
 

Inkomsten/ Uitgaven 2013 stichting SIGN 

Inkomsten

Subsidies
gemeentelijk structurele subsidie 43000,-

andere overheidssubsidies
o.a. incidentele subsidies (kunstraad Groningen)

Kunstraad Groningen (Take On/Take-Over)   5000,-
  
Bijdragen uit andere middelen
 fondsen/ organisaties

St. Roode- of Burgerweeshuis (Take On/Take-Over)   1000,-
  Stichting Albino (Take On/Take-Over)     500,-

St. Asteriks (gem. Leeuwarden) (Welcome to the Village)   4000,-
subtotaal 5500,-

Andere (eigen) financiële bronnen 
Donaties  2811,85
verkoop / provisie e.d    958,66 
Diensten    165,15   
bijdragen derden ( 500,-via Hanze Hogeschool) (Take On/Take-Over)    877,-    
subtotaal 4812,66

(Onvoorziene) teruggaven   955,24 

sponsoring (in natura)**                                   

subtotaal 59267,90

SoZaWe: maatschappelijk gesubsidieerde  baan (M baan)*** 20049,56
______________

Totaal 79317,46

saldo: 79317,46 – 77535,72 = 1781,74

opmerkingen

**Bijdragen kunnen ook zijn in de vorm van "sponsoring in natura" , dat wil zeggen in de vorm van materialen, 
beschikbaar stellen apparatuur e.d., bedongen kortingen, onbezoldigd vrijwilligerswerk etc. Dit gebeurd veel.
(Hier nog niet gekapitaliseerd.)

*** Noodzakelijk voor het goed functioneren van Sign is genoeg mankracht. Voor een belangrijk, onontbeerlijk deel 
wordt hierin op dit moment voorzien met een maatschappelijk gesubsidieerde baan voor een vaste professionele 
medewerker (bij Sign mevr. MJS Ameln). Deze M-baan is van structureel belang voor de  continuïteit, de 
programmering en  de organisatie van Sign. Op dit moment is bepaald dat de baan in ieder geval gecontinueerd wordt 
tot januari 2015 (een van de zgn. 200 blijvenden). Zoals het er nu voorstaat is het voornemen dat ze dan worden 
opgeheven.



Uitgaven 2013

Exploitatiekosten
huur 4104,54
huur/ exploitatie andere ruimte(n) (was in natura) -
gas,elektra,water 2489,51
gemeentelijke belastingen   339,37
Beveiliging/ verzekering 1738,68
subtotaal     8672,10

Tentoonstellingskosten
-Inrichtingskosten presentaties   6101,93
-vergoedingen kunstenaars, incl. bep. onkosten en educatietaken
(+ lezingen, workshop, curatoren etc.)  (projectgebonden)  16683,97  
Vervoer    2228,45
kantoorartikelen     102,67
sejour participanten (verblijfkosten veel in natura)     904,01
subtotaal   26021,03

Publiciteit/ promotiekosten
Drukwerk     720,05
Verzendkosten uitnodigingen   2941,58
advertenties   2197,58
ontwerpkosten   1372,30
overig    190,-         
subtotaal     7421,51

Bureau/ administratiekosten
kantoorbenodigdheden, kopieën, porto, documentatie, archief  e.d. 517,18
benodigdheden computer, printer 423,13
kosten , KvK, accountant, betaalverkeer e.d. 295,77
telefoonkosten/ ADSL/ website   664,58
vertalingen 136,36
Vakliteratuur/ abonnementen/ entree  254,64
Afschrijvingen apparatuur/ inventaris 810,70
subtotaal   3102,36 

verdere Reiskosten 1436,22   

Openingskosten/ representatie   826,18 
   

Onvoorziene uitgaven 1097,52    

Honoraria
nettoloon medewerker 16049,-
pers./loonkosten medewerker   7051,60
loon uitvoerend medewerker(s) Sign, uitbesteed werk (projectbasis)   5737,43
vrijwilligersbijdragen     120,50

subtotaal 28958,53
              

totaal 77535,72



Balans   per 31 december 2013  Stichting Sign

Activa Passiva    

Duurzame activa Eigen vermogen       10369,46

Inventaris (zie afschrijvingstabel) 1824,89

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vordering Kort lopende schulden

Debiteuren       Crediteuren 3035,-
nog te ontvangen subsidies 1250,-
terug te ontvangen btw 8891,-

Liquide middelen                                                                    Leningen     180,-

Kas           26,78      
Bank   1591,79

_______ _______

Totaal 13584,46 Totaal 13584,46


