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ANBI 

Zeven stichtingen van Rataplan zijn door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). In 

verband met het krijgen van meer transparantie dienen Algemeen nut beogende instellingen met ingang van 1 januari 2014 

diverse gegevens openbaar te maken. De betreffende gegevens dienen vermeld te worden op een website die voor iedereen 

toegankelijk is. Daarnaast dienen de financiële gegevens van de betreffende stichtingen te worden opgenomen in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

INHOUD 

Inhoud ................................................................................................................................................................................................. 1 

Even Voorstellen ................................................................................................................................................................................. 2 

De missie van Rataplan en Pay-off van rataplan ............................................................................................................................ 2 

Juridische en organisatiestructuur ...................................................................................................................................................... 4 

Samenstelling bestuur en rvt en het beloningsbeleid ........................................................................................................................ 6 

Financiële Rapportage 2014 ............................................................................................................................................................... 8 

Winst en Verliesrekening per Stichting ........................................................................................................................................... 8 

Financiële Rapportage 2014 ............................................................................................................................................................... 9 

Winst en verliesrekening per Stichting ........................................................................................................................................... 9 

Financiële Rapportage 2014 ............................................................................................................................................................. 10 

Winst en verliesrekening per Stichting ......................................................................................................................................... 10 

Financiële Rapportage 2014 ............................................................................................................................................................. 11 

Balans 31-12-2014 per Stichting ................................................................................................................................................... 11 

 

 

 
  



ANBI Publicatie 

 

 

Pagina 2 van 11 

 

EVEN VOORSTELLEN 

 

 
 

Kringloopbedrijf Rataplan is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk die werkt aan kansen voor mens & milieu. 

 

Rataplan exploiteert 16 kringloopwinkels, in Noord- en Zuid-Holland. Met als doel het bieden van werk aan mensen met een 

arbeidshandicap of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Rataplan werkervarings- en stageplaatsen en 

bevordert zij hergebruik. 

 

In de kringloopwinkels kunt u terecht voor kleding, meubels, audioapparatuur, fietsen, speelgoed, huishoudelijke artikelen, 

curiosa en al het andere waarmee u een ander blij kunt maken. En in de bewaakte fietsenstallingen voor stallingskaarten, 

fietsreparatie en verhuur van eigen- en OV fietsen. 

DE MISSIE VAN RATAPLAN EN PAY-OFF VAN RATAPLAN 
 

“Rataplan maakt werk van duurzaam ondernemen” 

“Kansen voor mens en milieu” 
 

De missie en de pay off van Rataplan beslaan meerdere onderwerpen en aspecten. 

 

Werk en mens 

Allereerst betreft het het onderwerp werk en mens. Het bieden van werken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

hen hiervoor te laten groeien zijn de belangrijkste doelen van Rataplan.  

Middels werk creëert Rataplan zoveel mogelijk betaalde banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ook 

zoveel mogelijk werkervaringsplaatsen, waarmee mensen een stap c.q. de stap te kunnen maken naar een betaalde baan. Dit 

geldt ook voor stageplaatsen voor VMBO maatschappelijke stage en MBO-niveau 1 en 2.  

 

Rataplan streeft er ook naar om vrijwilligers, die intrinsiek gemotiveerd zijn en vinden dat ze niet thuis moeten zitten, een stap te 

laten maken ten aanzien van werk. Voor vrijwilligers die de doelen van Rataplan ondersteunen en/of een bepaalde expertise op 

de werkzaamheden van Rataplan biedt Rataplan ook plek.  

 

Milieu  

Rataplan bevordert zo veel mogelijk hergebruik van goederen. Daarmee wordt verspilling voorkomen. Indien producthergebruik 

niet realiseerbaar is, streeft Rataplan materiaalhergebruik na.  

 

Duurzaam  

In het realiseren van haar doelen is Rataplan erop gericht om de effecten duurzaam te laten zijn. Dat de effecten voor langere tijd 

blijvend zijn. 
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Werk maken van 

Met ‘werk maken van’ bedoelt Rataplan dat ze inzet op het daadwerkelijk realiseren van de missie. Rataplan gaat ervoor en doet 

alles wat mogelijk is.  

 

 

Ondernemen 

Het realiseren van de missie gaat niet vanzelf. Het vraagt om ondernemerschap. Rataplan wil kansen pakken om haar missie 

verder gestalte te geven door deze kansen op een ondernemende manier te vertalen naar haar business.   

