
Stichting Vrienden van Rapale 
Jaarverslag 2016 

Voorwoord 

Stichting Vrienden van Rapale, opgericht 31 januari 2011, heeft als doel het ondersteunen van Rapale 

International School (RIS) in Rapale, Mozambique. RIS is een school voor christelijk Engelstalig lager 

en voortgezet onderwijs. Het belangrijkste middel om aan die ondersteuning bij te dragen is het 

werven van fondsen. 

In dit jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van de ontwikkelingen binnen het bestuur, de 

activiteiten die het bestuur in 2016 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was. 

Verder wordt vooruit gekeken naar wat de plannen zijn voor het jaar 2017. 

 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester.  

De samenstelling van het bestuur met de verdeling van de functies was in 2016 : 

T.A. van der Kooij, voorzitter 

M.A. den Dekker-Weerheim, secretaris 

T.de Jonge, penningmeester 

 

Het bestuur heeft over 2016 geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen. 

Activiteiten 

Als gevolg van de bestuurswisseling en drukke werkzaamheden van de bestuursleden zijn er in 2016 

weinig activiteiten ontwikkeld. Toch is er nog een flink bedrag binnengekomen. 

Er is weer een mooi bedrag van € 10.000 naar Rapale International School overgemaakt om een 

begin te maken met de bouw van de lokalen 9 en 10.  

Financiën 

Inkomsten 

Particulieren    €   5.455 

Acties           205 

 Diaconieën       2.107 

Bedrijven          500 

 Rente             14 

 Totaal     €       8.281 

Uitgaven 

 Bankkosten    €      158 

 Lokalen RIS     10.000 



Website             24 

Totaal     € 25.301    

        

Verdeling inkomsten over sponsors: 

Particulieren 65.9 % 

Acties    2.5 % 

Diaconieën 25.4 % 

Bedrijven   6.0 % 

Rente    0.2 % 

Aandeel kosten over inkomsten: 

Bankkosten 1.9 % 

Website 0.3 %    

Conclusies en aanbevelingen 

* Het bedrag, nodig om de Pre-School te bouwen, is nu binnen. Omdat er voor het nieuwe schooljaar 

2016-2017 twee extra reguliere schoollokalen nodig zijn zal voorjaar 2017 eerst begonnen worden 

met de bouw van lokalen 9 en 10. De Pre-School zal daarna gebouwd worden. 

Activiteiten waar we ons in 2017 mee hopen bezig te houden:  

* We zullen actief gaan zoeken naar nieuwe bestuursleden. 

*We willen ondernemers meer bij het werk van onze Stichting betrekken. Dat willen we realiseren 

door in 2017 een ondernemersplatform op te richten.  

Doelstelling: - Als ondernemers enkele malen per jaar bijeenkomen. 

   - Ondernemers actief betrekken bij het werven van sponsorgelden. 

   - Problemen/verbeteringen bij de bouw van de lokalen met ter zake kundige 

ondernemers bespreken. 

   - Mogelijkheid bieden aan ondernemers ter plaatse bij te dragen aan de bouw van de 

lokalen. 

   - Netwerken tussen ondernemers onderling. 

Apeldoorn, april  2017. 

 


