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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	53_ML: Steunstichting Rataplan Beheer staat aan het hoofd van een groep stichtingen. De werkzaamheden van de stichting betreffen het ondersteunen van de onderliggende stichtingen op het gebied van financiële administratie, personeelszaken, communicatie, planning en aansturing. 

Daarnaast exploiteert de stichting een bouwwerkplaats waar winkelstellingen en verkoopbalies worden geproduceerd voor nieuwe en bestaande kringloopfilialen van Rataplan. 

Tenslotte exploiteert de stichting een Recycling fabriek waar voornamelijk gebruikt textiel wordt gesorteerd voor de verschillende kringloopfilialen.  

Bovenstaande activiteiten worden gedurende het gehele jaar naar behoefte van de onderliggen stichtingen uitgevoerd. De activiteiten worden hoofdzakelijk uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.     
  
	54_ML: De inkomsten van steunstichting Rataplan bestaan uit een beheervergoeding die op basis van gerealiseerde omzet in rekening wordt gebracht bij de onderliggende stichtingen. 

De recyclingfabriek verkoopt gesorteerd textiel aan de verschillende kringloopfilialen en reststromen aan externe opkopers. 

In 2021 heeft de stichting een pand aangekocht in Almere, dit pand wordt verhuurd aan Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard. Het doel van de aankoop is het verlagen van de exploitatiekosten van de betreffende winkel.


	56_ML: De stichting hanteert het Handboek Arbeidsvoorwaardenregling van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Dit handboek is geabseerd op de CAO voor Kringloopbedrijven 22009-2011 en geactualiseerd waar nodig. Voor het vaststellen van de beloning voor de bestuurder volgt Rataplan de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).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. 
	57_ML: De activiteiten van Steunstichting Rataplan Beheer bestaan uit:

- Het ondersteunen van de onderliggende stichtingen op het gebied van financiële  administratie, personeelszaken, communicatie, planning en aansturing. 

- Het exploiteren van een bouwwerkplaats waar winkelstellingen en verkoopbalies worden geproduceerd voor bestaande en nieuw te openen kringloopwinkels. De productie hiervan vindt plaats in een centrale bouwwerkplaats, vervolgens worden de producten op locatie geïnstalleerd.  

- Het exploiteren van een recyclingfabriek waarbij ingezameld gebruikt textiel wordt gesorteerd tot winkelkwaliteit kleding, deze kleding wordt vervolgens verkocht aan de verschillende kringloopfilialen voor winkelverkoop. Daarnaast worden reststromen die niet geschikt zijn voor winkelverkoop zoveel mogelijk doorverkocht aan externe opkopers. Het deel dat niet geschikt is voor producthergebruik wordt zoveel mogelijk gesorteerd in verschillende stromen die dienen voor materiaalhergebruik. 
	55_ML: De stichting beoogt niet het maken van winst. De inkomsten staan volledig in dienst van de doelstelling zoals eerder weergegeven. Het vermogen dat wordt aangehouden dient als weerstandsreserve waarmee onvoorziene omstandigheden kunnen worden opgevangen, daarnaast wordt een deel gebruikt om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die tevens volledig in dienst staan van de eerder genoemde doelstellingen. Het vermogen wordt aangehouden doormiddel van een spaarrekening.
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	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021
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	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: -De materiële vaste activa bestaat voornamelijk uit een bedrijfspand in Almere en inventaris voor de exploitatie van de bouwwerkplaats en recyclingfabriek. Daarnaast is inventaris en computerapparatuur aangeschaft voor de verschillende administratieve processen die plaatsvinden binnen de stichting. De toename tenopzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de aankoop van een bedrijfspand in Almere.
-De voorraden bestaan uit bouwmaterialen voor de productie van winkelstellingen en verkoopbalies. De toename tenopzichte van 2020 wordt veroozaakt  
door extra inkopen met het oog op de huidige leveringsproblemen van bouwmaterialen. 
-De vorderingen hebben voornamelijk betrekking op vorderingen op onderliggende stichtingen.
-Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit overige reserves, heb behaalde resultaat in een betreffend boekjaar wordt volledig toegekend aan de overige reserves.
-De langlopende schulden bestaan uit een financiering voor de aankoop van het pand in Almere en uit schulden aan groepsmaatschappijen. 
-De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, te betalen belastingen, pensioenen en saldo vakantiedagen/ vakantietoeslag. 
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	3_ML: De baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten bestaan uit de verkoop van gebruikt textiel aan de onderliggende kringloopwinkels en externe opkopers en de verhuur van het bedrijfspand in Almere. De overige baten worden gevormd door de beheervergoeding die aan de onderliggende stichtingen in rekening wordt gebracht. 

De inkoopwaarde van geleverde producten bestaat uit de inkoop van textiel die bij verschillende gemeentes wordt ingezameld. 

De personeelskosten worden gevormd door medewerkers op het centraal bureau, medewerkers bouwwerkplaats, medewerkers recyclingfabriek en het bestuur. 

De huisvestgingskosten bestaan uit de huur (en bijkomende kosten) van kantoorruimte voor het centraal bureau, de bouwwerkplaats en de recyclingfabriek. 
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	_MLT: https://rataplan.nl/over-kringloopbedrijf-rataplan/anbi/
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