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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 2013 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was.
Verder wordt vooruit gekeken naar wat de plannen zijn voor het jaar 2014.
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester.
In 2013 zijn twee van de bestuursleden opgestapt en een nieuw bestuurslid is aangetreden.
In februari 2013 gaf de Algemeen Adjunct, M.T.N Westra, aan als gevolg van drukke
werkzaamheden terug te treden als bestuurslid.
De voorzitter, J. M. de Jonge, deelde ook in februari mee dat hij het voornemen had in
september met zijn de gezin naar Mozambique te vertrekken om bij Novos Horizontes te
gaan werken. In verband met voorbereidingen, het volgen van een opleiding aan All Nations
Christian College in Engeland en een cursus Portugees in Portugal trad hij eind maart als
bestuurslid terug.
Mevr. M.A. den Dekker-Weerheim is per 1 april als nieuw bestuurslid aangetreden.
De samenstelling van het bestuur met de verdeling van de functies is per 1 april 2013 als
volgt:
T.A. van der Kooij, voorzitter
M.A. den Dekker-Weerheim, secretaris
D.J. Goudswaard-Blom, penningmeester
Het bestuur heeft over 2013 geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen.
Website
We hebben een nieuwe website. We kunnen hierdoor meer informatie met foto’s en ook de
inkomsten en uitgaven delen met geïnteresseerden. Ook is er een mogelijkheid via een Blog
te reageren.
Om de Anbi-status te behouden heeft de belastingdienst ons opgedragen bepaalde
gegevens op de website te publiceren. Deze gegevens zijn te vinden onder het kopje
Visie/Anbi
Activiteiten
In 2013 hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:
Het aanschrijven van scholen, instellingen en fondsen.
Een stroopwafelactie op De Passie in Rotterdam.
Een Oliebollenverkoop bij de Kluswijs in Alblasserdam

Financiën
Saldo
31 december 2012
Inkomsten
2013
Particulieren
Bedrijven
Scholen
Diaconieën

€

3.093,88
14.967,00
752,00
1212,90
1.500,00
41,69
18.473.59
21.567.47

Uitgaven

Bankkosten
Promotiemateriaal
Onderhoud website
Inkoop Stroopwafels

Overgemaakt naar Rapale International School
Saldo 31 december 2012

177,26
130,68
27,23
335.17
233,73
568,90 -/20.998,57
15.000,00 -/5.958,57

Verdeling Inkomsten over verschillende gevers:
Particulieren
81,0 %
Diaconieën
8,1 %
Scholen
6,6 %
Bedrijven
4,0 %
Conclusies en aanbevelingen
Door de wisselingen in het bestuur en de vermindering van het aantal bestuursleden van
vier naar drie hebben we € 15.000 over kunnen maken naar RIS waarmee we de bouw van
één lokaal hebben kunnen bekostigen.
In 2014 verwachten we het volgende te verwezenlijken:
• De nieuwe website voldoet niet aan onze verwachtingen, We zullen ons beraden op
aanpassingen/vervanging.
• We gaan ons inzetten om het bestuur met twee leden uit breiden, van drie naar vijf
leden.
• Het bekostigen van een gebouw voor de Pre-School. De kosten daarvan zijn € 20.000.
Omdat het saldo van 2013 € 5.958,57 is, moeten we nog ruim € 14.000,00 binnen
zien te halen om de bouw van de Pre-school volledig te kunnen bekostigen. Dit
denken we te doen door het aanschrijven van Scholen, Instellingen en Fondsen en
acties te voeren op scholen, braderies, etc.
Apeldoorn, januari 2014.

