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Voorwoord 
 
Het jaar 2017 was een bewogen jaar. Het stond in het teken van de ontkieming ofwel de 
oprichting van Stichting RISE. Met ons drieën – Diana Bierings, Lien Daams en Janine 
Klungel – dachten we na en spraken we over hoe we een nieuwe stichting voor en door 
mensen die als kind seksueel mishandeld zijn konden vormgeven. Daarbij keken we naar 
wat er al voor de doelgroep is. We wilden samen en vanuit onze zowel persoonlijke als 
professionele achtergrond iets van toegevoegde waarde voor de doelgroep – mensen die als 
kind seksueel mishandeld zijn – creëren. 
 
Op grond van deze overwegingen besloten we ons op de relatie – lichaam – verbinding – 
creativiteit – te focussen. In het lichaam liggen de traumatische ervaringen als herinneringen 
opgeslagen. Mensen die seksueel mishandeld zijn noemen vaak erkenning en herkenning – 
zowel in verbinding met zichzelf en met anderen – als de meest heilzame factoren van 
herstel. Creativiteit is een expressievorm die non-verbale traumatische ervaringen tastbaar, 
zichtbaar en hoorbaar maken. Daarbij is de relatie tussen deze drie begrippen hetgeen wat 
ons kenmerkt, zowel in onze verwantschap als in onze eigenheid. 
 
We schreven een stichtingsplan alsook een subsidieaanvraag en stuurden deze naar 
Stichting Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling (Steunfonds BSK). Op 27 
maart ontvingen we het bericht dat het Steunfonds BSK ons de subsidie had toegekend en 
konden we beginnen met het oprichten van Stichting RISE en het organiseren van onze 
eerste activiteit: het And Still I RISE Weekend. We zijn het Steunfonds BSK heel erkentelijk 
voor hun steun.  
 
In dit jaarverslag doen we eerst verslag van het bestuur door stil te staan bij de activiteiten 
die Stichting RISE in 2017 heeft ondernomen, hoe we naamsbekendheid voor Stichting RISE 
hebben verworven en hoe we contact met andere organisaties die zich inzetten voor mensen 
die als kind seksueel zijn mishandeld hebben gelegd. Daarna gaan we in hoe we de 
toekomst voor Stichting RISE voor ons zien, met name de hulpverlenings-, kennis- en 
contactactiviteiten die we in 2018 wensen te ontwikkelen. Vervolgens beschrijven we kort 
hoe de organisatie van Stichting RISE eruitziet. We ronden dit Jaarverslag af met de 
jaarrekening van Stichting RISE over 2017 en de begroting voor Stichting RISE over 2018. 
 
Kortom, een bewogen jaar. Het jaar dat we van start gingen met Stichting RISE. Want wie 
weet … 
 
If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities. 
–Maya Angelou (1997). 
 

Bestuur Stichting RISE 
juni 2018 
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1 Verslag van het bestuur 
 
1.1 Activiteiten 
 
De activiteiten die Stichting RISE aanbiedt zijn gegrond in de relatie lichaam, verbinding en 
creativiteit. 
 
Wij bieden: 
- professionele ervaringsdeskundige begeleiding bij herstel van trauma als gevolg 

van seksuele kindermishandeling; 
- kennisvergroting en -verspreiding vanuit de belichaamde ervaring van seksuele 

kindermishandeling; 
- bevordering van contact, zowel innerlijk als tussen lotgenoten alsook met mensen 

die de ervaring van seksuele kindermishandeling niet van binnenuit kennen. 
 
 
1.1.1 Oprichting Stichting RISE 
 
1.1.1.1 Naam 
 
RISE (Engels) ~ 1 opstaan, verrijzen 2 opkomst 3 groeien, toenemen 

 
Veel tijd en aandacht gingen uit naar het kiezen van een goede naam voor de stichting. We 
wilden graag een naam waar kracht en hoop uitspreekt en lieten ons inspireren door het 
gedicht Still I rise (1978) van Maya Angelou (1928-2014), een Amerikaanse dichteres, 
schrijfster en activiste die op zevenjarige leeftijd werd verkracht, voor vijf jaar stopte met 
praten en haar stem (her)vond in poëzie. Zie voor een krachtige en beeldende performance 
van het gedicht ‘Still I rise’: https://www.youtube.com/watch?v=qviM_GnJbOM. 
 
