
Notulen jaarrekening 2016 - vrijdag 13 januari 2016 

Aanwezig John Verheul (boekhouding), Paul van Dellen (penningmeester), Johan 't Hart 

(secretaris) , José Carlos Caballero (voorzitter) 

1.a Jaarrekening 2016 

John Verheul geeft een toelichting. Het bestuur keurt de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 

van 2016 goed. Ook keurt het bestuur de notulen jaarrekening van 2015 goed. 

1.b Begroting 2017 

De begroting ter tafel gemaakt door John Verheul was gebaseerd op het continueren van de 

baan van Wietske Tijssen. Wietske heeft zelf aangegeven over haar baan in mei een beslissing 

te nemen. Vandaar dat de begroting nu een kleine voorspellende waard heeft. Eventueel 

maken wij later in het jaar een nieuwe begroting. 

1.c Onderzoek naar b.t.w.-plicht 

Rapucation is sinds september 2016 activiteiten gaan uitvoeren die als commercieel 

aangemerkt kunnen worden. Daarbij de kanttekening dat voor deze activiteiten een grote 

inspanning is geleverd die nog niet in verhouding staat tot de opbrengsten. 

Vanaf juli richten Wietske en Johan met als adviseur Henriëtte Ancuta-Koning een VOF, BV 

of andere bedrijfsvorm op. Dat bedrijf zal b.t.w. afdragen (in tegenstelling tot de huidige 

stichting). Henriëtte neemt tegen de tijd dat er een duidelijk plan klaarlicht contact op met de 

belasting om deze overgang te bespreken. Belangenverstrengeling tussen het nieuw op te 

richten bedrijf en de huidige stichting voorkomen we overleg met de belasting en door 

transparant te zijn. 

Na deze bespreking vertrekt John, dank voor zijn toelichting en betrokkenheid. 

2 Personeel in vaste dienst 2016. 

Wietske werkte in 2016 per week 4 dagen. De overige werknemers zijn zzp'ers 

3 Werkzaamheden Rapucation 2016 

3.1 Projecten op twee scholen in Rotterdam. Elke school 1 klas 

3.2 BZT - Carré - Meer muziek in de klas 

3.3 www.wijmakensamenmuziek.nl Project Hellevoetsluis nog gaande in 2017 

3.4 www.vriendelijkordehouden.nl  Wat betreft vriendelijk orde houden zijn meerdere 

cursussen gegeven aan docenten van de middelbare school + Module op de VU aan dio's + 

workshop voor docenten van schooltuinen. 

3.5 Personal Works 

 

 

 



4 Websites 

Inmiddels zijn er drie websites in de lucht. Met de eerste zijn wij begonnen. De tweede en de 

derde zijn uitwerkingen van de idealen van de stichting en deze websites zijn voor gebruikers 

apart te benaderen. 

www.rapucation.eu 

www.wijmakensamenmuziek.nl 

www.vriendelijkordehouden.nl 

5 Nieuwe invalshoeken 2017 
 

5.1 Kizzoband speelt met leerlingen op scholen. Als eerste bij Hellevoetsluis. Leerlingen 

kunnen dan ervaren muzikanten dirigeren. 

5.2 Johan stopt per september 2017 met werken als docent op het PNC en gaat zich volledig 

inzetten voor het nieuw op te richten bedrijf naast Rapucation. Hidde Roorda wordt zijn 

vervanger op het PNC. 

5.3 Johan gaat vanaf september werken voor een nieuw op te richten bedrijf dat facilitair is 

voor de idealen van Rapucation. Dit is besproken met diverse instanties: KvK, Ted van den 

Bergh van de Triodos Foundation en met Henriëtte Ancuta-Koning. Steeds werd aangegeven 

dat het geen probleem voor Johan om zowel secretaris te zijn in het bestuur van de Stichting 

Rapucation als vennoot in een nieuw op te richten facilitair bedrijf. 

6. Toekomst 

De stichting zal na juli 2017 geen commerciële activiteiten meer uitvoeren. 

De Stichting Rapucation krijgt een andere rol. Het nieuw op te richten bedrijf is facilitair voor 

de goede doelen van de stichting Rapucation. De stichting Rapucation zal initiatieven van het 

nieuw op te richten facilitaire bedrijf ondersteunen. Het accent bij de stichting zal in de 

toekomst meer liggen bij fondswerving en bij het doorgeven van de ontvangen gelden voor de 

initiatieven aan het nieuw op te richten bedrijf. 

Gekeken gaat worden naar de doorlopende kosten van de Stichting. Die proberen we omlaag 

te krijgen. Er blijft tot 2020 een bijdrage van het Steunfonds Rapucation en daarmee zijn deze 

kosten gedekt. 

Wietske vroeg Johan om aan het bestuur door te geven dat zij in mei 2017 uitsluitsel geeft of 

en hoe zij verder gaat met de Stichting. Ze wil nog niet vaststellen of ze na juni nog twee 

dagen blijft werken. Binnenkort ontvangt Wietske in verband hiermee van het bestuur een 

brief. 

Als het facilitaire bedrijf is gestart, is het bestuur van plan de statuten van de Stichting 

Rapucation te herzien zodat deze een reëel beeld geven van de nieuwe situatie. 

Paul van Dellen wil zijn rol als penningmeester beëindigen. Hij heeft vier jaar in het bestuur 

gezeten en voor hem is het nu tijd voor nieuwe uitdagingen. Het bestuur gaat op zoek naar een 

vervanger. 

Het bestuur spreekt waardering uit voor Wietske. 


