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Informatie over Familie Boonstra (project Magreb) 

Een korte periode zijn giften voor 

Sportministry via St De Rank binnen-

gekomen. Vanwege de overstap naar 
de EO is Michaël v ‘t Oever nu  

niet meer afhankelijk van giften.  

Activiteiten: 

2017 
-Projectleider AIA Conference 2017 

-Jeugdleider op skitrip Navisnow 2017 

-Deelname ECSU Conference Vienna 
-Organisatie, MC en spreker bij AIA 

Conference voorjaar 2017  

-Organisatie, MC en spreker bij AIA 
Conference zomer 2017 

-Leider Hillsong Conference Londen 

2017 
-Organisator Hillsong Summercamp 

2017 

2018 
-Gestopt met Athletes in Action  

-Nieuwe baan bij de EO 

Ontvangen  2017 2016 

Magreb 21.522 19.316 

Sportministry 9.225 0 

Amel 2.298 700 

Giften voor projecten 

Giften voor projecten worden 

zonder aftrek van kosten, dus 

voor de volle 100% doorge-
stuurd. 

Stichting De Rank is Anbi erkend, 

giften zijn dus aftrekbaar voor de 

belasting. 

Herman en Jettie werken voor Jeugd met een 

Opdracht. Ze geven o.a. les in Spanje aan een 

Discipelschap trainings school en rekruteren en 

ondersteunen jonge mensen die een hart hebben 

voor Noord Afrika. 

Herman vertaalt boeken, geeft spreekbeurten en 

verzorgt trainingen. Je kunt hem als spreker uit-

nodigen. Hij weet veel over de Arabische wereld, 

de verschillende godsdiensten en stromingen. Onze houding ten opzichte 

van vluchtelingen en welke zaken spelen in die (Arabische) cultuur  zijn on-

derwerpen  waar hij boeiend over kan spreken. Jettie verzorgt contacten 

met zendelingen die via JmeO in het buitenland zijn. Omdat ze verder geen 

inkomen hebben, en de reis, werk en leefkosten zelf moeten betalen willen 

we een oproep doen hen te ondersteunen. 



       

  2017 2016    2017 2016 

         

pand 300.000 300.000  vermogen 337.465 332.884 

winkelinrichting 70.000 70.000  resultaat boekjaar 21 4.581 

Vaste activa 370.000 370.000      

boeken 54.282 65.000  Eigen vermogen 337.135 341.114 

muziek 7.300 8.500      

diversen 15.100 15.400  hypotheek 113.558 93.557 

voorraden 76.682 88.900  lening 23.769 21.769 

     Langlopend vv 137.327 115.326 

debiteuren 1.372 1.650      

muziek/vvv bonnen 218 550  kadobonnen 1.675 2.456 

Fam. Boonstra 0 0  btw 2.582 4.940 

vord & overl activa 1.590 2.200  crediteuren 647 1.455 

     
Kortlopend schul-

den 
4.904 8.851 

bank courant 10.128 11.782  project Magreb 4.722 3.706 

kas 100 100  tegoed Sportministry 2.778 0 

Bank sparen 35.000   project  Amel 6.283 3.985 

liquide middelen 45.228 11.882  Tegoeden 13.783 7.691 

       

Totaal debet 493.500 472.982  Totaal credit 493.500 472.982 

       

Balans 

Na 10 jaar vaste rente periode is nu 

de hypotheek omgezet. Het rente 

percentage is nu lager en de hypo-
theek is verhoogd. Dat was mogelijk 

doordat we eigenlijk de eerste 10 jaar 

teveel hebben afgelost waardoor de 

liquiditeit in het gedrang kwam. Er is 
nu wat geld achter de hand om ver-

nieuwing en interieur verandering 

door te voeren. Verbetering van de 
website en kassasysteem is nu ook 

mogelijk. 

Toelichting op de balans 

Kinderen hebben heel actief gekleurd 

en proberen te winnen. De kleur van 

de toonbank is binnenkort ook niet 

rood meer. 

Vanuit het bestuur 

 

Het jaar 2017 kan samengevat wor-

den met het woord: 

“VERNIEUWINGSPROCES” 

Het begon eind 2016 met een 

brainstormgesprek met het bestuur 

en Willem Rietberg, waarin terugge-

keken werd naar het ontstaan van 

de boekwinkel. Het beeld: “stromen 

van levend 

water” 

kwam hierin 

naar voren 

als bevesti-

ging en ver-

trekpunt in 

1986. Dat 

beeld gaf 

aan dat er 

“levend wa-

ter” uit de 

winkel 

stroomde 

door de straten van Kampen. Bewo-

ners die dit zagen openden hun 

deuren en dronken van dit “levende 

water” met een link naar Psalm 1. 

Ik verwijs voor de uitleg hiervan 

naar het voorwoord van het jaar-

verslag van 2016. 

Door in 2017 vanuit de “bron” naar 

de toekomst te kijken, kwamen er 

tal van mooie ideeën tot leven, die 

passen in deze veranderende tijd. 