In dit gedicht bevrijdt Angelou zichzelf. Wat haar ook overkomt, wat haar ook wordt 
voorgehouden, zij zal altijd opstaan. Zij zal boven onderdrukking, pijn en angst uitstijgen. En 
wel vol kracht, dromen, hoop en mogelijkheden. 
 
Met deze intentie is Stichting RISE opgericht. 
 

Een lotgenote schreef: Wat een prachtige krachtige naam! 

 
 
1.1.1.2 Ondertekenen oprichtingsakte 
 
Op vrijdag 23 juni 2017 hebben we bij notaris Rouweler in Zutphen de oprichtingsakte van 
Stichting RISE getekend. Het betrof voor ons alle drie een bijzondere dag, omdat we na 
maanden van hard werken Stichting RISE in de wereld konden zetten. 
 

   
Janine Klungel 
Voorzitter 

Lien Daams 
Secretaris 

Diana Bierings 
Penningmeester 
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Via Facebook lieten mensen Stichting RISE weten dat zij Stichting RISE een “super”, 
“geweldig”, “prachtig”, “gaaf”, “mooi”, “moedig”, “liefdevol”, “blij makend” initiatief vonden. 
Kortom, (verder) werk aan de winkel om het beloftevolle initiatief van Stichting RISE tot bloei 
te laten komen. 
 

Iemand schreef: Wat een daadkrachtig initiatief zetten jullie neer. In jullie zorgvuldigheid en 
integriteit heb ik alle vertrouwen. 

 
 
1.1.1.3 Logo en website 
 
Op 28 juni 2017 gingen Diana Bierings en Janine Klungel met grafische vormgever 
Annemieke Busink van Miek Geeft Vorm in gesprek over een logo en website voor Stichting 
RISE. Van te voren had Annemieke aan ons gevraagd wat onze ideeën over het logo waren. 
Kortom, wat we ermee wilden uitstralen. We dachten vrijwel meteen aan een levensboom 
mét kruin én wortels. We wilden graag dat de levensboom warmte, veiligheid, zachtheid, 
vanzelfsprekend zijn, kracht en beweging zou uitstralen. Voor ons was het eveneens heel 
belangrijk dat een zo groot mogelijke groep lotgenoten (mannen, vrouwen, kinderen met 
diverse achtergronden) zich in het logo zouden kunnen herkennen. 
 
Op 26 juli 2017 ontvingen we van Annemieke maar liefst vijf verschillende schetsen van 
logo’s. Het viel allesbehalve mee om met ons drieën tot een gezamenlijke keuze te komen. 
Uiteindelijk zijn we na een paar kleine aanpassingen unaniem gegaan voor onderstaand 
logo. We zijn er heel blij mee! 
 

   
 

Een lotgenote schreef: Super: Ik zie er een prachtig bloeiende boom in. Wat straalt dit een 
kracht uit. Onze veerkracht en bloei. Gewoon: Wauw!!! 

 
In 2018 zal de website van Stichting RISE online gaan. Het ontwerp van de website – 
gebaseerd op ons logo – ligt klaar. Ook de teksten voor de website zijn vrijwel afgerond. 
 
 
1.1.1.4 Bestuursweekend 
 
In het weekend van vrijdag 24 tot en met zondag 26 november kwamen we als bestuur van 
Stichting RISE in Conferentiecentrum De Glind bijeen. We wilden graag een paar dagen alle 
aandacht aan elkaar, Stichting RISE en het And Still I RISE Weekend geven. 
 
