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Bij de sluiting van het boekjaar 2019 stond nog een groot bedrag op de bank (€ 16.941,34)  dat nog 

vrijwel geheel (€ 16.573,38) naar Frank overgemaakt diende te worden. Dit bedrag stond al als 

uitgave in het kasstroomoverzicht van 2019 en is dus niet meer terug te zien in het 

kasstroomoverzicht van 2020. Het resterende bedrag is de voorziening bankkosten, wat afkomstig is 

van een donateur die 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 2020 blijkt dat er een totaalbedrag van € 40.266,51 aan giften is 

binnengekomen. Hiervan was € 10.870,62 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 € 29.395,89 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.  

Bij de sluiting van het boekjaar 2020 stond er nog een bedrag van € 602,63 op de bankrekening van 

de stichting, waarvan € 364,00 nog moest worden overgemaakt naar Frank. Het resterende bedrag 

van € 238,63 is volledig gereserveerd om de bankkosten te betalen. 

Balans op 31-12-2019

Activa Passiva

Bank 16.941,34€             Nog over te maken projectgerelateerde giften 8.833,38€                

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

Voorziening bankkosten 367,96

Totaal 16.941,34€             Totaal 16.941,34€             

Balans op 31-12-2020

Activa Passiva

Bank 602,63€                   Nog over te maken projectgerelateerde giften 300,00€                   

Nog over te maken niet-projectgerelateerde giften 64,00€                      

Voorziening bankkosten 238,63€                   

Totaal 602,63€                   Totaal 602,63€                   

Kasstroomoverzicht 2020

Inkomsten Uitgaven

Voorziening bankkosten 119,38€                   Bankkosten 2020 119,38€                   

Project gerelateerde giften 10.870,62€             Project gerelateerde giften overgemaakt 10.570,62€             

Niet-project gerelateerde giften 29.395,89€             Nog over te maken projectgerelateerde giften 300,00€                   

Niet-projectgerelateerde giften overgemaakt 29.331,89€             

Nog over te maken niet-projectgerelateerde giften 64,00€                      

Resultaat -€                          

Totaal 40.385,89€             Totaal 40.385,89€             


