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Informatie over Familie Boonstra (project Magreb en Amel) 

Ontvangen  2017 2018 

Magreb 21.522 22.323 

Sportministry 9.225 6.090 

Amel 2.298 1.380 

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-

Herman en Jettie werken voor Jeugd met een 

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

Discipelschap trainingsschool en rekruteren en 

ondersteunen jonge mensen die een hart hebben 

voor Noord Afrika. 

In Marokko hebben ze samen met andere gezin-

nen de zorg voor kinderen op zich genomen van-

af 2000. In 2010 zijn ze door de overheid ge-

dwongen het land te verlaten. De (pleeg) kinderen zijn vanaf die tijd in een 

Marokkaans kinderhuis opgevangen, maar misten hun pleegouders enorm. 

Contact was nauwelijks mogelijk. Nu zijn de oudsten 18 jaar, en komen er 4 

(van de 8) in de zomer van 2019 naar Nederland. Voor het eerst na bijna 9 

jaar kunnen ze elkaar weer zien en bijpraten!  

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. 

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

ondersteunen en te begeleiden (helpen). Daarvoor is fonds Amel opgericht, 

maar als er woonruimte en studie betaald moet gaan worden, zijn er grote 



       

  2017 2018    2017 2018 

         

pand 300.000 300.000  vermogen 337.465 337.486 

winkelinrichting 70.000 70.000  resultaat boekjaar 21 3.096 

voorraden 76.682 75.458  hypotheek 113.558 107.834 

vorderingen 1.590 1.163  lening 23.769 23.769 

liquide middelen 45.228 40.624  kortlopend schulden 4.904 2.377 

     project Magreb 4.722 5.770 

    project Amel 6.283 6.913 

    sportministry 2778 0 

Totaal debet 493.500 487.245  Totaal credit 493.500 487.245 

       

Balans 

De balans toont weinig veranderin-

gen. Doordat 2 jaar terug de hypo-

theek verhoogd is, is de liquiditeit 
weer goed. Dat werkt prettig. Reke-

ningen worden direct betaald.  

Giften die binnenkomen voor de pro-

jecten Magreb en Amel worden nauw-
keurig bijgehouden. Deze bedragen 

komen zonder dat er kosten in reke-

ning worden gebracht volledig ten 
goede aan “het goede doelen werk”. 

Het sportministry project is gestopt, 

er komen geen giften meer binnen 
voor dit fonds. Begin 2018 zijn giften 

terug gestort vanwege de beëindiging 

van dit project. Zie jaarverslag 2017. 

Toelichting op de balans 

Tijdens de kamper ui(t) dag iets 

extra doen is altijd erg leuk. 

Op straat passeren veel mensen, 

maar hoe krijg je die binnen? 

Het team organiseert leuke activi-

teiten, met hiernaast een foto van 

de “gekleurde snoetjes”. Onze eigen 

schilder: Afagh. 

Vanuit het bestuur 

Het jaar 2018 ligt al weer een tijdje 

achter ons. Het was een bijzonder 

jaar vol van veranderingen en nieu-

we uitdagingen. Het vernieuwings-

proces dat in 2017 is ingezet, is in 

2018 volop doorgezet. Er zijn veel 

zaken veranderd: in het interieur, in 

de samenstelling van het assorti-

ment maar ook in de samenstelling 

van het  management team (MT), 

en in de samenstelling van de groep 

vrijwilligers. Ook als bestuur heb-

ben we ons de 

vraag gesteld 

of we nog op 

de juiste plek 

zitten. Het is 

goed om te 

blijven naden-

ken of de 

functie binnen 

het bestuur 

nog steeds 

past. Of we ons daar goed voelen 

en daar vrucht kunnen dragen.   

In maart 2018 heeft Olga na maar 

liefst 32 jaren afscheid genomen 

van het MT van de Rank. Wat zijn 

we dankbaar voor het vele werk dat 

Olga heeft verzet, haar enthousias-

me en haar tomeloze inzet. Haar 

energie en passie zullen we missen.   