 

Werkgebied 

De Kringloopactiviteiten van Rataplan vinden plaats in Noord en Zuid Holland 
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JURIDISCHE EN ORGANISATIESTRUCTUUR 

 
 

 
 
 
Rataplan heeft 7 stichtingen met de ANBI status, te weten : 
 Naam:       RSIN:  Telefoonnummer: 

 Stichting Rataplan Beheer     822105925 088-8282700 

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder  822106796 088-8282730 

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen  822106048 088-8282782 

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard 822106164 088-8282725 

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar  820190883 088-8282720 

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam  850690201 088-8282786 

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland  850690201 088-8282745 
 
 
In de verschillende stichtingen zijn de volgende activiteiten ondergebracht: 
 
Stichting Rataplan Beheer : 

 Bestuur 

 Financiële administratie 

 P&O/KAM 

 Klantenservice 
 
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder: 

 Kringloopwinkel in Den Helder 
 
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen: 

 Kringloopwinkel in Schagen 

 Kringloopwinkel in Wieringerwerf (per 01-06-2015) 
 
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard: 

 Kringloopwinkel in Heerhugowaard 

 Het ophalen van grofvuil in opdracht van gemeente Heerhugowaard 
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Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar: 

 Kringloopwinkel in Alkmaar 

 Kringloopwinkel in Haarlem (Werfstraat) 

 Kringloopwinkel in Haarlem (Zijlstraat) 

 Het ophalen en registreren van weesfietsen in opdracht van gemeente Alkmaar 

 Het ophalen en registreren van weesfietsen in opdracht van gemeente Heerhugowaard 
 
 
 
 
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam: 

 Kringloopwinkel in Diemen 

 Kringloopwinkel in Amsterdam (van Slingelandtstraat) 

 Kringloopwinkel in Amsterdam (W. Roelofsstraat) 

 Kringloopwinkel in Amsterdam (Generatorstraat) 
 
Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland: 

 Kringloopwinkel in Monster 

 Kringloopwinkel in Spijkenisse 

 Kringloopwinkel in Naaldwijk 
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SAMENSTELLING BESTUUR EN RVT EN HET BELONINGSBELEID 

 

 
Samenstelling bestuur: 

 G.J. Dekker (directeur/bestuurder) 
 
Samenstelling Raad van Toezicht: 

 A.J.M. de Wit  (voorzitter) 

 E. Heemskerk 

 H. van Eijk 
 
 
De Stichting is bestuurder van de diverse stichtingen van de Rataplan groep. Het bestuur van de Stichting fungeert derhalve als de 
bestuurder van de hele Rataplan groep. Per 2012 bestaat de Rataplan groep uit de volgende stichtingen:  
 

 Steunstichting Rataplan Beheer;  

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder;  

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen; 

  Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar;  

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam; 

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard;  

 Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland;  

 Stichting Rataplan Fiets;  
 
In het kader van de rangschikking van de stichtingen van de Rataplan groep als ANBI’s, hebben de leden Raad van Toezicht in 
beginsel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Met vergoeding voor gemaakte 
onkosten wordt een vergoeding bedoeld voor kosten die Raad van Toezicht leden redelijkerwijs moeten maken vanwege het 
vervullen van de functie bij de instelling. Onder vacatiegeld wordt verstaan de vergoeding toegekend aan Raad van Toezicht leden 
voor het bijwonen van een vergadering van het orgaan van de instelling. Een niet-bovenmatig vacatiegeld betreft op grond van 
het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies in beginsel een bedrag van € 333 per vergadering voor de voorzitter en € 
256 per vergadering voor de overige leden.  
 
Evenwel zijn er voor de Rataplan groep gewichtige redenen om de vergoeding van de Raad van Toezichtleden op een hoger 
bedrag vast te stellen.  
 
De organisatie van de Rataplan groep bestaat uit meerdere rechtspersonen en is relatief omvangrijk en complex. Naast de 
omvang en complexiteit van de reguliere bedrijfsvoering van de Rataplan groep, is het - vanuit verschillende invalshoeken - 
dienen van het algemeen belang een belangrijk doel van de Rataplan groep. Dit brengt tevens aanvullende werkzaamheden voor 
de raad van toezicht met zich mee. Gelet op deze omvang en complexiteit van de organisatie zijn hoog gekwalificeerde 
toezichthouders noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht leden op een relatief hoog detailniveau 
betrokken zijn bij de organisatie. Op basis van de aard en de omvang van de werkzaamheden van de toezichthouders is een 
hogere vergoeding dan hierboven aangegeven gerechtvaardigd.  
 
De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes tot acht keer per jaar. De totale jaarlijkse vergoeding voor de toezicht houdende 
werkzaamheden wordt vastgesteld op € 3113,44,-  
 
 
 
 
 
 



ANBI Publicatie 

 

 

Pagina 7 van 11 

 

Daarnaast verrichten de Raad van Toezicht leden tevens werkzaamheden voor een viertal commissies, te weten:  

 De Remuneratie commissie, commissieleden de heer A.J.M. de Wit en de heer E. Heemskerk;  

 De Financiële commissie, commissieleden de heer A.J.M. de Wit en de heer E. Heemskerk;  

 Marketing commissie, commissielid de heer H. van Eijk.  