We hebben ook een dergelijke ses-

sie gehad met jonge christen zaken-

lieden gehad en een middag met 

Lucas Reinds, van reclamebureau 

Pankra. Dit om het proces helder te 

krijgen. Bij het maken van een 

moodbord voor de winkelinrichting 

werden we geholpen door binnen-

huisarchitect Janita Stoel in het ka-

der van Tohopesate, dit gaf veel 

inspiratie. Bij de verdere uitwerking 

zijn ook de dames van ontwerpbu-

reau Happy038 betrokken met suc-

cesvolle ideeën . Er is een plan van 

aanpak ge-

maakt, wat 

in fasen 

wordt uitge-

voerd. 

Zo is de win-

kel nog meer 

een bele-

vingswinkel 

geworden. 

De koffie-

ruimte in het 

hart van de 

winkel is opgefrist. Er staan nu 3 

kleine tafels; i.p.v. een grote om 

meer ontmoeting te laten plaats 

vinden. Bezoekers gaan nu gemak-

kelijker aan een tafeltje zitten om 

een boek in te kijken of een gesprek 

met iemand te hebben. 

Jurriën heeft nieuwe steigerhouten 

presentatietafels gemaakt om nog 

meer integrale platte presentatie 

mogelijk te maken, met toepassing 

van lichtere kleuren. De uitstraling 

van de vernieuwing is goed zicht-

Van het bestuur 



baar en er klinken veel positieve re-

acties van de klanten. 

Op 4 november 2017 vierden we ons 

30 jarig bestaan en de presentatie 

van het vernieuwingsproces. Burge-

meester Bort Koelewijn gaf het start-

schot, nadat onze stadsomroeper 

Bertus Krabbe iedereen uitgenodigd 

had om er bij aanwezig te zijn. Dit 

was erg leuk. Schrijfster Willeke 

Brouwer presenteerde haar nieuwe 

“Silvester”. (Bort is fan van deze se-

rie). Er was muzikale begeleiding 

door Gilbert en er werden heerlijke 

stroopwafels gebakken door bakker 

Niels en uitgedeeld aan de bezoekers.  

Zelf heb ik het stokje, als voorzitter 

van Stichting de Rank, die middag, 

overgedragen aan Dick Pieter Poppe. 

Al met al een geslaagde, feestelijke  

middag.  

In 2017 hebben we afscheid geno-

men van Jeannet Boersma van het 

managementteam. Deze plek werd, 

via een sollicitatieprocedure, opge-

vuld door Anouk Kanbier (zie foto 

jaarverslag 2016). Ook hebben af-

scheid genomen van Wies van Dijk en 

Atty van Lingen van het winkelteam 

en van Henk de Vries, bestuurslid. 

Inmiddels zijn de plaatsen van beide 

dames weer opgevuld door 2 nieuwe 

enthousiaste winkeldames nl. Badje 

Fikse en Mariët van Putten  en 1 

nieuw bestuurslid nl. Anja Kuipers. 

We wensen hen succes en de zegen 

van God toe in de nieuwe situatie. 

Jannie Westendorp vierde haar 25 

jarig jubileum als vrijwilligster (zie 

foto in jaarverslag 2016), gefelici-

teerd! 

Enkele weken geleden stonden we, 

tijdens een winkelteamvergade-

ring, stil bij het verloop van het 

vernieuwingsproces. We kwamen 

tot de conclusie dat we  veel reden 

tot dankbaarheid hebben en kun-

nen zeggen dat we blij zijn met het 

vernieuwingsproces tot nu toe. We 

zien met veel vertrouwen de toe-

komst tegemoet, bij het verbreiden 

van de mooie boodschap van Jezus 

Christus, via de Rank. 

Namens het bestuur, hartelijke 

groet Cees van Dongen 

Geweldig mooi feest 

We vierden het 30-jarig bestaan 

van de winkel. Gestart in 1986. 

We zijn dus iets te laat met het 

vieren, maar het feest is er niet 

minder om! (zie ook facebook—

rankkampen) 

  2017 2016 

Omzet 266.120 284.088 

Inkoopwaarde omzet 174.910 186.183 

Netto marge 91.210 97.905 

Totale exploitatiekosten 86.479 87.003 

    

Netto Resultaat 4.752 10.902 

Giften namens winkel 4.731 6.321 

Vermogensmutatie stichting 21 4.581 

Resultaten overzicht 

De omzet is ook in 2017 weer iets lager dan het jaar ervoor. Toch 

hebben we besloten om allerlei initiatieven te steunen met giften. 

We geloven dat we geroepen zijn om onze naasten te helpen waar 

nodig en om ze te vertellen van Jezus. Afgelopen jaar hebben we de 

hypotheek kunnen verhogen daarmee is de liquiditeit verbeterd. 

Toelichting op resultaten 2017 

Wies heeft eind 2017 afscheid ge-

nomen van De Rank. Atty van Lin-

gen ook. Heel veel vrijwillige uren 

hebben ze besteed aan dit werk. 

Wies en Atty, hartelijk bedankt! 

Henk, hartelijk be-

dankt voor je werk in 

het bestuur en al je 

klussen. 


