JAARCIJFERS 2014 stichting SIGN
Inkomsten
Subsidies
gemeentelijk structurele subsidie (vanaf 2014 10% in mindering gebracht
op de 43000,- die eerder toegezegd was)
andere overheidssubsidies
kunstraad Groningen (Verhalen machines NZ Jaime)
Bijdragen uit private middelen
private fondsen
Roode- of Burgerweeshuis (Verhalen machines)

4000,-

1000,-

Bijdragen derden voor diensten, projectgebonden
Filmhuis Den Haag
Kunstvlaai 2014
Welcome to the Village
Noorderzon
overig (o.a. Enarte, prov. West Vlaanderen)
subtotaal

5000,1000,6000,4000,263,60

Andere eigen financiële bronnen
Donaties
verkoop / provisie/ entreegelden e.d.
subtotaal

3150,1853,79

(Onvoorziene) Teruggaven
subtotaal

38700,-

17263,60

5003,79
873,98
_________
65841,37

SoZaWe: maatschappelijk gesubsidieerde baan (M baan)***

18000,06
______________

Totaal

83841,43

saldo: 83841,43 – 88954,71 = – 5113,28
percentage private middelen 23141,37 van 83841,43 is 27,60 %
opmerkingen
- over negatief saldo: Er was voldoende vermogen om dit op te vangen, te compenseren.
Winstbedrag van 2013, te weten ca. 1700,- is voor 2014 geoormerkt voor educatieve zaken. O.a.in de projecten Buitenwerk, Vedute
was dit aan de orde.
Extra geld is ook uitgegeven aan ontwerp nieuwe website en ontwikkelen activiteiten, aanvullingen (o.a. app) hierbij (webmaster)
opmerkelijk, verlies is ongeveer de 10% korting die januari 2014 is ingegaan. Het aantal actiteiten is gelijk gebleven. Bovendien
waren er een paar grote , eigenlijk niet te negeren, externe activiteiten (deelname aan Kunstvlaai, Welcome to the Village,
Noorderzon).
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 gebeurt veel.
(Hier nog niet gekapitaliseerd.)( zie bijlage)
*** Noodzakelijk voor het goed functioneren van Sign is genoeg mankracht. Voor een belangrijk, onontbeerlijk deel werd hierin
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. Voor 2014 werd hierin nog
voorzien met een bijdrage van SoZaWe van 18000,- euro. Deze subsidie is gestopt per 1 januari 2015. Door de gemeente is
vastgesteld een culturele subsidiebijdrage voor behoud M-baan van 18.000,- per jaar voor 2015 en 2016. De structurele subsidie
wordt voor 2015 daarmee verhoogd tot 56700,-

stichting Sign 2014
Uitgaven
Exploitatiekosten
huur
huur/ exploitatie andere ruimte(n) (projectbasis)
gas,elektra,water
gemeentelijke belastingen
Beveiliging/ verzekering
subtotaal
Tentoonstellingskosten
Inrichtingskosten presentaties
vergoeding kunstenaars e.a. (deels inclusief onkosten, o.a. ook met
lezingen, workshop, educatieve taken etc.) (projectbasis)
Vervoer
aanvullend sejour participanten (projectbasis)
uitbesteed werk inrichting (projectbasis)
subtotaal
Publiciteit/ promotiekosten
Drukwerk
Verzendkosten uitnodigingen
advertenties
nw. website constructie, ontwerp
webmaster, website, websiteactiviteiten, app e.d.
ontwerpkosten
overig en via 3en
subtotaal
Bureau/ administratiekosten
kantoorbenodigdheden, kopieën, porto, documentatie, administratie,
benodigdheden computer, printer, e.d
kosten , KvK, accountant, betalingsverkeer e.d.
telefoonkosten/ internet
vertalingen
Vakliteratuur/ abonnementen/ entree
Afschrijvingen apparatuur/ inventaris
subtotaal

4169,94
813,22
2160,85
336,28
1615,04
9095,33
6711,81
19305,93
2833,19
303,29
1205,30359,22
983,73
2660,43
2014,1500,2140,03
1831,45
791,87
11921,51

1030,27
617,24
639,53
74,38
298,87
978,3638,29

Reiskosten

2909,35

Openingskosten/ representatie

1200,20

Honoraria
nettoloon maatschappelijk baan ***
16561,personeelskosten
6554,22
loon uitvoerend medewerker(s) Sign (projectbasis) 6307,59
vrijwilligersvergoedingen
408,subtotaal
totaal

29830,81
________
88954,71

Balans per 31 december 2014 Stichting Sign
Activa

Passiva

Duurzame activa

Eigen vermogen

Inventaris (zie afschrijvingstabel)

846,85

Vlottende activa

Vreemd vermogen

Vordering

Kort lopende schulden

Debiteuren
nog te ontvangen subsidies
terug te ontvangen btw

Crediteuren

Totaal

3101,-

1000,1581,-

Liquide middelen
Kas
Bank

5203,36

Leningen
695,41
4181,10
_______
8304,36

-

_______
Totaal

8304,36

