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Stichting Raphaëifonds
Duinweg 35
1871 AC Schoon

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de balans met
tellingen van C 1.867.486 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van
C 32.244, zijn opgenomen.



Stichting Raphaëlfonds te Schoon

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het saldo over 2021 bedraagt negatief € 32.244 tegenover € 56.760 over 2020. De saldi over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

2021 2020 Verschil

c € c

Baten 25.308 100,0 89.409 100,0 -64.101
Resultaat uit beleggingen 46982 185,6 49.371 55,2 -2.389

72.290 285,6 138.780 155,2 -66.490

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 75.000 296,4 85.519 95,7 -10.519
Huisvestingslasten -291 -1,2 -35.547 -39,8 35.256
Algemene lasten 10.007 39,5 13.423 15,0 -3.416

84.716 334,7 63.395 70,9 21.321

-12.426 -49,1 75.385 84,3 -87.811

Financiële baten en lasten -19.818 -78,3 -18.625 -20,8 -1.193

Saldo -32.244 -127,4 56.760 63,5 -89.004
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Stichting Raphaëlfonds te Schoon

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans Is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 31-12-2020

c €
Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 1.54g.535 1.581.779
Langlopende schulden 200.000 225.000

1.749.535 1.806.779

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Financiële vaste activa 1.647.783 1.567.779

Werkkapitaal 101.752 239.000

Dit bedrag Is als volgt aangewend:

Vorderingen 6,254 290.767
Liquide middelen 213.44g 114.651

219.703 405.418

Af: koftlopende schulden 117.951 166.418

Werkkapitaal 101.752 239.000
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Stichting Raphaëifonds te Schoon

t BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

1.1 Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen, begunstigen of ondersteunen van die initiatieven, projecten of
voorzieningen voor heilpedagogisch of sociaaltherapeutisch werk die niet met reguliere middelen tot stand
kunnen komen. Tevens heeft de stichting ten doel het bevorderen, begunstigen of ondersteunen van
diensten, opleidings-, onderzoeks- en vernieuwingsactiviteiten ten behoeve van het heilpedagogisch en
sociaaltherapeutisch werk. Deze activiteiten zijn bij voorkeur maar niet uitsluitend van toepassing op de
Raphaëlstichting, gezeteld in Schoon.

1.2 Kernactiviteiten

De Stichting Raphaëlfonds, statutair gevestigd te Bergen, wil de ontwikkeling van de antroposofische
zorgverlening in Noord-Holland en daarbuiten bevorderen door voorzieningen, projecten en experimenten
mogelijk te maken, die op de verdere toekomst zijn gericht en die niet uit het reguliere WLZ- of WMO
budget of op andere wijze te financieren zijn.

Jaarlijks worden een aantal schenkingen gedaan of leningen verstrekt aan instellingen op het gebied van
de zorg voor verstandelijk gehandicapten in de ruimste zin, zoals zorgboerderprojecten en
dag bested ingsprojecten.

Verder worden opleidingstrajecten, onderzoeksprojecten, publicaties en conferenties ondersteund.

De stichting heeft bij de laatste statutenwijziging haar doelstelling verbreed, zodat niet alleen initiatieven
op het gebied van de gehandicaptenzorg, maar ook op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en
de ouderenzorg kunnen worden ondersteund. In haar beleid is ook ondersteuning van welzijnsprojecten
opgenomen nadat delen van de AWBZ zijn overgedragen aan de gemeenten.

In 2010 Is Stichting Raphaëifonds door de belastingdienst opnieuw aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling.

1.3 Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende personen:
• Th.C.W. van Schie, voorzitter/penningmeester
• A. Bartels - Zuidweg, secretaris
• R. Hardewijn, lid
• A.A.A. Boender - Kruijdenberg, lid
• C. de Bruin, lid
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Stichting Raphaëlfonds te Schoon

Financiële informatie

1.4 De ontwikkelingen gedurende het boekjaar

In 2021 heeft de stichting een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij de toegezegde subsidies, In
overeenstemming met Richtlijn C1.2 202, als schuld op de balans worden opgenomen. De stelselwijziging
is retrospectief verwerkt, waarbij de vergelijkende cijfers zijn aangepast op de gewijzigde
waarderingsgrondslag. Voor een nadere toelichting op de stelselwijziging, inclusief effect op het resultaat
en vermogen, wordt verwezen naar het hoofdstuk ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’.