In het weekend hebben we over onze stappen in het afgelopen jaar gesproken, hebben we 
toekomstplannen gemaakt en hebben we elkaar dieper laten kennis maken met elkaars 
werkwijzen. Zo deden we een ademsessie, een oefening uit de tekenbeweging en innerlijk 
kindwerk. Dit alles om onze afstemming op elkaar nog nauwkeuriger af te stellen.  
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1.1.2 Verwerven naamsbekendheid 
 
1.1.2.1 Sociale media 
 
In 2017 was Stichting RISE hoofdzakelijk op Facebook en LinkedIn actief via de persoonlijke 
profielen van haar bestuursleden. Op de Facebook-aankondiging dat wij op 23 juni 2017 de 
oprichtingsakte van Stichting RISE hadden ondertekend, reageerden 185 mensen met een 
like. Via Facebook maakten we ook Evenement-pagina’s aan voor het And Still I RISE 
Weekend en het project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL). 
 
 
1.1.2.2 Pers 
 
Op 22 september stond Diana met een interview over Stichting RISE in het Veldhovens 
Weekblad. Het artikel gaat in op de oprichting van Stichting RISE, de doelstellingen van de 
stichting, Diana’s persoonlijke ervaringen met herstel en het And Still I RISE Weekend. We 
danken Hannie Bettgens voor het mooie artikel. 
 
 
1.1.2.3 Contact met andere organisaties 
 
1.1.2.3.1 Do Niem: Lotgenotendag 25 november 
 
Op 25 november 2017 organiseerde Do Niem een lotgenotendag in Tiel. Diverse 
organisaties die zich inzetten voor mensen die als kind (seksueel) mishandeld zijn, waren 
uitgenodigd om iets over hun organisatie te komen vertellen; zo ook Stichting RISE. 
 
Na een boeiende presentatie van Bikers Against Child Abuse (BACA), waren we aan de 
beurt. Met veel plezier hebben we ieder vanuit onze persoonlijke en professionele 
achtergrond met seksuele kindermishandeling iets verteld over onze beweegredenen om ons 
voor Stichting RISE in te zetten. 
 
Daarna was er ruimte voor ontmoeting en hebben we gedurende het ochtendprogramma met 
diverse aanwezige lotgenoten en bikers gesproken. We hebben eveneens onder de 
aanwezige lotgenoten geïnventariseerd aan wat voor activiteiten zij behoefte hebben. Hier 
kwam uit naar voren dat activiteiten voor jongeren/begin twintigers, voor senioren en voor 
ouders van kinderen die seksueel mishandeld zijn wenselijk zijn. 
 
We kijken met een goed gevoel terug op deze bijzondere en goed georganiseerde dag. 
 
 
1.1.2.4 RISE Nieuwsbrief 
 
Op 31 december 2017 stuurden we de eerste RISE Nieuwsbrief aan mensen die Stichting 
RISE hebben laten weten graag op de hoogte te willen blijven van nieuwe ontwikkelingen. In 
de nieuwsbrief staan alle wetenswaardigheden over de oprichting van Stichting RISE in 
2017. Van diverse mensen ontvingen we heel enthousiaste reacties op de RISE Nieuwsbrief. 
 
 
1.1.3 Hulpverleningsactiviteiten 
 
1.1.3.1 And Still I RISE Weekend 
 
Gedurende 2017 hebben we met grote passie en plezier gewerkt aan de ontwikkeling, 
organisatie en vormgeving van Stichting RISE’s eerste activiteit: het And Still I RISE 
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Weekend. Dit weekend is bedoeld voor mensen die als kind seksueel mishandeld zijn en de 
ontwikkeling in het eigen unieke herstelproces (weer) op gang willen brengen. 
 
In het weekend staat (h)erkenning van de traumatische ervaringen als gevolg van seksuele 
kindermishandeling centraal. Als ingang nemen we het lichaam. Daarin liggen de 
traumatische ervaringen als herinneringen opgeslagen. Deze zijn vaak moeilijk onder 
woorden te brengen. 
 
