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1. Geschiedenis
De stichting is op 13 mei 1977 opgericht onder de naam ‘Stichting vrienden van het
Raphaelhuis’. Aangezien het Raphaelhuis midden jaren negentig van Bergen NH verhuisde
naar Tuitjenhorn, is besloten de naam van de vriendenstichting te wijzigen in ‘Stichting
Vrienden van Midgard’, waarvan de notariële akte op 1 maart 1996 verleden is.

2. Missie/visie
De Stichting Vrienden van Midgard (verder te noemen: ‘Vriendenstichting’) is nauw
verbonden met de bewoners van de antroposofische zorginstelling ‘Midgard’, Regenboog 50
te Tuitjenhorn, die op zich deel uit maakt van de Raphaelstichting (voluit: ‘Raphaelstichting
voor sociale heilpedagogie’), gevestigd te Schoorl.
De van overheidswege verstrekte (WLZ-)gelden zijn bedoeld voor directe zorg van de
bewoners en de (personeels-)kosten die deze zorg mogelijk moeten maken. Voor zaken die
hier net buiten vallen is geen budget beschikbaar. De Vriendenstichting wil het mogelijk
maken dit soort zaken toch (mede) mogelijk te maken waardoor het leven van de bewoners
een stuk aangenamer wordt.

2.1.

Doelstelling

Het bundelen van alle krachten en middelen van personen en bedrijven die Midgard en haar
bewoners een warm hart toedragen, met als doel deze te kunnen investeren in projecten op
Midgard waar alle bewoners profijt van ondervinden.
Deze projecten dienen een eenmalig, materieel en duurzaam karakter te hebben (dus geen
dagjes uit), niet te vallen onder bestaande financiële regelingen en moeten ten goede
komen aan alle bewoners.

2.2.

Strategie

Personen, en dan met name ouders en verwanten van bewoners kunnen als nauw
betrokkenen hun steun structureel tonen door ‘vriend’ te worden. Dit kan vanaf € 30/jaar.
Ook kunnen zij bij een hoger bedrag aanspraak maken op een fiscale vrijstelling door een
donatie voor vijf jaar vast te leggen bij de Belastingdienst vanwege de ANBI-status die de
Vriendenstichting heeft.
Bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio kunnen hun steun uiten door
incidenteel een project financieel of in natura te sponsoren. Ook hebben zij de mogelijkheid
om een vaste, jaarlijkse donatie te geven.
Ten slotte staat de Vriendenstichting open om schenkingen, erfstellingen en legaten te
ontvangen.
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Sponsors kunnen een naams- of logovermelding krijgen op de website.

3. Huidige situatie
Het huidige bestuur is gevarieerd van samenstelling en bestaat uit twee voormalige
medewerkers van Midgard, één ouder en één voormalige vrijwilliger. Zij maken reeds zeven,
drie of één jaar deel uit van het bestuur.
Sinds 2019 heeft de Vriendenstichting een website en vanaf 2020 is gestart met een digitale
nieuwsbrief waarmee de contacten met de vrienden/donateurs worden onderhouden. Ook
worden hiermee belangstellenden op hoogte gehouden van de voortgang van de projecten
en zijn de (beleids-)plannen en (jaar-)verslagen te raadplegen.

4. Toekomst
Afhankelijk van de projectbehoefte op Midgard zal de Vriendenstichting in de toekomst
meer gaan doen aan uitbreiding van de vriendengroep (donateurs) en het benaderen van
bedrijven als sponsor voor de huidige en toekomstige projecten. De positieve reacties van
veel bestaande vrienden op de recente ontwikkeling van de Vriendenstichting stemt hoopvol
dat dit ook inderdaad gaat lukken.

5. Organisatie
De taak van de organisatie beperkt zich tot het werven van vrienden/donateurs/sponsors,
het beheren van de gelden en het beoordelen van de aangemelde projecten. Hierover legt
zij jaarlijks verantwoording af. Zij houdt zich niet bezig met de fysieke uitvoering van deze
projecten. Die ligt in de regel bij externe partijen nadat daarvoor uit verschillende offertes
een keuze is gemaakt.
Daarom kan de organisatie beperkt blijven tot de leden van het bestuur.

5.1.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
mevr. Loes Waanders
Secretaris/penningmeester
dhr. Richard den Bak
Algemeen lid
dhr. Hans Springer
Algemeen lid
mevr. Jacqueline van Opzeland
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5.2.

Gegevens

De Stichting Vrienden van Midgard is opgericht op 13 mei 1977.
Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 41238125.
RSIN-nummer Belastingdienst is 815743373.
De Vriendenstichting is niet BTW-plichtig.
De bankrekening is: NL09 TRIO 0212 1474 12.
Vestigingsadres: Noordeinde 3, 1834 AE Sint Pancras.
Website: www.vriendenvanmidgard.nl

6. Financiën
Het doel van de Vriendenstichting is om bovengenoemde projecten op Midgard (mede)
mogelijk te maken. Hiervoor worden geen schulden aangegaan, evenmin is het de bedoeling
een groot vermogen op te bouwen. In de periode die ligt tussen het ontvangen en het
uitgeven van gelden zullen deze niet belegd worden, maar risicoloos gespaard.
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