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1. Organisatiestructuur 
Het Raphaëlfonds wil onder meer projecten en activiteiten ondersteunen die gericht 
zijn op de deskundigheidsbevordering van cliënten. Verder is een speerpunt het 
bevorderen van de op de antroposofische visie gebaseerde methodiek in de 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg.  

Het Raphaëlfonds staat juridisch los van de Raphaëlstichting. Het is niet afhankelijk 
van de overheid, noch van de wetgeving in de zorgsector. Het Raphaëlfonds is 
afhankelijk van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.  
 
Bestuur 
Het bestuur van het Raphaëlfonds is onbezoldigd en bestaat in 2020 uit de volgende 
leden:  

• Ted van Schie, voorzitter/penningmeester 
• Annemarie Zuidweg, secretaris 
• Carla de Bruin, lid 
• Anneke Boenders, lid 
• Rob Hardewijn, lid 
• Hester Buijs (secretaris, afgetreden per 1 augustus 2020) 

Visie 
Het bestuur van stichting Raphaëlfonds zet zich met haar beleid in voor: 

• Ondersteuning van activiteiten, met name bij activiteitencentra en 
werkplaatsen.  

• Bevorderen van de op antroposofische visie gebaseerde methodiek in de 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg.  

• Extra projecten of activiteiten die gericht zijn op deskundigheidsbevordering 
van cliënten  

• Ook die cliënten die buiten de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen. 

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 Raphaëlfonds is 
daardoor voor 100% inzetbaar voor de doelstellingen van de stichting. Bovendien zijn 
schenkingen voor de schenker aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 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.  
 

Contact 
Met vragen over het Raphaëlfonds kunt u tijdens kantooruren bellen met het 
secretariaat: 072 - 509 90 00 of een e-mail sturen naar: info@raphaelfonds.nl.   



 

 

 

 

2.   Uitgelicht 

Op deze pagina lichten wij drie projecten uit waaraan het Raphaëlfonds in 2020 
een schenking heeft gedaan.  

 
Pluktuin van Geesje 
Pluktuin van Geesje is een plek voor 
iedereen om te genieten en kennis te 
nemen van hoe op natuurlijke wijze 
voedsel geproduceerd wordt. Op 2 
hectare, aan de noordrand van het 
recreatiegebied Geestmerambacht, 
worden fruit- en notenbomen 
gecombineerd met kleinfruit.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tussen de bomenrijen worden groenten, bloemen en voedergewassen verbouwd. 
Het houden van schapen en varkens, draagt bij aan het sluiten van de kringlopen. 
Alle producten van het bedrijf zijn bestemd voor de rechtstreekse afzet. Iedereen is 
welkom om onbespoten producten te komen plukken. Yoram en Saray hebben als 
initiatiefnemers een inspirerende visie op de toekomst van deze plek. Het 
Raphaelfonds herkent zich in de idealen en besloot een impuls te geven aan de start 
door middel van een schenking. 
 
Er is met deze schenking geïnvesteerd in aanplant, compost, 
bodemverbetering, omheiningen, gereedschap en overige 
materialen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
De Tuunen (project op Texel)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtskap De Tuunen is een nieuwe woonbuurt op Texel. Het is een initiatief van 
woningcorporatie Woontij en de gemeente Texel. Verdeeld over een aantal 
woonerven komen er 140 nieuwe woningen. Waaronder tien zorgwoningen die zijn 
bedoeld voor ‘De Novalishoeve’, waar jongeren begeleid gaan wonen.  
 
Het achterliggende idee van dit concept is dat buurtbewoners elkaar gaan helpen, als 
dat nodig is. Denk aan klusjes of boodschappen doen. Samen regie nemen over de 
leefomgeving draagt bij aan woonplezier en welbevinden. Het is een van de 
basisprincipes van het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid. De unieke opzet 
van deze wijk wordt onderzocht door het Louis Bolk Instituut. Het onderzoek brengt 
in kaart wat de effecten zijn van deze wijk op de gezondheid, vitaliteit, zorgkosten en 
ervaren leefomgeving van de bewoners. Samen met Woontij, de gemeente en de 
Novalishoeve draagt het Raphaëlfonds bij aan de kosten van dit onderzoek.  
 



 

 

 
Gelukstuin Croon & Bergh  
Met de Gelukstuin willen we op de landerijen van 
Raphaëlstichting-instelling Croon en Bergh een 
gastvrije en zinnenprikkelende tuin ontwikkelen 
waarin iedereen uitgedaagd wordt om te spelen, 
ravotten, onderzoeken én tot rust komen in de 
natuur. De Gelukstuin is een speeltuin en 
ontmoetingsplek voor alle generaties met en 
zonder handicap.  

De Gelukstuin stimuleert het buitenspel van 
kinderen, het helpt om bewustzijn op ons 
gevoelsleven te ontwikkelen, het faciliteert de 
integratie tussen mensen met en zonder handicap 
en het draagt bij aan het herstel van biodiversiteit 
in Noord- Holland. Hiermee voorziet de 
Gelukstuin in meerdere maatschappelijke 
behoeftes. Ook de stichting Wortel vond er een 
plek; zij faciliteren laagdrempelig begeleide 
ontmoeting voor gebroken gezinnen. 

Vastgoed 
Het bestuur van het Raphaëlfonds heeft het besluit genomen om de verplichtingen ten aanzien 
van het onroerend goed (gebouwen) niet tot haar primaire taken behoort. Op basis van de 
boekwaarde zijn deze geschonken aan de Raphaëlstichting. De contractuele verplichtingen ten 
aanzien van een zevental gebouwen op Breidablick zijn overgenomen door de 
Raphaelstichting, die het onroerend goed al in gebruik had.  
 
 

Vooruitblik 2021 
In 2021 zal het Raphaëlfonds zich oriënteren op haar inzet de komende jaren. Het vermogen 
is kleiner en genereert minder opbrengsten. Zowel in organisatorisch opzicht als met 
betrekking tot de doelbestedingen vraagt dit om een heroriëntatie. 

Inhoudelijk blijft de ambitie bij te dragen aan het bevorderen van de op de antroposofische 
visie gebaseerde methodiek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg vanuit de constatering 
dat er ruimte is voor verbetering vanuit de antroposofische inspiratie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bijlage 1: Uitgaven en Inkomsten 2020 
 
Inkomsten 
De inkomsten van het Raphaëlfonds bestaan in 2020 uit: 

- Donaties                                       € 25.308,- 
- Financiële baten                         € 49.371,- 
- Huuropbrengst en pachten      € 64.102,- 

TOTAAL:   € 138.781,- 

Uitgaven 
 
Er is € 102.297 besteed aan diverse projecten, waaronder: 

- Buurtskap de Tuunen op Texel 
- Begeleid zelfstandig wonen 
- De gelukstuin Croon en Bergh 
- Dagbesteding diverse projecten 
- Diverse onderzoeksprojecten 

Er is € 32.049,- besteed aan algemene kosten, zoals: bankkosten, beleggingskosten, 
accountantskosten en administratieve ondersteuning. 
 
De eigenaarslasten waren door vrijval van de bestemmingsreserve voor noodzakelijk 
onderhoud als gevolg van de schenking van het vastgoed een opbrengst i.p.v. een kostenpost: 
€ 35.547,- 
 
Op de website www.raphaelfonds.nl is de volledige balans en resultaatrekening in te zien.  
 


