
RAFAEL DORDRECHT 
EN ANBI
Algemeen Nut Beoogde Instelling ( ANBI )

Rafaël Dordrecht is als kerkgenootschap aangesloten bij Rafaël Nederland. Rafaël Nederland heeft van de

Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen en is door de Belastingdienst erkend als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken

van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 A – Algemene gegevens

De officiële naam van onze kerk luidt conform onze statuten: Rafaël Dordrecht.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: Ons RSIN is 

825586446 

dit is toegekend door de Belastingdienst kunt U dit nummer vinden via de volgende link op de website van 

de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: Rafael Dordrecht 

Vestigingsplaats: Dordrecht.

Ons postadres luidt: Prinses Margrietstraat 15.   2691 VW 's-Gravenzande

Per email zijn wij als volgt bereikbaar: paulmutama@yahoo.fr 

 

Per telefoon zijn wij als volgt bereikbaar: 0631653465 .

Het bankrekeningnummer van Rafaël Dordrecht is NL26 INGB 0007505606.

 B – Samenstelling bestuur

Overeenkomstig de statuten is het bestuur van Rafaël Dordrecht als volgt samengesteld: voorzitter, 

vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. In de praktijk is er nog 1 extra algemeen bestuurslid 

toegevoegd aan het bestuur. Zij verrichten hun werk onbezoldigd.

C – Doelstelling en Visie

Overeenkomstig de statuten heeft Rafaël Dordrecht als doel de verkondiging van het evangelie en het 

uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/


geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgelegd door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael 

Nederland.

Rafaël Dordrecht tracht haar doel te realiseren door:

  Het organiseren van samenkomsten, Bijbelstudies, kringen, etc.

  Het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en het uitdragen daarvan.

  Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met 

soortgelijke en/of aanverwante doeleinden.

  Alles hierbij betrekken wat in de ruimste zin hiermee verband houdt, zonder enige beperking 

maar in overeenstemming met de doelstelling.


