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Inleiding 

Het doel van Stichting Raff is om Raff Klippel, geboren 05-04-2017 en gediagnosticeerd met 

SMA Type 1, financieel te ondersteunen bij therapieën en hulpmiddelen die er aan bijdragen 

dat zijn functioneren met zijn ziektebeeld zo optimaal wordt gemaakt. 

Tevens kunnen andere patiënten gediagnosticeerd met SMA type 1 en type 2 en woonachtig 

in een straal van 25 km rond Sprundel een verzoek indienen bij Stichting Raff voor financiële 

ondersteuning voor therapieën of hulpmiddelen. Voor deze laatste groep wordt een 

wachtlijst gemaakt en is op basis van beschikbaarheid van financiële middelen. 

 

Voor deze financiële ondersteuning is Stichting Raff afhankelijk van vrijwilliger en donateurs 

die er aan bijdragen dat de Stichting een vermogen kan opbouwen.  Stichting Raff gaat dit 

doen o.a. door het houden van sponsoracties. 

 

 

Termijn van het beleidsplan 

Dit beleidsplan is opgesteld voor de duur van 1 jaar. Jaarlijks zal gekeken worden welke 

doelen gehaald zijn en wat nodig is om de nieuwe doelen te kunnen behalen. 

Na het opstellen van de begroting zal het beleidsplan worden herzien. 

 

 

Missie en visie  

Stichting Raff is opgericht om in beginsel Raff Klippel financieel te ondersteunen bij 

therapieën en hulmiddelen welke niet voor vergoeding in aanmerking komen, maar die wel 

bijdragen aan de ontwikkeling en het functioneren met het ziektebeeld. Omdat niet alleen 

Raff, maar ook andere kinderen met SMA type 1 en 2 baat kunnen hebben bij deze 

therapieën en hulpmiddelen kunnen patiënten met SMA type 1 en 2 woonachting in een 

straal van 25 km om Sprundel ook een verzoek tot financiering indienen. Zolang er vermogen 

is binnen de Stichting zal op basis van een wachtlijst en financiële middelen bekeken worden 

wat binnen de mogelijkheden valt. 

 

Doelstelling 

Het doel van Stichting Raff is werving van gelden om therapieën en hulpmiddelen voor de 

eerder genoemde doelgroep te kunnen financieren. 

Het eerste doel dat we willen bereiken, is Dolfijntherapie voor Raff.   

Raff kan hieraan deelnemen vanaf zijn 3e verjaardag. 
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Wat maakt dat Dolfijntherapie werkt? 

Bij dolfijntherapie is een hoge mate van succes. Patiënten vertonen opvallende vooruitgang 

in: 

 - fijne en grove motorische vaardigheden 

- spraak en taalbeheersing 

- cognitieve ontwikkeling 

- sociale en functionele vaardigheden 

  

Dit kan concreet leiden tot fysiek ontwikkeling, betere communicatie, meer zelfvertrouwen 

en meer ontspanning. Een enorm verschil in het leven van patiënten en hun gezinnen. 

  

Contact leggen en omgaan met dolfijnen stimuleert en beloont patiënten om vooruitgang te 

boeken. Een dolfijn kan je aandacht vasthouden, je op je gemak stellen en je op unieke 

manieren motiveren. Na een programma van twee weken vertonen patiënten die hebben 

deelgenomen significante verbeteringen die thuis nog onmogelijk hadden geleken. 

 

 

Strategie 

Jaarlijks zal gekeken worden welke doelen Stichting Raff  heeft gesteld en welke acties 

hiervoor nodig zijn. De acties die Stichting Raff voor ogen heeft zijn met name sportieve 

activiteiten, waarbij de deelnemers zich uit laten dagen voor een tegenprestatie in de vorm 

van een sponsoring. 

De acties worden uitgezet door het bestuur, hierbij ondersteund door vrijwilligers waardoor 

een zo breed mogelijk netwerk in wordt gebruikt.  

 

 

Huidige situatie 

Op dit moment is Stichting Raff in oprichting. De eerste activiteiten om sponsoracties op te 

zetten zijn al verricht en indien haalbaar zal in juni de eerste sponsoractie van start gaan. 

 

 

Activiteiten van de organisatie 

Het bestuur van Stichting Raff zal zich steeds bezighouden met het opzetten van 

sponsoracties om gewenste doelen te kunnen behalen. Aanvragen voor therapieën en 

hulpmiddelen zullen beoordeeld worden en op een wachtlijst worden geplaatst.  

De sponsoracties zullen steeds openbaar worden gemaakt zodat zoveel mogelijk doelen 

behaald kunnen worden. Dit is een doorlopend proces. 



 
 

   

5 
 

 

Organisatie 

Stichting Raff 

Struikhei 64a 

4714 VB SPRUNDEL 

info@stichtingraff.nl 

www.stichtingraff.nl 

 

Telefoon: 0165-350784 

 

KVK: 

Rekeningnummer: 

 

Bestuur 

Het dagelijks bestuur van Stichting Raff bestaat uit: 

 

Erik-Jan Hokke, voorzitter 

Paulien Klippel, secretaris 

Nettie Hokke, penningmeester 

 

Dit bestuur zet zich op vrijwillige basis in voor Stichting Raff. 

 

 

Acties 

De eerste actie die op de agenda staat om aan deel te nemen is de zwemvierdaagse in 

Rucphen. Deze wordt in juni gehouden.  

Daarnaast wordt een actie opgezet voor een fietsbeklimming van een berg.  

Voor deze acties zijn werkgroepen opgericht die zich in gaan zetten zoveel mogelijk 

sponsoren binnen te halen.  

 

Daarnaast zullen in de webshop van Stichting Raff diverse artikelen verkrijgbaar zijn, 

waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting. 

 

Deze eerste acties zijn bedoeld om de Dolfijntherapie voor Raff te kunnen realiseren. 

 

De penningmeester zal jaarlijks een begroting opstellen om de kosten van de doelen en de 

inkomsten hiervoor duidelijk in beeld te krijgen, zodat inzichtelijk is welke doelen haalbaar 

zijn. Waar nodig kan een sponsorplan dan tijdig worden bijgesteld. 

mailto:info@stichtingraff.nl
http://www.stichtingraff.nl/
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