
Financieel jaarverslag 2019 Stichting Rise2Shine 

 

 

 
 

Zoals blijkt uit de bovenste balans hierboven, stond bij de sluiting van het boekjaar 2018 een bedrag 

van € 677,39 op de bankrekening van Stichting Rise2Shine. Hiervan moest € 200,00 nog worden 

overgemaakt naar Frank. Het resterende bedrag van € 477,39 op de bank is afkomstig van een 

donateur die in het verleden een schenking heeft gedaan aan de stichting om de bankkosten te 

betalen. Dit bedrag wordt dus niet overgemaakt naar Frank, maar vormt een voorziening om de 

bankkosten te betalen. Op deze manier kunnen alle giften die binnenkomen op de bankrekening van 

Rise2Shine volledig ten goede komen aan het werk van Frank in Roemenië. Stichting Rise2Shine heeft 

verder geen bezittingen en geen eigen vermogen. 

 

 
 

Uit het kasstroomoverzicht van 2019 blijkt dat er een totaalbedrag van € 90.038,92 aan giften is 

binnengekomen. Hiervan was € 55.160,12 bestemd voor specifieke projecten. Dit bedrag is daarom 

aangemerkt als “projectgerelateerd”. Het bestuur van Stichting Rise2Shine controleert de financiële 

verantwoording van Frank en onderzoekt of de bedragen die zijn bedoeld voor projecten ook ten 

goede zijn gekomen aan die projecten. De som van de andere giften bedraagt € 34.878,80 en is niet 

bestemd voor specifieke projecten. Dit betekent dat Frank dit bedrag vrij kan besteden aan 

bijvoorbeeld levensonderhoud, vervoer of andere projecten die niet zijn gesponsord. Ook deze 

uitgaven worden door Frank aan het bestuur van Stichting Rise2Shine verantwoord. De giften die zijn 

ontvangen in 2019 waren bij de sluiting van het boekjaar nog niet allemaal overgemaakt naar Frank. 

Daarom is er bij de uitgaven onderscheid gemaakt tussen overgemaakte giften en nog over te maken 

giften. Verder heeft de stichting de transport van een container bestemd voor het kampgrond 

betaald. Dit bedrag wordt direct bekostigd uit projectgerelateerde giften (bestemd voor dat project) 

en wordt daarom ingehouden op de nog over te maken projectgerelateerde giften. 

Bij de sluiting van het boekjaar 2019 stond er nog een bedrag van € 16.941,34 op de bankrekening 

van de stichting. Dit bestond vrijwel geheel uit giften die nog naar Frank moesten worden overmaakt, 

in het totaal € 16.583,33. Er resteert nog een bedrag van € 358,01 in de post voorziening bankkosten. 

Dit is het bedrag dat op de bank staat nadat de over te maken giften zijn overgemaakt naar Frank en 

dit overgebleven bedrag is dus in zijn geheel gereserveerd om de bankkosten te betalen. 

Balans op 31-12-2018

Activa Passiva

Bank 677,39€              Nog over te maken niet-projectgerelateerde giften 200,00€              

Voorziening bankkosten 477,39€              

Totaal 677,39€              Totaal 677,39€              

Balans op 31-12-2019

Activa Passiva

Bank 16.941,34€        Nog over te maken projectgerelateerde giften 8.843,33€          

Nog over te maken niet-projectgerelateerde giften 7.740,00€          

Voorziening bankkosten 358,01€              

Totaal 16.941,34€        Totaal 16.941,34€        

Kasstroomoverzicht 2019

Inkomsten Uitgaven

Voorziening bankkosten 119,38€              Bankkosten 2019 119,38€              

Project gerelateerde giften 55.160,12€        Project gerelateerde giften overgemaakt 46.166,79€        

Niet-project gerelateerde giften 34.878,80€        Nog over te maken projectgerelateerde giften 8.843,33€          

Niet-projectgerelateerde giften overgemaakt 27.138,80€        

Nog over te maken niet-projectgerelateerde giften 7.740,00€          

Kosten humanitair transport 150,00€              

Resultaat -€                     

Totaal 90.158,30€        Totaal 90.158,30€        


