
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2020-2022 

Stichting ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’   
 
De Robert Coppes Stichting  
 
De Robert Coppes Stichting is een kleinschalige organisatie die ondersteuning biedt aan 
mensen met een visuele beperking met daarnaast vaak een bijkomende beperking, veelal op 
psychisch vlak. Circa 200 cliënten ontvangen deze zorg in de thuissituatie, variërend van 
ondersteuning bij het runnen van de eigen huishouding, post en administratie tot intensieve 
specialistische begeleiding en behandeling. Mensen kunnen hierdoor zelfstandig blijven 
wonen en grip houden op hun eigen leven. Zonder deze specialistische begeleiding zouden 
veel cliënten niet zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast wonen circa 80 cliënten van de 
Robert Coppes Stichting in verschillende woonvoorzieningen, allemaal in Vught. Hier wordt 
intensieve zorg verleend aan mensen waarbij naast de visuele beperking sprake is van 
meerdere bijkomende beperkingen. Juist de combinatie van de visuele beperking en de 
bijkomende problematiek maakt deze mensen extra kwetsbaar, waardoor een beschermende 
setting noodzakelijk is.  
 
Stichting ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ 
 
Op 12 mei 2004 is de Stichting ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ opgericht. Medio 
2019 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur en in samenspraak met de 
bestuurder van de Robert Coppes Stichting heeft dit geleid tot het herformuleren van de missie 
van de vriendenstichting en het vaststellen van dit beleidsplan voor de periode  
2020-2022.  
 
Missie  
 
De missie van de Stichting ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ is het generen van 
financiële middelen ten behoeve van een tweetal 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.  

2. Het (mede) financieren van onderzoeksprogramma’s ten behoeve van de verdere 
professionalisering van de specifieke hulpverlening aan cliënten met een visuele 
beperking en bijkomende problematiek.  
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Organisatie  
 

• De stichting is notarieel opgericht op 12 mei 2004, statutair gevestigd in Vught 

Bankrekeningnummer: NL29RABO0144576384 Rabobank in Vught.  

• Inschrijving KvK: 17165685. 
 

Per september 2019 bestaat het bestuur uit:  
o Vincent van Heck, voorzitter  
o Ton van der Vossen, secretaris 
o Robert Slaghuis, penningmeester  

• De Stichting “Vrienden van de Robert Coppes Stichting is door de fiscus erkend als een 
Stichting met een algemeen belang, gelegen in de behartiging van het welzijn van 
blinden en slechtzienden. (ANBI-status).   

• Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld met een verantwoording inzake de 
inkomsten en uitgaven. De jaarrekening wordt opgesteld door een extern accountant en 
daarna formeel vastgesteld door het bestuur. 

Doelstelling voor de periode 2020-2022 

Ten aanzien van de organisatie Stichting Vrienden van de Robert Coppes 

Stichting: 

• De Stichting kent een comité van aanbeveling. Voorjaar 2020 vindt er een verkenning 
plaats naar een herziene samenstelling van dit comité van aanbeveling met 
vertegenwoordiging vanuit de wetenschap, politiek, cliëntenbelangenorganisaties en 
Vughtse samenleving.  

• Het huidige bestuur bestaat uit drie personen. Het streven is om het bestuur in de 
komende periode uit te breiden met 1 á 2 personen, b.v.k. met expertise op het gebied 
van PR/communicatie. 

• In verband met de herziene ambities van de stichting wordt er voorjaar 2020 een pr-
plan opgesteld en zal er nieuw pr-materiaal worden ontwikkeld.  

Ten aanzien van de financiering activiteiten die het leven van cliënten van de 
Robert Coppes Stichting kunnen veraangenamen  

• Leggen van contacten met organisaties die ‘goede doelen’ in hun doelstelling hebben 
opgenomen. 

• Verkennen van mogelijkheden om personen, instanties en bedrijven zich voor een 
langere periode te binden aan de stichting, bijvoorbeeld door middel van 
donateurschappen.  

• Zoeken van aansluiting bij initiatieven van bedrijven die op gezette tijden donaties 
verstrekken aan vrijwilligers- en non-profit organisaties.  

  



 

 

 
 

 
 
Ten aanzien van het (mede) financieren van onderzoeksprogramma’s ten behoeve 

van de professionalisering van de zorg voor de specifieke cliëntengroep van Robert 
Coppes Stichting.   

• Een verkennende studie naar subsidiemogelijkheden voor deze onderzoeksactiviteiten 
bij landelijke fondsen. 

• Leggen van relaties met wetenschappelijke wereld en onderzoeksorganisaties. 

• Onderzoeken van mogelijkheden welke personen of instanties zich (structureel) willen 
verbinden aan financiering van deze onderzoeksactiviteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