Als we terug kijken zijn we als be-

stuur enorm dankbaar. Want we 

hebben goud in handen met de 

prachtige winkel, het bevlogen MT 

en de enthousiaste vrijwilligers. Het 

MT is na het vertrek van Olga ver-

sterkt met Miranda van Ommen. 

Samen met Anouk en Anneke vorm-

den zij het MT in 2018. Samen zijn 

ze een goed stel gebleken die elkaar 

in veel opzichten aanvullen en on-

dersteunen. Wekelijks vinden er 

overleggen plaats over het reilen en 

zeilen van de winkel en vindt er een 

warme overdracht plaats.  

In het vrijwilligersteam zijn er de 

nodige veranderingen geweest. Zo 

hebben Bartje 

en Elisabeth 

afscheid geno-

men en hebben 

we Rianne en Yi 

Ling mogen ver-

welkomen als 

nieuwe vrijwil-

ligers. We wen-

sen laatstge-

noemden veel 

succes en natuurlijk heel veel ple-

zier!  

Het uitje in september 2018 was 

een groot succes. Wat waren de 

meesten ongelooflijk fanatiek tijdens 

het befaamde ‘Wie is de mol’ en wat 

hebben we lekker gegeten en een 

goede tijd met elkaar gehad. Ook de 

kerstborrel was als vanouds, en top 

georganiseerd. In het afgelopen jaar 

is er veel gevraagd van het MT en 

de vrijwilligers. Ondanks dat blijkt 

uit een enquête die is gehouden on-

der (een deel van de) bezoekers van 

Van het bestuur 



de winkel dat klanten zich erg wel-

kom voelen en dat er een buitenge-

wone sfeer hangt in de winkel. Dat is 

iets om dankbaar voor te zijn.  

Ook in financieel opzicht was 2018 

een jaar om blij en dankbaar voor te 

zijn. De weg omhoog lijkt voorzichtig 

aan weer te zijn ingezet. En dat geeft 

vertrouwen voor de toekomst zodat 

we in Kampen een levensvatbare 

winkel mogen blijven exploiteren. 

Een winkel waar mensen graag ko-

men omdat er mooie producten zijn 

die in een behoefte voorzien maar 

ook een winkel waar mensen graag 

komen omdat mensen zich er thuis 

voelen. Het is bijzonder fijn om te 

merken dat we als vrijwilligers, MT en 

bestuur een goed team vormen met 

één verlangen: zo veel mogelijk men-

sen in Kampen en ver daarbuiten in 

aanraking brengen 

met stromen van 

levend water. We 

houden ons vast aan 

en geloven in de 

belofte dat Jezus ons 

onophoudelijk leidt 

waardoor wij zullen 

lijken op een tuin 

met voldoende water, een altijd op-

borrelende bron (Jesaja 58:11).  

Namens het bestuur,  

Dick Pieter Poppe 

 

 

Juni 2019 

Elizabeth heeft gewonnen. De prijs 

wordt door Anneke uitgereikt 

 Miranda maakt de winnaar bekend 

van de facebook “like en deel actie”. 

Foto onder: toonbank is onze kame-

leon dit jaar. 

  2017 2018 

Omzet 266.120 276.570 

Inkoopwaarde omzet 174.910 183.050 

Netto marge 91.210 93.520 

Totale exploitatiekosten 86.479 85.422 

    

Netto Resultaat 4.752 8088 

Giften namens winkel 4.731 5002 

Vermogensmutatie stichting 21 3096 

Resultaten overzicht 

De omzet is in 2018 gelukkig weer iets hoger dan het jaar ervoor. Er komen 

meer klanten maar ze besteden minder. De omzet van muziekdragers is 

veel minder natuurlijk dan enkele jaren terug. Door een groter aanbod in 

het cadeauartikelen assortiment is de omzet gestegen.  

Toelichting op resultaten 2018 

 

Klanten en schrijfsters (Marianne Grandia, 

iedereen welkom in De Rank. 


