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Informatie over Familie Boonstra (project Magreb en Amel) 

Ontvangen  2021 2020 

Magreb 31.725 24.477 

Amel 3.600 9.935 

Giften voor projecten 

Giften voor projecten worden zonder 
aftrek van kosten, dus voor de volle 
100% doorgestuurd. 
Stichting De Rank is Anbi erkend, 
giften zijn dus aftrekbaar voor de be-
lasting. 

Herman en Jettie werken voor Jeugd met een Opdracht. Ze geven o.a. les in 

Spanje aan een Discipelschap trainingsschool en ondersteunen jonge men-

sen 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 Marok-

kaans kinderhuis opgevangen, maar misten hun pleegouders enorm. Con-

tact was nauwelijks mogelijk. Contact met hen is moeilijk omdat de Boon-

stra’s Marokko niet in mogen reizen. Door corona konden de kinderen ook 

niet naar Nederland reizen afgelopen twee jaar.  

De kinderen hebben geen familie en weinig contacten in Marokko, 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? 

Langer in het kinderhuis blijven is wel mogelijk maar heeft niet de voorkeur. 

Op dit moment studeren (met vallen en opstaan) deze tieners. Met een 

beurs of met ondersteuning van fonds Amel. 

Samen met hen zoeken we naar manieren om deze jong volwassenen te 

ondersteunen en te begeleiden (helpen). Ook is wijsheid nodig om de goede 

keuzes te maken. We bevelen deze projecten aan in gebed en ter onder-

steuning. 

Hanane, was voorjaar 2022 in Kampen. Het heeft haar goed gedaan. 



       

  2021 2020    2021 2020 

         

pand 300.000 300.000  vermogen 339.127 337.310 

winkelinrichting 50.000 50.000  resultaat boekjaar 1.165 1.817 

voorraden 81.957 90.400  hypotheek 90.662 96.386 

vorderingen 450 724  lening 23.769 23.769 

liquide middelen 57.042 46409  kortlopend schulden 7.164 10.885 

     project Magreb 25.307 15.461 

    project Amel 2.255 1.905 

       

Totaal debet 489.449 487.533  Totaal credit 489.449 487.553 

       

Balans 

Er zijn nagenoeg geen veranderingen 
op de balans. De hypotheek wordt 
afgelost volgens schema. Versneld 
aflossen van de lening willen we wel, 
maar daar is op dit moment geen 
geld voor. 

Toelichting op de balans 2020 

Bezoek onze site: rankkampen.nl en facebook pagina 

 

2021 Weer een bij-

zonder jaar. Door corona 

moest er telkens geschakeld 

worden. Complimenten voor 

het team dat steeds maar 

weer de veerkracht heeft ge-

toond om deze aanpassingen 

door te voeren. Handen ont-

smetten, scherm voor de 

toonbank, afstand proberen 

te houden. Winkel dicht. 

Een aantal vrijwilligers zijn-

mede door deze bijzondere 

omstandigheden gestopt. Be-

dankt voor alles! Gelukkig 

zijn er ook weer nieuwe vrij-

willigers gevonden. Bovenge-

middelde doorstroom van 

werkers dus. 

We zijn enorm blij dat er 

steeds weer meisjes en vrou-

wen zijn die graag in de Rank  

 

willen meehelpen. Het is dan 

wel een voorrecht om van be-

tekenis te kunnen zijn voor 

de bezoekers, je moet ook 

heel wat tijd doorbrengen in 

de winkel. Ook op momenten 

zoals in het weekend dat het 

niet altijd past.  

Het bestuur is blij met de in-

zet van de vrijwilligers, de 

betrokkenheid en ook voor 

het nemen van de verant-

woordelijkheid om de winkel 

te laten functioneren. Het 

managementteam onder-

steunt en geeft richting aan 

het hele winkelgebeuren. Op 

creatief gebied, regelen en 

besluiten. Klasse. 

Bedankt allemaal. 

Jurriën 

Van het bestuur 
 



 

 
 

 

 

Harrie van Zuthem 

is gestopt als be-

stuurslid van Stich-

ting De Rank. We 

bedanken Harrie 

voor zijn jarenlange 

inzet en betrokken-

heid. Vaak zorgde 

hij voor een vrolijke 

noot tijdens ons 

overleg. Voor al zijn 

vrijwilligers werk is 

Harrie in 2022 on-

derscheiden met 

een Koninklijke rid-

derorde. 

In het boekencafe 

op de website kun 

je meelezen met 

Karina, Maarten, 

Henk, Luth en Ol-

ga  

Bestuurslid Harrie 

  2021 2020 

Omzet 261.886 243.242 

Inkoopwaarde omzet 185.063 161.214 

Netto marge 76.823 82.028 

Corona steun 2.758 4.000 

Resultaat 79.581 86.028 

Exploitatiekosten 75.276 80.151 

Netto Resultaat 4.305 5.877 

Giften namens winkel 3.120 4.060 

Vermogensmutatie stichting 1.185 1.817 

Resultaten overzicht  2021 

De omzet is in 2021 omhoog gegaan.  Dat is heel mooi.  Begin 

2020 is de vernieuwde website in de lucht gegaan, om die re-

den hopen we op nieuwe klanten. Corona (2020-2021) zit de 

omzet niet mee, we houden de moed erin.  

Gelukkig is er nog steeds een bedrag over om aan goede doe-

len te schenken. 

Toelichting op resultaten 2021 

 


