NFS Beleidsplan
ANBI-status
De Stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging heeft de status van een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Met de ANBI status zijn gewone of periodieke giften voor u aftrekbaar
van de belasting. Onderstaand treft u alle informatie aan, zoals die door de Belastingdienst per 1
januari 2014 verplicht is gesteld.
1. Naam organisatie
Stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Afkorting: NFS
2. RSIN en KvK nummer
RSIN nummer: 816362117
KvK nummer: 34180878
3. Internetadres
www.nefiso.nl
4. Contact
Postadres: Vlietwaard 318, 1824 LM Alkmaar
Bezoekadres: zie postadres
E-mail: stichtingNFS@xs4all.nl
5. Doelstelling
De doelstellingen van de stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging zijn:
De NFS tracht zo breed mogelijk humanitaire, politieke, materiële en morele steun te vergaren
voor de onafhankelijke beweging van de democratische krachten in de Filippijnen. Zij zal de
democratische krachten in Nederland en de Filippijnen verenigen om de wederzijdse solidariteit te
bevorderen.
6. Beleidsplan
De Stichting Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging speelt in op serieuze en urgente problemen
in de Filippijnen met een negatieve invloed op het welzijn van de mensen. Deze problemen komen
ter kennis van de Stichting Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging via haar partners in de
Filippijnen die op hun beurt weer in contact staan met de sociale bewegingen in de verschillende
regio’s.
Het beleidsplan is erop gericht om flexibel te zijn om jaarlijks op de actualiteit en de urgente
problemen in te kunnen spelen. Het jaarlijkse actieprogramma wordt opgemaakt met onderstaand
programma als basis.
-

Het ondersteunen van campagnes van het Filippijnse volk en/of initiatief nemen voor
campagnes;

-

Het organiseren van informatieve activiteiten voor de Nederlandse en Filippijnse bevolking
over elkaars situatie;

-

Het stimuleren van samenwerking tussen Nederlandse en Filippijnse sociale organisaties
van arbeiders, boeren en specifieke groeperingen zoals studenten, vrouwen, inheemse
volken, gezondheidszorg werkers, advocaten, wetenschappers, tegen kinderexploitatie en
voor zorgzaam milieubeheer;

-

Het uitvoeren van lobbywerk om het Nederlandse beleid ten aanzien van de Filippijnen te
beïnvloeden;

-

Het stimuleren van basisorganisaties door een programma van wederzijdse bezoeken;

-

Het ondersteunen van initiatieven van Filippino’s in Nederland gericht op zelforganisatie en
zelfhulp.

De Stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging ontvangt gelden via giften. De ontvangen
gelden besteedt de stichting voor meer dan 90% aan het verbeteren van de leefomstandigheden
van de kansarmen in de Filippijnen en een zeer gering deel gaat naar de organisatiekosten.
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting, waarbij de penningmeester primair
verantwoordelijk is voor de financiën. Het voltallige bestuur controleert jaarlijks de cijfers.
Een jaarlijks terugkerende campagne is de Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne,
afgekort de J4WGC en het onder de aandacht brengen van de schrijnende mensenrechtensituatie
in de Filippijnen. Verder is het beleidsplan flexibel. Er wordt ingespeeld op de actuele serieuze en
urgente problemen in de Filippijnen welke een negatieve invloed hebben op het welzijn van de
mensen.
Als u informatie wenst over de lopende activiteiten in het beleid, kunt u contact opnemen met het
bestuur via: stichtingNFS@xs4all.nl
7. Bestuurders
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
T.J.M. (Theo) Droog, voorzitter
M. (Marrie) Kardol, penningmeester
J. (Jun) Saturay, secretaris
8. Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vaste vergoeding, geen vacantiegeld en kunnen alleen gemaakte
onkosten (zoals reiskosten) declareren. De bestuursleden en vrijwilligers kunnen de
vrijwilligersvergoeding als aftrekbare gift aan de Stichting Nederlands-Filippijnse
Solidariteitsbeweging schenken. Als dit aan de orde is, stelt het bestuur een vrijwilligersverklaring
op. Het bestuur van de stichting zal de mogelijkheid hiervoor telkens beoordelen. Alle vrijwilligers
van de Stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging ontvangen een korting op de entree
en activiteiten van de stichting.
9. Activiteiten
Hieronder treft u in het kort de activiteiten aan:
Informatiewerk: Vertalen van nieuwsartikelen, of Engelse artikelen van een Nederlandse
introductie voorzien, en deze versturen aan de abonnees en plaatsen op de website.
Fondsenwerving: Bij noodsituaties van natuurlijke- en of menselijke aard oproepen voor steun.
Naast eigen campagnes nog faciliteren tussen Filippijnse aanvrager en Nederlandse donor
organisatie.
Internationale oproepen: Verspreiden onder de abonnees en oproepen voor ondertekening.
Campagnes: De speerpunt campagne is de Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne.
10. Jaarrekening
Een link naar de jaarrekeningen vanaf 2016 vindt u ook op deze website.

