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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. 
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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 

 Kringloopwinkel in Rodenrijs (per 14-04-2016) 

 Kringloopwinkel in Delft (per 01-07-2016) 
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SAMENSTELLING BESTUUR EN RVT EN HET BELONINGSBELEID 

 
Samenstelling bestuur: 

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

 Dhr. A.J.M. de Wit  (voorzitter) 

 Dhr. E. Heemskerk 

 Mw. D.J.N.M. Curfs 
 
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 € 3175,71 
 
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 Mw. D.J.N.M. Curfs 

 Personeelscommissie, commissielid Mw. D.J.N.M. Curfs 
 
De commissieleden krijgen een vergoeding van € 2.117,14 per jaar per commissie voor de door hen verrichte 
commissiewerkzaamheden.  
 
De hierboven genoemde vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd.  
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FINANCIËLE RAPPORTAGE 2015 

 

WINST EN VERLIESREKENING PER STICHTING 

 

Beheer Den Helder Schagen Heerhugowaard Alkmaar Amsterdam Zuid Holland

Omzet 28.409           671.154        576.297   733.241                   1.709.525 1.766.990      1.251.496        

Inkoop 2.251              30.102          25.476      8.774                        74.689       38.987            125.730            

Bruto marge 26.158           641.052        550.821   724.467                   1.634.836 1.728.003      1.125.766        

Personeelskosten -306.862       471.212        388.206   460.365                   1.015.470 962.521          679.733            

Afschrijvingen 75.396           44.306          22.675      69.565                      59.678       88.094            24.988              

Huisvestingskosten 35.904           65.012          124.799   107.134                   459.350     470.001          344.286            

Machine/ operationele kosten 2.930              7.315             11.577      50.743                      71.219       28.522            49.152              

Vervoerskosten 31.667           14.632          15.962      35.405                      48.875       41.582            18.875              

Algemene kosten 62.134           36.419          21.097      26.702                      41.792       46.711            29.833              

Kantoorkosten 10.238           13.853          12.057      13.698                      35.353       34.083            23.939              

Verkoopkosten 2.775              21.691          24.272      22.428                      56.804       59.903            41.765              

Kosten -85.818          674.440        620.645   786.040                   1.788.541 1.731.417      1.212.571        

Bedrijfsresultaat 111.976         -33.388         -69.824    -61.573                    -153.705   -3.414             -86.805             

Loonsuppletie -                  179.535        86.383      89.048                      240.024     37.219            151.739            

Financieringskosten 4.444              3.082             2.385        2.310                        8.209          7.742              4.760                 

Buitengewone baten/lasten 50.860           28.500          -49.749    -19.113                    5.785          -47.201          -27.877             

Resultaat voor belastingen 56.672           114.565        63.923      44.278                      72.325       73.264            88.051              

Vennootschapsbelasting 9.555              5.658             

Resultaat na belastingen 47.117           108.907        63.923      44.278                      72.325       73.264            88.051              

 

TOELICHTING 

De stichtingen verwerven inkomsten doormiddel van de verkoop van kringloopgoederen die om niet van bedrijven en 

consumenten zijn verkregen. Daarnaast verrichten een aantal stichtingen tegen vergoeding diensten aan verschillende 

gemeenten. Deze diensten bestaan uit afvalverwerking en huisinrichtingen van statushouders.  

Het personeelsbestand van Stichting Rataplan bestaat uit medewerkers die in dienst zijn van de stichting, vrijwilligers en mensen 

die op basis van detachering werkzaam zijn. De personeelskosten bestaan uit loonkosten eigen medewerkers, 

vrijwilligersvergoedingen en detacheringsvergoedingen.  Voor de medewerkers die in dienst zijn bij Stichting Rataplan wordt een 

bedrag aan loon suppletie ontvangen, de hoogte van deze suppletie wordt vastgesteld aan de hand van een loonwaardebepaling 

die op iedere individuele medewerker wordt toegepast.  

Rataplan heeft het winkelpand in Den Helder in eigen bezit, hier staan twee hypothecaire leningen tegenover met een looptijd 

van respectievelijk vijf jaar en vijfentwintig jaar. De overige winkelpanden worden gehuurd, de looptijd van deze huurcontracten 

lopen uiteen van vijf tot vijftien jaar. Verder bestaan de huisvestingskosten uit kosten voor energie, onderhoud en gemeentelijke 

heffingen. 
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Iedere vestiging van Rataplan heeft de beschikking over een bakwagen om kringloopgoederen mee op te halen en te bezorgen. 

Deze bakwagens zijn voor een groot gedeelte in eigen bezit, een deel wordt geleased. Verder bezit Rataplan Heerhugowaard een 

vuilniswagen, hiermee halen zij in opdracht van de gemeente het grofvuil op in Heerhugowaard.  

De verkoopkosten bestaan uit kassakosten en reclamekosten. Doormiddel van reclameactiviteiten wil Rataplan haar doelstelling 

bekend maken bij het publiek. De algemene kosten bestaan uit advieskosten, accountantskosten en assurantiekosten. 

 
 

FINANCIËLE RAPPORTAGE 2015 

 

BALANS PER 31-12-2015 PER STICHTING 

 

Beheer Den Helder Schagen Heerhugowaard Alkmaar Amsterdam Zuid Holland

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 8.380           850                -            10.545                    -            11.050          -                   

Materiële vaste activa 262.210       826.194       120.916   284.293                 169.380   224.235        61.901            

Financiële vaste activa -                -                -            -                          55.431     182.130        38.550            

Vlottende activa

Voorraden -                -                -            -                          -            -                 -                   

Handelsdebiteuren 46.782         -                9.426        16.148                    3.412        3.231             -                   

Overige vorderingen 4.678           174.792       67.403     278.509                 -192.762 -5.137           -221.337        

Overlopende activa 747               -14.529        12.197     29.375                    14.684     45.030          17.983            

Liquide middelen 201.421       27.180          18.879     30.387                    396.749   38.178          262.817          

524.217       1.014.487    228.822   649.258                 446.895   498.717        159.913          

PASSIVA

Eigen Vermogen

Eigen vermogen 566.727       321.446       109.076   195.008                 204.782   12.577          19.997            

Langlopende Schulden

Langlopende financieringen -336.615     588.640       41.022     324.352                 41.953     253.716        -2.297             

Kortlopende Schulden

Crediteuren 174.966       31.364          42.627     81.307                    114.958   144.274        103.327          

Belastingen en sociale verzekeringen 47.166         7.141            2.704        4.602                      7.392        3.784             3.811               

Overige schulden 71.973         65.896          33.392     43.989                    77.809     84.365          35.076            

524.217       1.014.487    228.822   649.258                 446.895   498.717        159.913          
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GRONDSLAGEN EN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

De jaarrekening van Stichting Rataplan is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De algemene grondslag voor de 

waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen 

de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is 

gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten 

worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.  

 

 


