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Voorwoord:
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Raguel sinds haar oprichting in 2013.
De stichting startte in 2013 met een bewoner in onze 7 woningen. De enige begeleidster die
op dat moment was aangetrokken kreeg alle nieuwe cliënten te beoordelen. Door de grote
vraag naar dit soort woningen met begeleiding waren wij media januari 2014 volledig
voorzien met mensen met beperking en noodzakelijke ondersteuning. Al snel kregen we een
2e begeleider. Gedurende het jaar wenden de cliënten aan elkaar en ontstond er de vraag
voor gezamenlijk eten in de algemene ruimte. In eerste instantie wed dit drie dagen
opgepakt door de begeleiders.
In de beginperiode is de algemenen ruimte geheel opgeknapt en voorzien van nieuwe
keuken apparatuur. De gangen zijn opnieuw geschilderd en tekeningen gemaakt voor het
aanpassen van de tuin en dakterras.
De cliënten raakten gesetteld en wenden steeds meer aan hun begeleiders en aan elkaar.
Financieel gezien werd de stichting door veel beneficienten een warm hart toegedragen.
Later in het financiële verslag kom ik hier op terug.
Al met al is er een goede basis om het nieuwe jaar volle goede moed in te gaan.

Jan Duinkerken, voorzitter

Locatie ESNA:

Algemeen
A: De stichting heeft tot doel het verkrijgen, het beheren en in stand houden van
onderkomens voor jong volwassenen met een licht verstandelijke handicap,
B: Het inhuren en verlenen van zorg op maat voor de bewoners alsmede alles wat hieruit
voortvloeit.
Stichting Raguel is opgericht 22 januari 2013.
De laatstelijk aangepaste statuten zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 8 augustus 2013.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder
nummer 57040591.

Stichting Raguel zet zich in voor jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking die
zich niet zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. De stichting verhuurt woonruimte
aan deze cliënten en verleent daarbij zorg op maat. Hiervoor huurt de stichting een
zorgverlener in die passend is bij de vraag.

Het kantoor van de stichting is gevestigd:
Oasestraat 19
1448 NP Purmerend
Telefoon: 0299-425579
Website: www.stichtingraguel.nl
E-mail: info@stichtingraguel.nl
Bankrelatie:
NL38 INGB 0007773304

Samenstelling Bestuur:
Bestuur:

Jaar van aantreden:

J. Duinkerken, voorzitter

2013 (aftredend 2015)

A.W. Splinter, penningmeester

2013 (aftredend 2017)

J.G. Selen, secretaris

2013 (aftredend 2016)

De bestuursleden zijn om de 4 jaar aftredend volgens een rooster van aftreden.
Zij kunnen indien zij dat wensen telkenmale worden herkozen.
Ambassadrice/adviseuse:
Selma Duinkerken-Özmen
De begeleiding en ondersteuning wordt verzorgt door ZZP-ers via Zorgzuster uit Hoorn.
De begeleiders: Judith van den Akker en Martijn Kok

Jaarcijfers 2014
In 2014 heeft de stichting schenkingen ontvangen van:
-

Fundatie van de Santheuvel Sobbe
Pasman Stichting
Janivo
Gemeente Purmerend
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Overig

€
€
€
€
€
€

3.500
2.500
3.000
5.000
453
275

Wij danken al deze gulle gevers voor hun steun en bijdrage aan de stichting.

JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen conform Titel 9 Boek 2 BW rekening houdend
met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Artikel 2.396 BW.

Het resultaat over 2014 bedraagt € 9.279 en is samengevat zo opgebouwd:
Omzet
Inkopen

57.000
37.000

Huisvestingskosten

9.000

Algemene kosten

2.000

RESULTAAT

9.000

FINANCIELE POSITIE
Eigen Vermogen
Materiele Vaste Activa
Vermogen Langdurig beschikbaar
Voor Financiering werkkapitaal
Purmerend, juni 2015
A.W. Splinter, penningmeester

6.000
0
6.000

Activiteiten
Gedurende het jaar zijn er diverse activiteiten ontwikkeld ter ondersteuning van de stichting.
Er is een tweede hands kleding verkoop geweest waarvan de opbrengst ten goede is
gekomen van de stichting.
In juni hebben we de eerste geslaagde voorjaarsbijeenkomst voor de bewoners en hun
begeleiders gehouden met een drankje en een hapje.
In oktober hebben diverse personen, begeleiders en ouders meegelopen met de collecte
voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. De helt van de opbrengst komt te goede van
Stichting Raguel
Om de stichting meer naamsbekendheid te geven hebben we besloten een fysieke folder te
laten maken. Alien Zwart heeft belangeloos de communicatie en het ontwerp verzorgt.

Met regelmaat brengen wij een bezoek aan Zorgboerderij van der Laan in Middelie waar
enkele cliënten van ons werken. Edwin van de Laan heeft ook de stichting planten
geschonken voor de nieuw aangelegde tuin.
Deze activiteiten willen we 2015 herhalen en uitbreiden om deze bewoners te kunnen
blijven ondersteunen.

Purmerend, mei 2015
Het bestuur van Stichting Raguel