In een laagdrempelige en veilige omgeving bieden we deelnemers afwisselende 
lichaamsgerichte therapeutische werkvormen aan als lichaams- en ademwerk, innerlijk kind- 
en krachtwerk alsook spelen en bewegen met creatieve materialen. Zo kunnen zij 
onderzoeken welke werkvormen hen aanspreken en welke niet. 
 
Thema’s die gedurende het weekend aan bod komen zijn o.a. basisbehoeften en grenzen 
aangeven, contact maken met het innerlijk kind en de beschermende volwassene, 
gehechtheid en relaties alsook het voelen en uitdrukken van emoties. 
 
Het doel is dat deelneemsters gedurende het weekend een ontdekkingstocht beleven waarin 
zij hun lichamelijke traumasporen beter leren kennen. Aan het einde van het weekend 
hebben zij meer grip op welke vervolgstappen zij in het eigen herstelproces kunnen zetten. 
 
Het eerste And Still I RISE Weekend is speciaal bedoeld voor vrouwen. Oorspronkelijk zou 
het weekend van 24 t/m 26 november 2017 van start gaan, maar wegens te weinig 
aanmeldingen is het weekend verzet. Het zal nu van 12 tot en met 14 oktober 2018 in 
Conferentiecentrum De Glind plaatsvinden. 
 
 
1.1.4 Kennisactiviteiten 
 
1.1.4.1 Project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL) 
 
In juni 2017 zijn we enthousiast een samenwerkingsverband met Beatrix Verhofstad – 
inmiddels voorzitter van Stichting Emerge – aangegaan in het kader van haar project Co-
creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL). We zagen/zien de grote waarde in van de 
lichaamsgerichte methodiek EBL voor het herstelproces van mensen die als kind seksueel 
mishandeld zijn alsook de communicatieve kracht van een Filmboek EBL waarvan mensen 
die als kind seksueel mishandeld zijn de dragers zijn. 
 
De doelstelling van het project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL) is om in 
co-creatie tussen hulpvragers – mensen die als kind seksueel mishandeld zijn –
hulpverleners – professionele ervaringsdeskundige EBL therapeuten – en andere 
zorgprofessionals te komen tot een filmboek waarin de nonverbale lichaamsgerichte 
behandelmethodiek Emerging Body Language (EBL) op film in beeld wordt gebracht en 
toegankelijk wordt gemaakt voor hulpvragers, hulpverleners en de zorg in het algemeen. 
 
We hebben ons met veel energie voor het welslagen van het project ingezet. Via onze 
achterban hebben we mensen uitgenodigd om aan het project deel te nemen, we gaven het 
project op schrift mede vorm, we werkten mee aan een promotiefilm, we schreven 
subsidieaanvragen en wierven financiële middelen ten behoeve van het project. 
 
Op 21 november 2017 hebben we helaas het besluit moeten nemen om het 
samenwerkingsverband met Beatrix Verhofstad/Stichting Emerge stop te zetten. Onze visies 
liggen te ver uiteen. 
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1.1.5 Contactactiviteiten 
 
In 2017 heeft Stichting RISE geen activiteiten georganiseerd die specifiek focusten op de 
bevordering van contact, zowel innerlijk als tussen lotgenoten, alsook met mensen die de 
ervaring van seksuele kindermishandeling niet van binnenuit kennen. In 2018 gaan we aan 
de slag met het ontwikkelen van een activiteit op dit gebied. 
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2 Toekomst 
 
In 2017 hebben we het fundament van Stichting RISE gelegd. We hopen dat het zaadje dat 
we in 2017 in vruchtbare grond hebben geplant in 2018 gaat uitgroeien. 
 
In 2018 is het And Still I RISE Weekend van 12 t/m 14 oktober ons speerpunt. Bovendien 
gaan we aan de slag met de uitwerking van onderstaande activiteiten. 
 
 
2.1 Activiteiten 
 
2.1.1 Hulpverleningsactiviteiten 
 
2.1.1.1 And Still I RISE Weekend voor vrouwen 
 
Dit weekend is bedoeld voor vrouwen die als kind seksueel mishandeld zijn. Voor hen die de 
ontwikkeling in het eigen unieke herstelproces (weer) op gang willen brengen.  
 
