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Voorwoord 

 

Beste Lezer,  

Dit jaarverslag kijkt terug op het eerste half jaar 

van Stichting Nieuwgeluk Philosophy. Het was 

een lang gekoesterde wens om een Stichting 

op te zetten waarbij we Hartverwarmende 

bijdragen kunnen teruggeven. 

Wij hebben een mooie start gemaakt en kijken 

met plezier vooruit naar de mogelijkheden waar 

Philosophy het verschil kan maken.  

Terugkijkend hebben we in het afgelopen halve 

jaar onze doelstelling, beleidsplan en donatie 

categorieën neergezet. Daarmee verkregen we 

ook de ANBI status wat ons in de gelegenheid 

stelt om belastingvrije donaties te ontvangen.  

Inmiddels hebben we de eerste donaties 

mogen ontvangen en passend binnen de 

gestelde categorieën onze eerste 

‘Hartverwarmende bijdragen kunnen leveren 

aan het versterken van het welzijn van mensen,  

 

 

 

 

 

dieren en het verduurzamen van de natuur’. We 

groeien in de vormgeving en onze werkwijze en 

zo krijgt Philosophy steeds meer een eigen stijl.  

We realiseren ons dat we door en met 

Philosophy (nog) meer dan verwacht dichter bij 

‘Mens, Maatschappij, Natuur en Dierenwelzijn’ 

zijn komen te staan.  

Deze lijn en hopelijk nog meer zetten we graag 

door voor 2022 waarvoor alweer mooie nieuwe 

initiatieven op de agenda staan.    

Hartverwarmende groet, 

Francis de Wit 
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Algemeen 

 

Stichting Nieuwgeluk Philosophy is op 5 februari 2021 opgericht door Francis en Jeroen de 

Wit om ‘Hartverwarmende bijdragen te kunnen leveren aan het versterken van het welzijn van 

mensen, dieren en het verduurzamen van de natuur’. Aan de hand van 4 categorieën wordt 

invulling gegeven aan deze doelstelling.  

Samen met anderen die mens, dier en natuur 

een warm hart toedragen wil Philosophy de 

kracht tussen mens, dier en natuur 

verduurzamen door geestelijk en fysiek welzijn, 

wetenschappelijk (medisch) onderzoek en 

natuurbehoud te ondersteunen in binnen- en 

buitenland.  

Om deze doelstelling meer handvatten te 

geven en (nog) meer focus aan te brengen bij 

het zoeken en benaderen van goede 

organisaties en projecten, is er een strategisch 

beleid opgesteld door voor drie van de vier 

categorieën een thema vast te stellen. Deze 

thema’s vormen een kapstok aan de hand 

waarvan initiatieven en projecten worden 

gezocht en benaderd.  

Voor ‘Mens & Gezondheid’ is het hoofdthema 

voor de aankomende jaren Borstkanker 

(Kanker). Wij hebben projecten gesteund met 

een specifiek doel om deze ziekte te 

voorkomen en te behandelen, dan wel die 

bijdragen aan de zorg voor betere kwaliteit van 

leven en verbetering van de nazorg van deze 

ziekte. 

Binnen de categorie ‘Natuur & Dierenwelzijn’ is 

er focus op Afrika aangebracht door een 

samenwerking aan te gaan met een organisatie 

die de verantwoordelijkheid voor het herstel en 

het langetermijnbeheer van nationale parken 

op zich neemt in samenwerking met regeringen 

en lokale gemeenschappen. Ook worden er 

andere initiatieven binnen Nederland 

gesteund.  

‘Mens & Maatschappij’ richt zich de 

aankomende jaren vooral op mensen in 

kwetsbare situaties. Niemand kan zonder een 

thuis, een dak boven je hoofd en voldoende 

geld om van te leven. Iedereen verdient een 

veilig en liefdevol thuis. 

Voor de categorie ‘Specials’ zijn er het 

afgelopen half jaar nog geen donaties gedaan. 

Daarnaast staat Philosophy altijd open voor 

goede doelen instellingen die gedurende deze 

‘reis’ op haar afkomen. Belangrijke raakvlakken 

hierbij zullen altijd getoetst worden aan de 

hand van onze categorieën maar ook onze 

passie.  

Voor de realisatie van de doelstelling en het 

strategische beleid kwam het bestuur in het 

verslagjaar eens in de 2 maanden bijeen. 

Verschillende initiatieven zijn tijdens deze 

bijeenkomsten besproken met als resultaat dat 

Philosophy sinds oprichting tot eind 2021 

19 projecten heeft gesteund met een 

totaalbedrag van € 520.000,-. Van dit bedrag is 

inmiddels € 270.000,- uitgekeerd. Een bedrag 

van € 250.000 is gecommitteerd voor het 

aankomende jaar. Alle projecten die worden 

gesteund hebben een ANBI-status.  
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Organisatie en Werkwijze 

 

Bestuur 

In het oprichtingsjaar van Philosophy is het bestuur als volgt samengesteld: 

Functie    Naam    

o Voorzitter  -  Francis de Wit - Blokker 

o Secretaris   -  Jeroen de Wit  

o Penningmeester - Ton Rossenaar 

Daarbij wordt het bestuur op juridisch gebied ondersteund door Jacqueline Hamers. 

 

Werkwijze 

Voor elke potentiële donatie wordt een donatievoorstel gemaakt en besproken door het bestuur waarbij 

wordt getoetst of het initiatief past binnen het strategische beleid en onze categorieën. Daarnaast zijn 

er criteria vastgesteld waaraan een goede doelen organisatie dient te voldoen. Deze criteria reflecteren 

het DNA van Philosophy om zo na te gaan of een organisatie ook bij Philosophy past. Daarbij omvat 

het waarborgen dat de donaties op een goede en efficiënte wijze worden besteed.   

Philosophy doneert aan toegankelijke en aansprekende organisaties die impact hebben. Daarbij wil zij 

graag bij elke donaties een significant verschil kunnen maken. Door de donaties aan ANBI-instellingen 

toe te kennen, komen deze terecht bij organisaties en professionals met kennis van zaken, vooral voor 

de uitvoering. De impact wordt met de kennis en kunde van deze organisaties vergroot.     
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In cijfers 

 

Bestedingen per categorie 
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Balans 

 

Balans per 31 december 2021 

 

 

 

  Debet     Credit 

  
     

  31-12-2021 
  

31-12-2021 

       

Activa 
  

Passiva   

Liquide middelen 
  

Vermogen   

Liquide middelen 
                          

2.729.650  

 
Algemene reserve 

                           

2.478.650  

    
Bestemmingsreserve 

                              

251.000  

       

Totaal: Balans 2.729.650 
  

2.729.650 
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Staat van baten en lasten 

 

Staat van baten en lasten per 31 december 2021 

 

Directe Baten 
 

   

Ontvangen donaties & giften particulier 2.000.000 

Overige giften 1.000.000 

   

Som der baten: 3.000.000 

   

Lasten  

  

Giften: 
 

Mens & Gezondheid 121.000 

Natuur & Dierenwelzijn 21.000 

Mens & Maatschappij 128.000 

Totaal besteed aan stichtingsdoelstelling: 270.000 

   

Kosten voor organisatie: 
 

Rentelasten & bankkosten 350 

Totaal organisatie lasten 270.350 

   

Som der lasten: 270.350 

   

Resultaat 2.729.650 