 Personeelscommissie, commissielid de heer H. van Eijk.  
 
De commissieleden krijgen een vergoeding van € 2.075,63 per jaar per commissie voor de door hen verrichte 
commissiewerkzaamheden.  
 
De hierboven genoemde vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd.  
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FINANCIËLE RAPPORTAGE 2014 

 

 

WINST EN VERLIESREKENING PER STICHTING 

 

2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013

  t/m 12 

Begroting 

  t/m 12 

Realisatie 

  t/m 12 

Realisatie 

 t/m 12 

Begroting

 t/m 12 

Realisatie

 t/m 12 

Realisatie

  t/m 12 

Begroting 

  t/m 12 

Realisatie 

  t/m 12 

Realisatie 

B edrijfsresultaat

Bruto margeOmzet -                     7.794                1.760.000         1.658.439         1.002.035         1.657.999         1.609.335         1.254.708         

Inkoop -                     -                     -60.000            -78.156             6.740                -130.000           -138.766           -126.865           

B ruto  marge -            7 .794        1.700.000  1.580.283  1.008.775  1.527.999  1.470.569  1.127.843   

KostenPersoneelskosten 367.123            294.934           227.417            -1.103.667        -1.051.756        -579.974          -860.002          -854.615           -633.389          

Afschrijvingen -29.000            -42.505            -24.969            -53.001             -59.172             -39.966            -75.001             -70.847            -51.786             

Huisvestingskosten -20.000            -18.064             -18.241              -507.000          -456.914           -327.872          -441.999           -451.307           -359.046          

M achine/operat.kst. -2.500               -2.404               -2.245               -99.999            -58.235            -73.241             -25.001             -23.573            -22.170             

Vervoerskosten -39.056            -41.895             -38.114              -47.001             -55.839            -33.832            -46.001             -38.233            -37.614             

A lgemene kosten -40.329            -42.044            -16.417              -27.040            -43.612             -16.141               -31.738             -38.179             -37.901             

Kantoorkosten -2.999               -9.010                -4.104                -24.000            -27.367            -19.733             -30.000            -34.685            -26.602            

Verkoopkosten -172                   -1.247                -89                     -30.561             -32.117              -23.588            -28.261             -39.338            -21.799             

Ko sten 233.067    137.765     123.239     -1.892.269 -1.785.012 -1.114.346  -1.538.003 -1.550.776 -1.190.308 

B edrijfsresultaat          233.067    137.765     131.033      -192.269    -204.729   -105.571    -10.004      -80.207     -62.464     

03Loonsuppletie -                     209.181             297.346           124.723            -                     21.045               225                    

Financieringskosten -8.000               7.817                 -549                  -4.000               -9.153                -2.001                -5.000               -5.739               -2.776               

04
Buiteng.baten/lasten -                     -77.662            -69.999            -                     -823                  -                     62.895              70.646              

R esultaat  vo o r bel. 225.067    67.919       60.484      12.912        82.642      17.151        -15.004      -2 .006       5 .630        

B eheer  A lkmaar A msterdam
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FINANCIËLE RAPPORTAGE 2014 

 
 

WINST EN VERLIESREKENING PER STICHTING 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2014 2013 2014 2014 2013

  t/m 12 

Begroting 

  t/m 12 

Realisatie 

  t/m 12 

Realisatie 

 t/m 12 

Begroting

 t/m 12 

Realisatie

 t/m 12 

Realisatie

B edrijfsresultaat

Bruto margeOmzet 600.000           628.607           622.445           704.999           684.037           785.919            

Inkoop -30.000            -18.744             -30.560            -70.000            -7.861                -74.546            

B ruto  marge 570.000    609.863    591.885     634.999    676.176     711.373      

KostenPersoneelskosten -555.800          -516.964           -550.580          -434.000          -425.746          -419.022           

Afschrijvingen -41.810              -41.465             -39.469            -32.000            -35.538            -33.132             

Huisvestingskosten -85.999            -74.481             -81.463             -161.000            -149.108            -150.550           

M achine/operat.kst. -10.713              -11.237              -17.642             -22.212             -47.642            -51.968             

Vervoerskosten -25.000            -19.556             -20.666            -42.000            -36.369            -34.989            

A lgemene kosten -27.054            -24.779            -25.692            -22.666            -19.797             -23.609            

Kantoorkosten -20.944            -22.079            -19.904             -19.942             -20.778            -18.632             