In het weekend staat (h)erkenning van de traumatische ervaringen als gevolg van seksuele 
kindermishandeling centraal. Als ingang nemen we het lichaam. Daarin liggen de 
traumatische ervaringen als herinneringen opgeslagen. Deze zijn vaak moeilijk onder 
woorden te brengen. 
 
In een laagdrempelige en veilige omgeving bieden we deelnemers afwisselende 
lichaamsgerichte therapeutische werkvormen aan als lichaams- en ademwerk, innerlijk kind- 
en krachtwerk alsook spelen en bewegen met creatieve materialen. Zo kunnen zij 
onderzoeken welke werkvormen hen aanspreken en welke niet. 
 
Thema’s die gedurende het weekend aan bod komen zijn o.a. basisbehoeften en grenzen 
aangeven, contact maken met het innerlijk kind en de beschermende volwassene, 
gehechtheid en relaties alsook het voelen en uitdrukken van emoties. 
 
Het doel is dat deelneemsters gedurende het weekend een ontdekkingstocht beleven waarin 
zij hun lichamelijke traumasporen beter leren kennen. Aan het einde van het weekend 
hebben zij meer grip op welke vervolgstappen zij in het eigen herstelproces kunnen zetten. 
 
Het And Still I RISE Weekend zal van 12 t/m 14 oktober 2018 in Conferentiecentrum De 
Glind plaatsvinden. 
 
Het And Still I RISE Weekend wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Steunfonds 
Bestrijding Seksuele Kindermishandeling. 
 
 
2.1.1.2 Hervonden krachtgroep 
 
De krachtgroep is bedoeld voor mensen die als kind seksueel mishandeld zijn. Te midden 
van lotgenoten worden zij uitgenodigd op zoek te gaan naar hun eigen unieke 
overlevingskracht en om deze in hun huidige leven bewust te gaan ervaren, benoemen, 
borgen en inzetten. Kortom, de groep richt zich op datgene wat de deelnemers in het 
verleden heeft geholpen en wat nog steeds helpend is. 
 
In de beslotenheid en veiligheid van de groep worden ervaringen en kennis gedeeld alsook 
twijfels en ontdekkingen uitgesproken. Dit alles met als doel te leren van elkaar en de eigen 
kracht te versterken. De krachtgroep is vooral passend voor deelnemers die de laatste 
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stappen willen zetten in het traject van slachtoffer naar ervaringswerker. Daarbij is zelfkennis 
van het grootste belang. 
 
In 2018 zal Stichting RISE verder aan de ontwikkeling en vormgeving van deze activiteit 
werken in de hoop dat de ‘Hervonden krachtgroep’ eind 2019/begin 2020 van start kan gaan. 
 
 
2.1.2 Kennisactiviteiten 
 
2.1.2.1 Onderzoek naar familiegeheimen 
 
Dit onderzoek focust op familiegeheimen in de context van seksuele kindermishandeling. 
Door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden wil dit onderzoek een antwoord vinden 
op de vraag: Wat betekent het geheim van seksuele kindermishandeling voor familieleden 
over generaties? 
 
In 2018 wordt het voorstel voor dit onderzoek verder uitgewerkt in de hoop dat het in 2019 
van start kan gaan. Het onderzoek zal door Janine Klungel worden uitgevoerd. 
 
 
2.1.3 Contactactiviteiten 
 
2.1.3.1 Dag of meerdaagse familieopstellingen 
 
Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie en systemisch werken. 
Deze tracht door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct 
zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, 
erkennen en zo mogelijk weg te nemen. 
 
Tijdens een familieopstelling brengt een deelnemer een vraagstuk in waar hij of zij 
helderheid over wil krijgen. Andere deelnemers kunnen worden uitgekozen als ‘representant’ 
van een familielid van degene die een vraagstuk inbrengt. Zo ontstaat er een tableau vivant 
dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien en komen verstrikkingen aan het 
licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de 
deelnemer. 
 
Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, 
zoals seksuele kindermishandeling. Aan de hand van instructies van de begeleidende 
familieopsteller(s) brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen 
tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. 
 
We verwachten dat een dag of meerdaagse familieopstellingen helend kan zijn voor zowel 
de deelnemers die een vraagstuk inbrengen als voor de deelnemers die als representant van 
een familielid worden ‘opgezet’. 
 
In 2018 treft Stichting RISE de voorbereidingen voor een dag of meerdaagse 
Familieopstellingen, opdat de activiteit mogelijk in 2019 doorgang kan vinden. 
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3 Organisatie 
 
3.1 Missie 
 
Stichting RISE wil als een diep gewortelde en sterk gegronde alsook rijk groeiende en 
weelderig vertakkende levensboom zijn. Een plek waar mensen die seksueel mishandeld zijn 
samenkomen om elkaar te ontmoeten, om vanuit henzelf en aan elkaar (verder) te groeien 
en om bewustwording te verspreiden. 
 
RISE staat voor levenskracht en transformatie. Zij ontkiemt, groeit, staat en werpt haar 
vruchten af. Opdat alle mensen in de Nederlandse samenleving veilig kunnen opgroeien en 
uitgroeien tot de mensen die zij in wezen zijn. 
 
 
3.2 Visie 
 
Stichting RISE streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving waarin: 
 
- ieders lichaam onaantastbaar is; 
- niemand wordt onderworpen aan (seksuele) (kinder)mishandeling, verwaarlozing 

en/of andere onmenselijke behandeling; 
- iedereen zonder onderscheid gelijke aanspraak heeft om gehoord te worden en 

recht heeft op bescherming, bijstand en daadwerkelijke rechtshulp; 
- een ieder zonder discriminatie van welke aard ook het recht heeft op leven, vrijheid 

en onschendbaarheid van de eigen persoon. 
 
We willen een zo divers mogelijke gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis voelt. 
 
 
3.3 Doelstelling 
 
Stichting RISE stelt zich ten doel: 
 
1. het bieden van (h)erkenning en professionele ervaringsdeskundige begeleiding 

aan mensen die als kind seksueel mishandeld zijn; 
2. het vergroten en verspreiden van kennis over seksuele kindermishandeling vanuit 

de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling; 
3. het bevorderen van contact zowel innerlijk als tussen mensen die als kind 

seksueel mishandeld zijn en mensen die de ervaring van seksuele 
kindermishandeling niet van binnenuit kennen. 

 
Dit alles met speciale aandacht voor de relatie tussen lichaam, verbinding en creativiteit. 
 
 
3.4 Bestuur 
 
In 2017 bestond het bestuur van Stichting RISE uit: 
 
Janine Klungel (voorzitter) 
Lien Daams (secretaris) 
Diana Bierings (penningmeester) 
 
Zij kennen elkaar van de voormalige landelijke Vereniging tegen Seksuele 
Kindermishandeling binnen gezin, familie en vertrouwensrelaties (VSK) (1982-2012), de 
eerste beweging tegen seksuele kindermishandeling die zich in Nederland ontwikkelde.  
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Hun inzet is om het belangrijke werk van de VSK voort te zetten, omdat het probleem van 
seksuele kindermishandeling en de schade die het mensen en de samenleving berokkent 
onverminderd groot zijn. 
 
In 2017 kwam het bestuur van Stichting RISE twee keer in persoon bijeen, een dag in 
Zutphen voor de ondertekening van de oprichtingsakte van Stichting RISE en drie dagen in 
Conferentiecentrum De Glind voor het bestuursweekend. 
 
Hoofdzakelijk komt het bestuur van Stichting RISE via Skype samen. In 2017 hebben we 
elkaar 28 maal via Skype gesproken over Stichting RISE, het And Still I RISE Weekend en 
het project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL). 
 
