
Nieuwsbrief Raphaëlfonds 2018 

Bijgaand treft u een nieuwsbrief aan van het Raphalfonds. Via deze nieuwsbrief 
willen we de gevers en andere belangstellenden laten zien wat in de afgelopen 
periode is gedaan met de gelden van het Raphaelfonds. De financiering van de 
zorgverlening door de overheid vraagt meer aandacht en het Raphaelfonds wil door 
haar financiële ondersteuning de zorgverlening beter laten aansluiten bij de talenten 
en mogelijkheden van de cliënt/bewoners. Via deze nieuwsbrief willen we u laten 
zien hoe we dat doen. Het bestuur van het Raphaelfonds wil alle gevers hartelijk 
bedanken.  

Uitgaven en inkomsten 2018 

Inkomsten: 

In 2018 bedroegen de inkomsten van het Raphaelfonds in het totaal € 112.625,= 

De inkomsten bestaan uit: 

• Donaties    €  25.472,= 
• Financiele baten  €  26.021,= 
• Huurobrengst en pachten €  61.132,= 

Uitgaven: 

In 2018 had het Raphaelfonds een totaal aan uitgaven: €122.122, = 

€36.989, = is besteed aan diverse projecten binnen de Raphaelstichting waaronder: 

 

§ Conferentie Dornach 
§ Begeleid zelfstandig wonen 
§ Bus Rozemarijn 
§ Abonnement Antroposofie Magazine voor begeleiders 
§ Atelier Breidablick 

 

€48.950, = is besteed aan projecten ter bevordering heilpedagogie en sociaal 
therapie buiten de Raphaelstichting. 

€12.620, = werd besteed voor kosten gebouwen, zoals afschrijving, verzekering, 
OZB en renovatie  

€23.563, = werd besteed aan algemene kosten o.a. bankkosten, fondswerving, 
beleggingen.  

Op de website www.raphaelfonds.nl  is de volledige balans en resultatenrekening in 
te zien.  

 



Ondersteunde projecten buiten Raphaëlstichting 

Publicatie:  Warmte 

Onderzoek: Kingfisher Foundation 

  DeSeizoenen 

  Lectoraat Antroposofische gezondheidszorg 

  Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum 

Cultuur:  Voorstelling project Rozenwarmte 

  Huisweird Festival 

  Religieuze ontwikkeling antroposofische instellingen 

Conferenties: Wereld Lier Conferentie 

  World Wide Congres for Persons with disabilities 

Opleiding Ita Wegman Moskou 

 

 

 

ANBI status  

De Stichting Raphaëlfonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen erfrecht en/of schenkrecht te 
betalen. Uw schenking of deel van uw erfenis dat u nalaat aan het Raphaelfonds is 
daardoor voor 100 % inzetbaar voor de doelstellingen van de stichting.  

Bovendien zijn schenkingen voor de schenker aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting.  

De ANBI-status is dus belangrijk voor onze stichting.  

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij 
de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de 
gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met het 
Raphaelfonds.  

 

 



Bestuur  

Het bestuur van het Raphaëlfonds is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:  

Ted van Schie  voorzitter, penningmeester 

Hester Buijs  secretaris 

Carla de Bruin lid 

Anneke Boenders lid 

Rob Hardewijn lid 

 