Verkoopkosten -19.945             -19.006             -15.791              -13.407             -20.537            -15.983             

Ko sten -787.265   -729.567   -771.208    -747.227   -755.517    -747.886   

B edrijfsresultaat          -217.265    -119.704    -179.322    -112.228    -79.341      -36.512      

03Loonsuppletie 203.153            183.647            210.653            99.000              100.273            89.288              

Financieringskosten -1.200                -1.954                1.672                 -1.833                -3.866               -1.481                 

04
Buiteng.baten/lasten -                     -                     -12.249             

R esultaat  vo o r bel. -15.312      61.989       33.002      -15.061      17.066       39.046      

D en H elder  H eerhugo waard
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FINANCIËLE RAPPORTAGE 2014 

 
 

WINST EN VERLIESREKENING PER STICHTING 

 
 
 

 
 

B edrijfsresultaat

Bruto  margeOmzet

Inkoop

B ruto  marge

KostenPersoneelskosten

Afschrijvingen

Huisvestingskosten

M achine/operat.kst.

Vervoerskosten

Algemene kosten

Kantoorkosten

Verkoopkosten

Ko sten

B edrijfsresultaat          

03Loonsuppletie

Financieringskosten

04
Buiteng.baten/lasten

R esultaat  vo o r bel.

2014 2014 2013

  t/m 12 

Begroting 

  t/m 12 

Realisatie 

  t/m 12 

Realisatie 

355.001            338.592           336.642           

-50.000            -37.099            -50.179             

305.001     301.493     286.464    

-221.499           -162.338           -204.624          

-9.001                -9.117                 -12.299             

-68.499            -71.206             -67.687            

-4.590               -5.959               -5.147                

-16.000             -17.321              -14.912              

-14.706             -18.857             -11.167               

-17.468             -18.444             -16.257             

-11.856              -16.841              -13.696             

-363.619    -320.084   -345.789   

-58.618      -18.591      -59.325     

45.679              38.286              56.205              

-1.158                 -1.382                -938                  

-14.097      18.313        -4 .059       

Schagen

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2014 2013

  t/m 12 

Begroting 

  t/m 12 

Realisatie 

  t/m 12 

Realisatie 

1.165.000          1.204.074         1.011.955           

-110.000            -108.645           -115.975            

1.055.000  1.095.429  895.980    

-734.414           -746.770          -607.941           

-23.500            -22.769            -17.937             

-336.001           -325.936          -283.440          

-60.000            -48.505            -61.257             

-17.000             -20.396            -13.519              

-24.331             -26.283            -28.573            

-23.001             -24.043            -21.482             

-23.171              -38.891             -26.209            

-1.241.418  -1.253.595 -1.060.358 

-186.418    -158.165    -164.379    

193.716             183.918             65.678              

-2.500               -8.787               -2.042               

-                     

4.798        16.965       -100.742    

Z uid H o lland



ANBI Publicatie 

 

 

Pagina 11 van 11 

 

FINANCIËLE RAPPORTAGE 2014 

 

BALANS PER 31-12-2014 PER STICHTING 

 

Beheer Den Helder Schagen Heerhugowaard Alkmaar Amsterdam Zuid Holland

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 6.048           1.135            -            16.624                    -            14.380          -                   

Materiële vaste activa 236.136       844.963       41.379     215.802                 221.387   294.571        78.710            

Financiële vaste activa -                3.320            -            1.500                      55.431     195.563        27.900            

Vlottende activa

Vorderingen 421.237       24.761          19.896     75.362                    30.574     -104.770      -211.151        

Liquide middelen -613.081     132.020       62.591     138.640                 261.373   147.147        424.948          

50.340         1.006.199    123.866   447.928                 568.765   546.891        320.407          

PASSIVA

Eigen Vermogen

Overige Reserve 451.690       150.546       26.837     146.375                 48.095     -58.683         -85.019           

Onverdeeld resultaat 67.919         61.989          18.313     17.066                    82.642     -2.006           16.965            

Langlopende Schulden

Hypothecaire lening -                624.000       -            -                          -            -                 -                   

Interne financiering -1.006.177 71.973          52.668     83.766                    176.016   228.848        260.350          

Schulden aan Kredietinstellingen 325.458       12.174          -            -                          58.193     23.111          -                   

Kortlopende Schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 155.645       39.367          19.518     187.110                 154.457   328.171        136.784          

Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.774         -5.119          527           -11.447                  5.291        -11.729         560                  

Overlopende passiva 39.031         51.269          6.003        25.058                    44.071     39.179          -9.233             

50.340         1.006.199    123.866   447.928                 568.765   546.891        320.407           
 
 
 
 

 