1.5 De behaalde resultaten

De stichting heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een resultaat van negatief € 32.244 (2020:
C 56.760). De daling van het resultaat ten opzichte van vorig boekjaar is hoofdzakelijk het gevolg van de
verkoop van het onroerend goed In 2020. Hierdoor ontvangt de stichting geen huuropbrengsten meer. Hier
staat tegenover dat ook de hulsvestingslasten In 2021 zijn weggevallen.

In 2021 zijn er voor een bedrag van € 77.000 subsidies toegekend en is een subsidie van € 2.000 komen
vrij te vallen.

De resultaten uit beleggingen bedroegen in 2021 circa € 47.000 tegen over circa € 49.000 in 2020.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleld van de stichting is defensief en duurzaam; wij kiezen mede voor Triodos Private
Banking vanwege de scherpe research op duurzaamheld. Grenswaarden maximaal 20-25% aandelen en
70% obligaties.

Schood, 30juni 2022

Th,C.W. van Schie, voorzitter/penningmeester A. Bartels-Zuidweg, secretaris
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa (1)

Overige effecten 1.647.783 1.567.779

Vlottende activa

Vorderingen (2)

Overlopende activa 6.254 290.767

Liquide middelen (3) 213.449 114.651

1.867.486 1.973.197

- 10
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31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen C4)
Algemene reserve 1.549.535 1.581.779

Langlopende schulden

Subsid leverplichti ng en 200.000 225.000

Kortiopende schulden (6)

Subsidieverplichtingen 107.872 155.872
Overlopende passiva 10.079 10.546

117.951 166.418

1.867.486 1.973.197
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Stichting Raphaëlfonds te Schoon

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

€ €

Baten (7) 25.308 89.409
Resultaat uit beleggingen (8) 46.982 49.371

72.290 138.780

Lasten

Besteed aan de doelstellingen (9) 75.000 85.519
Hu Isvestingslasten (10) -291 -35.547
Algemene lasten (11) 10.007 13.423

84.716 63.395

-12.426 75.385

Financiële baten en lasten (12) -19.818 -18.625

Saldo -32.244 56.760
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPAUNG

ALGEMEFN

Stelselwijziging

In 2021 heeft de stichting een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij de toegezegde subsidies, in
overeenstemming met Richtlijn C1.2 202, als schuld op de balans worden opgenomen. In eerdere
boekjaren werden de toegezegde subsidies als niet uit de balans blijkende verplichting in de jaarrekening
gepresenteerd, met uitzondering van de subsidies waarvan de uitbetaling op het moment van opstellen
van de jaarrekening in het nieuwe boekjaar al hadden plaatsgevonden. De reden voor het doorvoeren van
deze stelselwijziging Is dat hierdoor een beter inzicht ontstaat in het vermogen van de stichting.

De stelselwijziging Is retrospectief verwerkt, waarbij de vergelijkende cijfers zijn aangepast op de
gewijzigde waarderingsgrondslag. De invloed van de stelselwijziging op het vermogen bedraagt € 352.650
negatief. Het effect op het resultaat van deze stelselwijziging in het huidige boekjaar bedraagt € 53.000
positief; het effect op het resultaat in het vorige boekjaar bedraagt € 16.778 positief.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Raphaëlfonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de In de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

De Stichting Raphaëlfonds is verbonden met de Raphaëlstichting te Schoorl.

ALGEMENE GRONflSLACEN VflflR flE flPSTELI TNG VAN DE IAARPEKENTNG

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag Is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.

- 13
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERTNfl VAN ACTTVA EN PASSYVA

Algemeen

De jaarrekening 2021 Is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
6W en de Richtlijn verslaggeving Kleine Organisaties zonder Winststreven (RJ Cl) van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden In het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa

Overige effecten

Overige effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheld worden In mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder koftlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met aglo of disagio en onder
aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-
verliesrekening als Interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Koftiopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortiopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

Toegezegde subsidies

In de balans worden de toegezegde subsidies in principe gepresenteerd onder de koftlopende schulden. Als
toegezegde subsidies betrekking hebben op een project met een looptijd langer dan een jaar, wordt het
langlopende deel gepresenteerd onder de langlopende schulden.

- 14 -
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten en
anderzijds de bestedingen en andere lasten over het jaar. Hierbij worden baten en lasten in beginsel
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten

Algemeen

Baten worden in beginsel verantwoord in het jaar waarin de gelden worden ontvangen. Bij voldoende
zekerheid over omvang en inbaarheid van eenmalige giften en baten, worden deze verantwoord in het jaar
van toezegging. Giften en baten dle zijn bestemd voor een toekomstig boekjaar, worden als vooruit
ontvangen bedragen gepresenteerd op de balans.