De bestuursleden van Stichting RISE ontvangen geen beloning voor de uitvoering van hun 
bestuurstaken.  
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4 Jaarrekening 2017 
 
In 2017 heeft Stichting RISE door het Steunfonds BSK € 8.302,00 aan subsidie toegekend 
gekregen voor de oprichting van Stichting RISE en de organisatie van het And Still I RISE 
Weekend. Als voorschot kreeg Stichting RISE 80% van dit bedrag op haar rekening gestort, 
namelijk € 6.641,60. Aan het einde van het jaar had Stichting RISE € 2.022,11 voor de 
oprichting van Stichting RISE gebruikt en € 149,00 ter voorbereiding van het And Still I RISE 
Weekend. Dit betekent dat Stichting RISE in 2017 nog € 2.314,89 aan de oprichting van 
Stichting RISE kan besteden en € 3.816,00 aan de organisatie van het And Still I RISE 
Weekend in totaal € 6.130,89. 
 
In 2017 heeft Stichting RISE bij het Steunfonds BSK € 5.853,00 aan subsidie voor 
deelnemers aan het project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL) 
aangevraagd en ontvangen. Nadat Stichting RISE op 21 november 2017 de samenwerking 
binnen dit project stopzette, heeft zij tot die datum de deelnemers aan het project financieel 
ondersteund en daarna het resterende bedrag van € 5.305,61 naar het Steunfonds BSK 
teruggestort. Dit betekent dat aan het einde van 2017 € 0,00 voor het project Co-creatie 
Filmboek Emerging Body Language (EBL) op de rekening van Stichting RISE stond. 
 
 
4.1 Resultaten 2017 
 

INKOMSTEN 
begroting 

2017 

werkelijk 
ontvangen 

2017 

begroting 
2018 

 
Project 1: Oprichting Stichting RISE 4.337,00 3.469,60 2.314,89 
Project 2: And Still I RISE Weekend 3.965,00 3.172,00 3.816,00 
Project 3: Co-creatie Filmboek EBL 5.853,00 5.853,00 0,00 
 
TOTAAL INKOMSTEN 14.155,00 12.494,60 6.130,89 
 

UITGAVEN 
begroting 

2017 

werkelijk 
uitgegeven 

2017 

begroting 
2018 

 
Project 1: Oprichting Stichting RISE 4.337,00 2.022,11 2.314,89 
Project 2: And Still I RISE Weekend 3.965,00 149,00 3.816,00 
Project 3: Co-creatie Filmboek EBL 5.853,00 547,39 

5.305,61 
0,00 

 
TOTAAL UITGAVEN 14.155,00 8.024,11 6.130,89 
 
SALDO POSITIEF 6.130,89 4.470,49 4.470,49 
 
 
4.2 Balans per 31 december 2017 
 
ACTIVA 31-12-2017 20-09-2017 01-01-2017 
Geldmiddelen 4.470,49 6.641,60 0,00 
Te ontvangen posten 1.660,40 1.660,40 0,00 
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5 Begroting 2018 
 
Stichting RISE’s begroting voor 2018 is gebaseerd op de door het Steunfonds BSK 
toegekende subsidie die haar nog rest voor de oprichting van Stichting RISE en de 
organisatie van het And Still I RISE Weekend. 
 
BEGROTING 2018 
Oprichting Stichting RISE 2.314,89 
Organisatie And Still I RISE Weekend 3.816,00 

TOTAAL 6.130,89 
 
Stichting RISE gaat in 2018 op zoek naar nieuwe subsidies ten behoeve van de groei van de 
organisatie evenals voor het organiseren van nieuwe activiteiten. 
 
Daarbij zal Stichting RISE zich inzetten voor de verwerving van een aanwijzing als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) om het voor mensen/organisaties die het werk van Stichting 
RISE een warm hart toedragen belastingtechnisch aantrekkelijker te maken om Stichting 
RISE een schenking te doen. 
 
Wij hopen dat Stichting RISE door middel van subsidies en donaties haar werk in de 
toekomst kan blijven voortzetten. 
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