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Financiële verantwoording Stichting 
RealTime boekjaar 2019 en 2020 

 

 

1. Balans per 1 januari 
 
 

Debet   Credit   
      

 2019 2020  2019 2020 

Kas - -  - - 

Rabobank NL60 €4022,06 €4120,05 Eigen €4022,06 €4120,05 
RABO 0167 7951 04   vermogen   

 

 

2. Kosten en baten 
 

 2019  2020 

Saldo per 1-1  €5229,68 €3795,35 

Ontvangen giften  €2337,50 €3546,90 

Collecte  €1540,35 €504,55 

Overig  €144,21 €68,60 

Subtotaal  €9251,74 €7915,40 

    

Kosten Zaalhuur / Sprekers /  €5456,39 €3809,76 
Boodschappen / PR / Bank    

Saldo per 31-12  €3795,35 €4105,64  
 

 

3. Doelstelling RealTime GO 
 
RealTime GO wil jongeren op het eiland Goeree-Overflakkee bereiken met het 
Evangelie van Christus. Er is immers geen andere Naam gegeven door Wie we 
zalig kunnen worden. Dit doen we door hen uit te nodigen voor de 
jongerenavonden die de stichting organiseert in de maanden oktober tot en met 
mei.  
 
De stichting regelt de sprekers en locaties voor iedere jongerenavond. Daarnaast 
probeert RealTime GO ieder seizoen aandacht te schenken aan PR, met als doel 

http://www.realtime-go.nl/
mailto:info@realtime-go.nl


om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het werk dat RealTime GO mag 
verrichten.  
 
Een andere belangrijke pijler van onze stichting is de ontmoeting met en tussen 
jongeren. Dit geven wij vorm door pauzes tijdens de avonden in te lassen en te 
zorgen voor een versnapering.  
 
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van Stichting RealTime 
GO. Wanneer kosten gemaakt moeten worden, vind dit plaats in goed overleg met 
de voorzitter, secretaris en algemene bestuursleden. 
 

4. Inkomsten 
 
De inkomsten worden verkregen door collectes die iedere jongerenavond wordt 
gehouden. Daarnaast is de stichting gezegend met maandelijkse donateurs, wat 
voor RealTime GO een vaste bron van inkomsten betekend. Daarnaast ontvangt 
de stichting van kerkelijke denominaties en bedrijven giften zodat het werk van 
RealTime GO doorgang mag vinden.  

 

5. Beloningsbeleid 
 
Binnen RealTime GO bestaat geen beloningsbeleid. De stichting wordt gerund 
door vrijwilligers. Alle werkzaamheden vinden plaats op vrijwillige basis. De 
sprekers ontvangen uiteraard wel een vergoeding. 
 

 
 