Baten uit beleggingen

Alle baten uit beleggingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Rentebaten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Besteed aan de doelstellingen

Verstrekte subsidies worden als last verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegezegd.

Overige lasten

Overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Ren tebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

- 15 -
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

t Financiële vaste activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige effecten

Aandelen 474.142 321.110
Obligaties 1.173.641 1.246.669

1.647.783 1.567.779

De beurswaarde per 31 december 2021 bedraagt € 1.792.967 (2020: € 1.710.724).

VLOTTENDEACTIVA

2 Vorderingen

Overlopende activa

Nog te ontvangen boekwaarde materiële vaste activa - 283.865
Couponrente 6.254 6.902

6.254 290.767

3. Liquide middelen

ABN Amro MeesPlerson 38.961 50.119
Triodos Bank, Internet Zaken Rekening 83.335 62.940
Triodos Bank, Internet Rendement Rekening 1.474 1.592
Triodos Bank, Beleggersrekening Fair Share Fund 2.679 -

Gelden onderweg 87.000 -

213.449 114.651

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2021 2020

€ €

Herwaarderingsreserve

Stand per 1 januari - 315.000
Onttrekking - -315.000

Stand per 31 december -

Bestemmingsreserve

Stand per 1januari - 106.075
Onttrekking - -106.075

Stand per 31 december - -

Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.581.779 1.456.594
Gevolgen stelselwijziging - -352.650
Bestemming saldo staat van baten en lasten boekjaar -32.244 56.760
Vrijval herwaarderingsreserve - 315.000
Vrijval bestemmingsreserve - 106.075

Stand per 31 december 1.549.535 1.581.779

S Langlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

c €

Subsidieverplichtingen

Raphaëlstlchting - Zelfstandig begeleid wonen 200.000 225.000

17- Ç. r,aj-K-aI2Z



Stichting Raphaëlfonds te Schoon

6. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Subsidieverplichtingen

Raphaëlstichting - Zelfstandig begeleid wonen 50.000 50.000
Schenking Raff t.b.v. Midgard - 20.000
Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie - 7.500
Louis Bolk Instituut - project de Tuunen 12.100 12.100
Midgard - renovatie muziektent 10.000 10.000
NVAZ - Onderzoekscentrum Bernard Lievegoed - 10.000
Kingflsher - Bolk’s Companion - 10.000
Hogeschool Leiden - Erik Baars-lectoraat AG 7.500 7.500
Hogeschool Leiden - project De beeldvormende bespreking 7.500
Raphaëlstichting - publicatie Inner Ruhe’ 5.149 5.149
NVAA - Profileringsfilm kindertherapeuticum - 4.000
Kruidenwerkplaats Kruidenmijn 2.675 2.675
Connect Slovenla - conferentie - 2.000
OlmenEs - Werkplaatsleidersconferentie 2.000 2.000
Stichting De Wederkerigheid - brochure 448 448
Scorlewald - toneelwerkplaats 5.000 5.000
Raphaëlstichting - Atelier Breidablick 10.000
Inclutrain 3.000 -

107.872 155.872

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.500 3.050
Beheerkosten effecten 4.634 4.794
Rente- en bankkosten 198 41
Ambtelijke ondersteuning 663 -

Reiskosten - 180
Huisvestingskosten 175
Administratiekosten 3.044 2.306
Overige 40

10.079 10.546

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Nalatenschap met tweetrapsmaking

In 2013 is mevrouw A. Rogmans-van Ettinger overleden. In haar testament heeft zij de heer F.T.R.A.
Rogmans en Stichting Rafaëlfonds benoemd tot algehele erfgenamen van haar nalatenschap voor ieder de
helft. Tevens heeft zij bepaald dat bij overlijden van de heer Rogmans het nog resterende deel van de
nalatenschap tevens zal toekomen aan de stichting.
Per 31 december 2021 heeft het resterende aandeel van de heer Rogmans In de nalatenschap een waarde
van € 141.068 (31 december 2020: € 141.068).

- 18
-

K._v=:s a,mz2



Stichting Raphaëlfonds te Schoon

Voorwaardelijke schenking

Volgens de bepalingen opgenomen in de schenkingsakte van de heer M. Honig is laatstgenoemde tot en
met het jaar 2030 een jaarlijkse schenking aan Stichting Raphaëlfonds verschuldigd van €26.070,58. Hier
staat tegenover dat de stichting t/m 2030 jaarlijks een schenking van € 25.000 aan de Raphaëlstichting
doet ten behoeve van begeleid zelfstandig wonen.

