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2021 was voor de Stichting ‘Vrienden van de Robert 

Coppes Stichting’ wederom een bijzonder jaar, vanwege de 

opgelegde Corona beperkingen. Desondanks hebben we 

dankzij diverse donaties, van zowel organisaties als 

particulieren, weer enkele mooie projecten kunnen 

realiseren en lijntjes uit kunnen zetten voor te sponsoren 

activiteiten in het nieuwe jaar.  

Ook kunnen we constateren dat er bij medewerkers van de 

RCS in toenemende mate betrokkenheid is bij onze 

activiteiten. Mooi voorbeeld hiervan is het initiatief om te 

komen tot een medewerkersfonds waarbij door een 

vrijwillige maandelijkse bijdrage van medewerkers 

projecten kunnen worden gefinancierd.  

Concreet gerealiseerde projecten in 2021 zijn de aanschaf 

van een muziekinstallatie, de financiering van Djembés en 

een cheque voor de bouw van een tuinkas voor een locatie 

van de Robert Coppes Stichting, te realiseren in het 

voorjaar van 2022.  
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 Jaarverslag Vrienden van de Robert Coppes Stichting 

 

Erkend goed doel en ANBI status 

De Stichting ‘Vrienden van de Robert 

Coppes Stichting’ wordt door de 

belastingdienst erkend als goed doel 

met de 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 
 
 
 
 

Veel activiteiten of voorzieningen die belangrijk, leuk of nuttig 

zijn om het leven van de  cliënten aangenamer te maken, 

kunnen vaak niet uit het reguliere zorgbudget worden 

betaald. De Stichting ‘Vrienden van Robert Coppes’ is 

gelieerd aan de RCS en stelt zich ten doel financiële 

middelen te genereren om een aantal van deze activiteiten 

toch mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn het 

ondersteunen van uitstapjes, materialen voor sport- en 

vrijetijdsverenigingen en de aanschaf van 

muziekinstrumenten.  

De Stichting ‘Vrienden van Robert Coppes’ ontvangt haar 

middelen o.a. uit schenkingen van organisaties die wat willen 

doen voor het goede doel, bedrijven die een gericht project 

willen sponsoren, schenkingen en legaten van particulieren 

en bijdragen vanuit medewerkers van RCS.  

 

“Gewoon, omdat we van mensen houden” 

Bestuur 

 


