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Een heel bijzonder jaar was 

het voor iedereen in 2020. 

De eerste maanden hadden 

we een vliegende start, vanaf 

maart ging alles heel anders. 

Het winkelteam heeft zich 

bijzonder snel aan de om-

standigheden aangepast en 

heel goed gereageerd op de 

(verplichte) veranderingen. 

De veiligheid in de winkel zo-

veel mogelijk gegarandeerd 

door een ruim spatscherm, 

ontsmettingsautomaat en het 

invoeren van winkelmandjes. 

Mogelijkheden benutten en 

de veranderingen goed com-

municeren met de klanten. 

De nieuwe website heeft daar 

erg bij geholpen. De omzet-

ten per maand waren zeer 

fluctuerend, maar de klanten 

wisten ons weer snel te vin-

den als er weer gelegenheid 

was om te komen. 

Voor een aantal medewerkers 

was de hele corona situatie 

de aanleiding om te stoppen 

met het vrijwilligers werk. 

Met name onze trouwe mede-

werkers: Antoinette, Janny en 

Sjanie willen we enorm be-

danken voor hun jaren lange 

trouwe inzet. Geweldig ge-

daan, hartelijk bedankt. 

Het overlijden van Anneke 

Rietberg heeft ons extra be-

paald bij de missie van het 

Van het bestuur 



leven. Haar vertrouwen op de 

Heer heeft ons gesterkt en 

aangemoedigd om dicht bij Je-

zus te leven. Haar leven is 

voor ons allemaal een enorm 

getuigenis geweest. Positief en 

blijmoedig leven, blijven ver-

trouwen en vertellen dat God 

de kracht geeft. Wij herinne-

ren haar met blijdschap. Het 

gemis is vooral voor Wim en 

de kinderen groot. We bidden 

en wensen hen kracht toe. 

Namens het bestuur, 

Jurriën van ‘t Oever 

 

Anneke Rietberg Kijk op: rankkampen.nl 



  2019 2020 

Omzet 264.360 243.242 

Inkoopwaarde omzet 177.010 161.214 

Netto marge 87.350 82.028 

Corona steun maatregel  4.000 

Totale exploitatiekosten 85.531 80151 

Netto Resultaat 1.819 5877 

Giften namens winkel 5.091 4060 

Vermogensmutatie stichting -3.272 1817 

Resultaten overzicht  2019 en 2020 

De omzet is in 2020 omlaag gegaan.  Dat is wel jammer, we 

hadden gehoopt te kunnen stabiliseren. Begin 2020 is de ver-

nieuwde website in de lucht gegaan, dat is heel positief ge-

weest. Vanwege Corona (2020) was de winkel een aantal we-

ken gesloten. Gelukkig kwamen er bestellingen binnen via de 

vernieuwde site. We zijn in 2020 in staat geweest om een 

weer een mooi bedrag weg te geven aan goede doelen. 

Toelichting op resultaten 2020 



       

  2019 2020    2019 2020 

         

pand 300.000 300.000  vermogen 340.582 337.310 

winkelinrichting 50.000 50.000  resultaat boekjaar -3.272 1817 

voorraden 92.000 90.400  hypotheek 102.110 96.386 

vorderingen 350 724  lening 23.769 23.769 

liquide middelen 35.468 46409  kortlopend schulden 3.721 10.885 

     project Magreb 5.620 15.461 

    project Amel 5.288 1.905 

       

Totaal debet 477.818 487.533  Totaal credit 477.818 487.553 

       

Balans 

Eind 2020 geven de liquide middelen een rooskleurig beeld van 

de situatie. Direct in de begin maanden van 2021 is dat snel 

minder geworden. Dat was financieel een zware periode. Giften 

die binnenkomen voor de projecten Magreb en Amel worden 

nauwkeurig bijgehouden. Deze bedragen komen zonder dat er 
kosten in rekening worden gebracht volledig ten goede aan 

“het goede doelen werk”. Doordat de Fam. Boonstra inmiddels 

AOW ontvangt, komt er een grotere buffer in de projectpot 

 

Toelichting op de Balans 



Informatie over Familie Boonstra (project Magreb en Amel) 

Ontvangen  2019 2020 

Magreb 24.745 24.477 

Amel 3.625 9.935 

Giften voor projecten 

Giften voor projecten worden 

zonder aftrek van kosten, dus 

voor de volle 100% doorge-

stuurd. 

Stichting De Rank is Anbi er-

kend, giften zijn dus aftrek-
baar voor de belasting. 

Herman en Jettie werken voor Jeugd met een Opdracht. Ze 

geven o.a. les in Spanje aan een Discipelschap trainingsschool 

en ondersteunen jonge mensen die belangstelling hebben voor 

Noord Afrika. 

In Marokko hebben ze samen met andere gezinnen de zorg 

voor kinderen op zich genomen vanaf 2000. In 2010 zijn ze 

door de overheid gedwongen het land te verlaten. De (pleeg) 

kinderen zijn vanaf die tijd in een Marokkaans kinderhuis op-

gevangen, maar misten hun pleegouders enorm. Contact was 

nauwelijks mogelijk.  

Het plan was dat een aantal kinderen in de zomer van 2020 

enkele vakantieweken naar Nederland zouden komen. Door 

corona-reisrestricties is dat  niet door gegaan. Voor de kin-

deren is het in Marokko ook geregeld moeilijk om de moed er 

in te houden vanwege de pandemie. Gelukkig kunnen Herman 

en Jettie online enig steun en richting aan hun leven geven. 

De kinderen hebben geen familie en weinig contacten in Ma-

rokko, het is dus voor hen erg moeilijk om “hun weg in het 

leven te vinden”. Waar moeten ze wonen, waar kunnen ze 

werken of studeren en wie betaalt dat allemaal?  
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