Garantiesubsidies

Raphaëlsdchting - boekje citaten ‘De nacht als krachtbron’

Aan de Raphaëlstichting is een garantiesubsidie verstrekt voor een maximaal bedrag van € 2.000, hetgeen
bij een tekort op het project ‘boekje citaten ‘De nacht als krachtbron” kan worden opgevraagd. Of en voor
welk bedrag er op deze subsidie aanspraak zal worden gemaakt Is nog niet bekend.

Raphaëlstichting - Midgard belevingstuin

Aan de Raphaëlstichting is een garantiesubsidie verstrekt voor een maximaal bedrag van € 10.850,
hetgeen bij een tekort op het project ‘Midgard belevingstuin’ kan worden opgevraagd. Of en voor welk
bedrag er op deze subsidie aanspraak zal worden gemaakt is nog niet bekend.

- 19
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S TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021 2020

€ c
7. Baten

Donaties 25.308 25.308
Huuropbrengsten - 64.101

25.308 89.40g

S. Resultaat uit beleggingen

Obligatierente g.525 16.880
Ongerealiseerd koersresultaat 31.888 26.211
Dividend 6.205 6.094
Bankrente -636 1
Overige rente 185

46.982 49.371

9. Besteed aan de doelstellingen

Verstrekte subsidies 77,000 85.519
Vrijgevallen subsidies -2.000

75.000 85.519

Verstrekte subsidies

Klngfisher Foundation - Bolk’s Companions methodeontwikkeling
(onderzoek & publicatie) 10.000 10.000
Midgard - renovatie muziektent - 20.000
Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie - 7.500
NVAA - Profileringsfilm kindertherapeuticum - 4.000
Kruidenwerkpiaats Kruidenmijn - 2.675
Sticht.De Wederkerigheid - brochure - 448
OlmenEs - Werkplaatsleidersconferentie - 2.000
Croon en Bergh - gelukstuin (project) - 20.000
Midgard - renovatie muziektent 35.000
Lichaamsgerlchte kunstzinnige therapie 4.000 -

NVAA - Profileringsfilm kindertherapeuticum 10.000 -

Kruidenwerkplaats Kruidenmijn 5.000
Rozemarijn - CRDL (dagbesteding) - 5.000
Breidablick - NAH-brochure (publicatie) - 2,462
lona Stichting - Ita Wegman Moskou (opleiding) - 1.750
Raphaëlstichtlng - abonnement Antropologisch magazine
(abonnementen) - 1.735
Breidablick - atelier beeldend (dagbesteding) 10.000 1.500
Raphaëistichting - boekje “Innerlijke rust°(publicatie) 3.000 6.449

77.000 85.519

Vrjge vallen subsidies

Connect Siovenia - conferentie -2.000 -

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband,

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

- 20 -
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Overige bedrijfskosten

2021 2020

c €

10. Huisvestingslasten

Onroerendezaakbelasting -175 3.201
Servicekosten Paardenmarkt 27 - 2.479
Verzekeringen -116 1.489
Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen - -42.716

-291 -35.547

11. Algemene lasten

Accountantskosten 2.777 3.267
Administratlekosten 6.363 9.577
Bankkosten 275 189
Overige algemene kosten 592 390

10.007 13.423

12. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -19.818 -18.625

Rentelasten en soortgelijke kosten

Vermogensbeheerkosten 19.818 18.625

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Schoorl, 30juni 2022

Th.C.W. van Schie, voorzitter/penningmeester A. Bartels-Zuidweg, secretaris

- 21
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OVERIGE GEGEVENS

t Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, Is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.

2 Verwerking van het verlies 2021

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen Is het verlies ad € 32.244 over 2021 In mindering gebracht op de
overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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Cock Nieuwenhuizen
Twuyverweg 64

1834 AS Sint Pancras

KvK nummer: 64490580

BTW nummer: NL185177633.B.O1

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de Stichting Raphaëlfonds

De jaarrekening van Stichting Raphaëtfonds te Schood is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december2021 en de winst- en verliesrekening over 2021, met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,
‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijn
verslaggeving Kleine Organisaties zonder Winststreven (RJ Cl) van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt
en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit
de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Raphaëlfonds.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaam heden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons
geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Sint Pancras 30juni 2022

Cpck Nieuwenhuizen

A t. t.tt. t L• t .

Was getekend S.S.M. Cock-Nieuwenhuizen AA RB


