
Nieuwsbrief Raphaëlfonds 2020

Bijgaand treft u een nieuwsbrief aan van het Raphaëlfonds. Via deze nieuwsbrief willen we
de gevers en andere belangstellenden laten zien wat in de afgelopen periode is gedaan 
met de gelden van het Raphaëlfonds. De financiering van de zorgverlening door de 
overheid vraagt meer aandacht en het Raphaëlfonds 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 Raphaëlfonds wil alle gevers hartelijk bedanken. 

Uitgaven
In 2020 had het Raphaëlfonds een totaal aan uitgaven: € 72373,71

Aanvraag Rozemarijn; aanschaf CRDL €   4.999,72

Aanvraag Croon en Bergh; aanleg rolstoel toegankelijke paden € 20.000.-

Aanvraag Olm en Es; conferentie werkplaatsleiders €   2.000.-

Aanvraag St. Wederkerigheid; brochure €      447.70

Aanvraag Ita Wegman; opleidingscentrum Moskou €   1.750.-

Aanvraag Breidablick; brochure over Niet Aangeboren Hersenletsel €   2.462.-

Aanvraag Raphaëlstichting; publicatie “Innere Ruhe” €   6.449.-

Aanvraag Kruidenwerkplaats; Kruidenmijn €   2.765,29

Aanvraag Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie €   7.500.-

Aanvraag NVA; Profileringsfilm kindertherapeuticum €   4.000.-

Aanvraag Kingfisher Foundation; Compagnion € 10.000.-

Aanvraag Midgard; renovatie muziektent € 10.000.-
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https://www.raphaelstichting.org/raphaelfonds/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/2001-projectplan-Gelukstuin.pdf


ANBI status Raphaëlfonds 

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 Raphaëlfonds. 

Bestuur 

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

Ted van Schie voorzitter

Annemarie Zuidweg penningmeester, secretaris

Carla de Bruin lid

Anneke Boenders lid

Rob Hardewijn lid
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