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Voorwoord 
Stichting Vrienden van Rapale, opgericht 31 januari 2011, heeft als doel het ondersteunen 
van Rapale International School in Rapale, Mozambique, 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 
en de activiteiten die het bestuur in 2012 ontplooid heeft en wat het resultaat daarvan was. 
Verder wordt vooruit gekeken naar wat de plannen zijn voor het jaar 2013. 
 

Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit vier leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen 
adjunct.  
In 2012 zijn drie van de bestuursleden opgestapt en drie nieuwe bestuursleden zijn 
aangetreden. 
Al in 2011 heeft de Algemeen Adjunct aangegeven dat het bestuurslid zijn van de Stichting 
niet aan haar verwachtingen voldeed. In haar plaats is een nieuw bestuurslid aangetrokken 
in de persoon van mevrouw Joke Goudswaard-Blom. 
De penningmeester verwacht met haar gezin in de loop van 2013 naar Mozambique te 
vertrekken. Zij gaat daar op termijn les geven aan Rapale International School en haar 
echtgenoot gaat daar voor een andere stichting medisch werk doen. Als nieuwe 
penningmeester is benoemd de heer Jan de Jonge. 
De voorzitter heeft als gevolg van drukke werkzaamheden in zijn beroep en voor de jeugd in 
zijn kerkelijke gemeente en door gezondheidszorgen in het gezin moeten bedanken als 
bestuurslid. In zijn plaats is als voorzitter aangetreden de heer Maurice Westra. 
Begin december 2012 was het bestuur weer compleet. 
 

Publiciteit 
In 2011 hebben we een eenvoudige website opgezet. In 2012 hebben we besloten de 
website te vervangen door een professionelere en uitgebreidere website. Sinds december 
2012 hebben we een geheel vernieuwde website, zie www.stichtingvriendenvanrapale.nl  
We kunnen nu voor informatie over het werk van de Stichting en de ontwikkelingen van 
Rapale International School in Rapale beter verwijzen naar onze website. Het is nog te vroeg 
om aan te geven of daar al resultaten van te zien zijn. 
 

Activiteiten 
Door de sterke wisseling binnen het bestuur zijn de activiteiten wat achter gebleven bij de 
verwachtingen. 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in 2012. 
Er is op het Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, locatie Het 
Gilde in Gorinchem een voorlichting gegeven. Op de school is een actie gevoerd voor de 
Stichting. 
Nieuwe website  
Mailactie om sponsors te werven. 

http://www.stichtingvriendenvanrapale.nl/


 
 
 

Financiën 
Saldo   31 december 2011   €                      11.138,65 
Inkomsten  2012 
  Particulieren     3.605,00  
  Bedrijven     1.250,00 
  Scholen     6.440,48 

           11.290.48 -/- 
           22.429,13 
Uitgaven Bank en Kamer van Koophandel         156.68 
  Actie             127.05 
  Website         1.455,03 
  Rapale International School     17.596,49 

           19.335.25 

Saldo  31 december 2012         3.093.88 
 

Conclusies en aanbevelingen 
Ondanks de wisselingen in het bestuur waren de inkomsten  over 2011 en 2012 nagenoeg 
gelijk. 
Het totale bedrag aan inkomsten over 2012, € 11.290,48 is gegeven door: 
 

Scholen 52% 
Particulieren 37% 
Bedrijven 11% 

 
Naast bovenstaande drie groepen van sponsors willen we ons in 2013 ook gaan richten op 
vermogensfondsen. 
Ons streven voor het komende jaar is € 30.000 over te maken naar Rapale International 
School, Mozambique, voor de bouw van een blok van twee lokalen met sanitair gedeelte. 
 
Apeldoorn, 19 januari 2013. 


