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Resultaat

Onwangsten en uitgaven

Resultaat

2019

202:0
Eigen vermogen

Eigen vermogen

Donaties

€

940,00

€

7.907,00

(fondsen)

€

4.800,00

personenbus

€
€

-3.666,72
-139,19

Kostèn Personenbus
Bankkosten / Rente
Kosten software & website

€

Donaties

Projectvergoedingen

Projectvergoedingen
(fondsen)
Vergoedingen gebruik
personenbus
Kosten personenbus
Bankkosten / Rente
Kosten software &

€

website
Zonneboot
Duofiets

€

-238,14

€

Overige

TheaterProject 2019

Resultaat 2020

€
€

-629,00
-427,04

€

8.546,95

1.062,50

€ 13.900,00

Vergoedingen gebruik

€

4.800,00

€ -8.363,00
€ -L37 '21
€ -309,76
€ -238,14
€ -90,45
€ -1.500,00

Zonneboot kosten
Duofiets kosten
Overige

TheaterProject

Resultaat 2019
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-12.528,09
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Namens Stichting
Simon KuPer
Penningmeester

Verantwoording Kascontrolecommissiel
Het bestuur heeft ons gevraagd de boekhouding en jaarrekening over 2020 te
controleren:

-

De boekhouding is gecontroleerd en akkoord bevonden.
De jaarrekening is èen getrouwe weergave van de stukken die wij hebben
ontvangen.
Het OaÀf- en spaarrekeningnummer zijn ook digitaal gecontroleerd'

NaamT0*n
Stichting De Ripen

J

