL FISCAAL PERSONEEL

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

37.033

Totaal activazijde

37.033

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2020
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2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingvermogen

37.033
37.033
37.033

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2020
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2.2 Staat van baat en lasten 2019
2019
€

€
48.857
48.857

Opbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat
8.030
780
2.409
280

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Som der kosten

11.499
37.358

Bedrijfsresultaat
-325

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-325
37.033

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2020
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2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
jaarverslaggeving.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Philippus zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
Opbrengstverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019
€
Liquide middelen
Rekening courant algemeen
Rekening courant Peru
Rekening courant Open Poort
Rekening courant Yeals Kids Mission

10.315
18.324
6.789
1.605
37.033
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2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2019
€
Kapitaal
Stichtingsvermogen

37.033
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