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Op Weg met de Ander 
T.a.v. mevr. J. Wolvers – ten Hove 
Beatrixstraat 20a 
3862 DB  Nijkerk 
 
 
 
 
Brakel, 23 oktober 2013 
 
 
Betreft: Gegevens van De Regenboog inzake publicatieplicht ANBI 
 
 
Geachte mevrouw Wolvers, 
 
Aansluitend op uw mailcorrespondentie d.d. 1-10-2013 met onze secretaris, mevr. J.M. van Willigen – van 
Gelder, sturen wij u hierbij onze gegevens voor publicatie op uw website. Zie de volgende pagina en het 
beleidsplan en het jaarverslag, die als aparte documenten bijgevoegd zijn.  
 
Wij danken u hartelijk dat u ons hiervoor de ruimte biedt. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over deze 
gegevens, dan hoor ik dat graag van u. Ook horen wij graag tijdig op welke webpagina de gegevens 
gepubliceerd worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arie van Heusden 
(bestuurslid / penningmeester) 
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Gegevens van De Regenboog inzake publicatieplicht ANBI per 1-1-2014 
 
Naam Stichting Woonvorm De Regenboog 
Fiscaal nummer 8155.57.280 
Contactgegevens Secr: Mevr. J.M. van Willigen – van Gelder, Bosuil 17, 5306 GP  Brakel 
Bestuurssamenstelling Voorzitter: Ds. B. de Romph 

Secretaris: Mevr. J.M. van Willigen – van Gelder 
Penningmeester: Dhr. A. van Heusden 
Bestuurslid: Mevr. J. van der Sluys – Bouwmeester 
Bestuurslid: Dhr. W. van der Reijden 

Beleidsplan Zie bijlage ‘Beleidsplan 1 november 2013.doc’ 
Beloningsbeleid Bestuursleden hebben geen recht op bezoldiging, doch de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen door de stichting worden 
vergoed. 

Doelstelling Stichting Woonvorm De Regenboog heeft als algemeen doel om het welzijn van 
mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking te 
bevorderen vanuit de overtuiging, dat hun belangen centraal staan en dat zij als 
iedere andere burger het recht hebben om zo volledig mogelijk opgenomen te 
worden in de gemeenschap. De Stichting heeft in het bijzonder ten doel de 
ondersteuning bij het opzetten en in stand houden van een kleinschalige 
woonvoorziening met hervormd- gereformeerde identiteit voor verstandelijk, 
lichamelijk en meervoudig gehandicapten met 24-uurs zorg te Brakel.  

Verslag van de 
uitgeoefende activiteiten 

Zie bijlage ‘Jaarverslag 2012.pdf’ 

Financiële 
verantwoording 

Zie bijlage ‘Jaarverslag 2012.pdf’ 

 
 


