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Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding (indien gewenst) voor de producten of
diensten aangeschaft namens Stichting Right2Education. Deze vergoeding zal worden
verzorgd door de aangewezen penningmeester. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld of
bezoldiging. Over de wijze van controle waken alle acht de bestuursleden. Over de staat van
de financiën wordt wekelijks vergaderd en het beheer hiervan kan ten aller tijden
gecontroleerd worden door alle acht de bestuursleden die toegang hebben tot de documenten
van financiële administratie evenals de bankrekening van Stichting Right2Education.

Financieringsbeleid

De grootste kostenpost binnen Stichting Right2Education zijn de klasmaterialen benodigd
voor het overbrengen van de Nederlandse zowel als de Engelse taal in de door Stichting
Right2Education verzorgde taallessen. Dit gaat om tekstboeken, codes voor online huiswerk,
schriften, externe examens en printopdrachten. Daarnaast organiseert Stichting
Right2Education wekelijkse evenementen waar vaak kosten mee samen hangen. Voor de
hiervoor genoemde uitgaven, wordt een vermogen gevormd door:

a. Subsidies en donaties;

Het merendeel van de inkomsten binnen Stichting Right2Education wordt geworven
doormiddel van sponsors en donateurs.

b. Schenkingen, erfstellingen en legaten;

Een deel van Stichting Right2Education haar vaste activa is verkregen door middel
van een schenking. Dit gaat voornamelijk om laptops en tekstboeken en is
geschonken door voormalige leraren en studenten binnen Stichting Right2Education.
Deze materialen zijn al in gebruik geweest voordat ze in de handen van Stichting
Right2Education zijn gekomen maar alsnog erg bruikbaar binnen de lessen.

c. Alle andere verkrijgingen en baten.

In november 2019 heeft Stichting Right2Education een fundraiser evenement
georganiseerd en daarmee meer dan 900 euro opgehaald. Dit is een jaarlijks
terugkerend evenement dat keer op keer succesvol blijkt. Het hoofddoel is om de bij
Stichting Right2Education betrokken personen sociaal te verbinden en om geld op te
halen voor het voortbestaan van de Stichting.



Balans per 31 december 2019

Activa
Bedrag in
€

 

Passiva Bedrag in €
    
Vaste activa  Continuïteitsreservering 3312.71
Lesboeken 1279.82  

 

   
Vlottende activa   
Liquide middelen 2032.89  
   
Totaal 3312.71 Totaal 3312.71



Resultatenrekening per 31 december 2019

Maand Inkomsten
Bedrag in
€

      
Januari Stichting Derdengelden (www.geef.nl) 192.23

 Opbrengsten bakverkoop HandsOn 63.5
      

Februari Stichting Derdengelden (www.geef.nl) 33.25
 Cash Fundraiser November  501.15
      

Maart -    -
      

April -    -
      

Mei Dear Stranger event raffle  46
 Dear Stranger photo auction  290
      

Juni Dear Stranger photo auction  80
      

Juli Stichting Derdengelden (www.geef.nl) 1067.4
      

Augustus -    -
      

Septembe
r Stiching Derdengelden (www.geef.nl) 95

      
Oktober -    -

      
Novembe
r Fundraiser diner   439.1

      
December Fundraiser diner   500

      
Totale inkomsten    3307.63



Maand Uitgaven
Bedrag in
€

       
Januari Kosten rekeninghouder (01-10-2018 t/m 31-12-2018) 44.72

 Lesboeken     131.57
 Afdrukkosten    49
       

Februari Lesboeken     30
 Afdrukkosten    170.3
       

Maart Lesboeken 343.6
       

April Kosten rekeninghouder (01-01-2019 t/m 31-03-2019) 28.17
 Pasbijdrage Triodos Wereldpas   20
 Lesboeken     286.05
 Afdrukkosten    147.75
       

Mei Lesboeken     65
       
Juni Dear Stranger event kosten   276.8

 Afdrukkosten    21.95
       

Juli Kosten rekeninghouder (01-04-2019 t/m 30-06-2019) 34.31
 Lesboeken     40
       

Augustus -     -
       

Septembe
r -     -

       
Oktober Kosten rekeninghouder (01-07-2019 t/m 30-09-2019) 28.56

 Afdrukkosten    95.6
       

Novembe
r -     -

       
December Lesboeken     383.6

 Kosten fundraiser diner   29.5
       

Totale uitgaven     2226.48

Totale inkomsten 3307.63
Totale uitgaven 2226.48
Netto resultaat 1081.15*



*Het relatief grote positief netto resultaat is te verklaren doordat de Stichting jaarlijks een
eindejaars fundraiser organiseert vlak voor het einde van het boekjaar. Dit jaar bedroegen de
inkomsten van deze fundraiser meer dan 900 euro.


