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Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Raphaëlstichting

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 3 8 2 6 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Duinweg 35, 1871 AC Schoorl

Telefoonnummer

0 8 5 2 1 0 0 1 0 6

E-mailadres

info@raphaelstichting.nl

Website (*)

https://www.raphaelstichting.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 3 2 3 8 0

Aantal medewerkers (*)

9 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R.R. Bakker

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

A. Bartels-Zuidweg

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het bieden van adequate zorg- en dienstverlening aan
mensen met een ontwikkelings- en/of biografische problematiek. Zoals mensen met
verstandelijke-, lichamelijke- of zintuigelijke beperkingen, met een psychische en/of
verslavingsproblematiek, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of
psychogeriatrische problematiek. De jeugd- en ouderenzorg wordt daaronder mede
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inbegrepen.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zie beleidsplan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie beleidsplan.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Zie beleidsplan.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.raphaelstichting.nl/wp-content/uploads/2017/11/
Meerjarenvernieuwingsbeweging-Rapha%C3%ABlstichting-

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De Raad van Toezicht hanteert voor de bezoldiging van de leden van de Raad
van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht de normen zoals die zijn
vastgesteld in de wet normering topinkomens.

Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg en de
CAO verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverantwoording.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.raphaelstichting.nl/jaarverantwoording/

Open

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balans

Balansdatum

2020

2

Activa

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

€

0

€ 34.036.594

€

34.036.5940

0

Financiële vaste activa

€

+
€
3.324.614

282.014
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2020

2019
2020

€ 19.315.798

Passiva
Eigen vermogen

€

€ 16.878.403

€

€

58.112.0580

7.659.722
Voorzieningen

€ 21.157.402

8.424.241

€ 35.073.663

€ 18.647.908

+

Langlopende schulden

€

+

61.811.2520

€

€ 12.416.532
35.073.663
0

23.038.396
0

58.112.058
0

€

€ 15.423.305

€

+
€
€

Totaal

Kortlopende schulden

+

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

300.036

€

0

2019

€
4.843.929

€

Voorraden

€
0

Vorderingen &
overlopende activa

€

€ 19.431.768

Effecten

+
27.774.6580

+

€ 22.630.693
€
€

Zie jaarrekening.

61.811.2520

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

75.448.073

€

69.121.947

Subsidies

€

2.417.675

€

249.642

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3 .545.730

€

3 .430.001

Som der bedrijfsopbrengsten

€

81.411.4780

€

72.801.5890

2019

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

103.480

€

116.000

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

Totaal baten

€

81.514.958

€

72.917.589

Personeelskosten

€

55.051.514

€

49.509.334

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

3.520.799

€

3.370.496

Huisvestingslasten

€

1.891.454

€

1.650.083

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

526.453

€

281.851

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

17.215.397

€

15.896.454

Som der bedrijfslasten

€

78.205.616 0

Saldo financiële baten en lasten

€

-871.946

Resultaat

€

2.437.396 0

+
+

+
+

Lasten

+

+

€

70.708.2180

€

-904.213

€

1.305.1580

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Zie jaarrekening.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.raphaelstichting.nl/wp-content/uploads/2021/05/
Jaarrekening-Raphaelstichting-2020.pdf

Open

