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2020 is voor de Stichting ‘Vrienden van de Robert Coppes 

Stichting, net zoals voor veel andere stichtingen en 

organisaties, een bijzonder jaar geweest. Het genereren 

van aandacht voor het doel van de Stichting is, mede door 

de Corona, beperkter geweest dan op voorhand gepland. 

Goed om te zien dat we dit jaar verrast zijn met enkele 

mooie particuliere donaties voor het goede doel.  

We hebben een uitgebreide verkenning gedaan naar 

mogelijke financiers en financieringsbronnen. Met enkele 

daarvan willen we in de loop van 2021 contacten leggen 

om te onderzoeken of men bepaalde projecten wil 

sponsoren. Ook verkennen we mogelijkheden tot 

structurele financiering, bijvoorbeeld in de vorm van 

donateurschappen.  

In contact met de Robert Coppes Stichting zijn in 2020 

diverse concrete verzoeken tot ondersteuning vastgesteld. 

Enkele verzoeken hebben we inmiddels kunnen honoreren, 

zoals sport en bewegingsmaterialen voor het 

dagactiviteitencentrum in Nijmegen. Voor andere concrete 

verzoeken, waaronder een tuinkas,  een duofiets en een 

elektrische piano en muziek installatie zijn we inmiddels in 

contact met potentiële financiers en hopen we voorjaar 

2021 ‘stappen te kunnen zetten tot realisatie.  

 

 

 

 

 

 

Achtergrond 

 

Jaarverslag 2020   

 

Erkend goed doel en ANBI status 

De Stichting Vrienden van de Robert 

Coppes Stichting wordt door de 

belastingdienst erkend als ‘goed doel’ 

met de zogenoemde ANBI-status. 

Donaties en schenkingen zijn daarmee 

onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.   

Inschrijving Kamer van Koophandel: 
17165685  

Jaarlijks stelt een extern accountant een 

financieel verslag op met een 

verantwoording inzake de inkomsten en 

uitgaven.  

 

• Vincent van Heck, voorzitter  

• Ton van der Vossen, secretaris 

• Robert Slaghuis, penningmeester 
 
 
 
 

Het doel van de ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ 

is het vinden van financiën voor het realiseren van de 

volgende twee activiteiten:  

1. Activiteiten en investeringen die het leven van 

cliënten van de Robert Coppes Stichting kunnen 

veraangenamen en die niet kunnen worden 

gerealiseerd binnen de reguliere (basis)zorg c.q. 

financiering. Denk hierbij aan het ondersteunen van 

uitstapjes, contributies voor sport- en 

vrijetijdsverenigingen en de aanschaf van 

hulpmiddelen. 

2. Het (mede) financieren van onderzoeksprogramma’s 

voor het verder professionaliseren van de specifieke 

hulpverlening aan cliënten met een visuele 

beperking en bijkomende problemen.  

 
 

 

Bestuur 

 


