Inkomsten/ uitgaven 2017
Inkomsten 2017 t/m december
Subsidies
gemeentelijk structurele subsidie
andere overheidssubsidies
incidentele subsidies kunstraad Groningen
leven in stad
subtotaal
Bijdragen uit private middelen
private fondsen
Roode- of Burgerweeshuis
Diensten aan derden
bijdragen derden, sponsoring
subtotaal
Andere eigen financiële bronnen
Donaties
verkoop / provisie e.d
subtotaal

70000,5500,500,6000,-

1000,1307,64
800,3107,64

2466,579,59
2955,59

(Onvoorziene) teruggaven

377,02
________

subTotaal

82440,25

bijdragen, sponsoring in natura t.w.v.
TOTAAL

saldo 31-12-2017

7195,78
89636,03

89636,03 – 86393,81 = 3242,22

opmerking:
Bijdragen in natura zie ook bijgevoegde in natura samenvatting. Deze (onvolledige) lijst vertegenwoordigd een waarde
van iig € 7195,78
(totalen zonder in natura: 82440,25 – 79198,03 = 3241,22)

stichting Sign 2017 t/m december
Uitgaven
Exploitatiekosten
huur
huur/ exploitatie andere ruimte(n)
gas,elektra,water
gemeentelijke belastingen
Beveiliging/ verzekering
Onderhoud
subtotaal

4309,98
2083,79
374,1581,58
8349,35

Tentoonstellingskosten
(Inrichting)kosten presentaties, projecten
vergoedingen kunstenaars, (lezingen, workshop, curatoren etc.)
(incl. bep. materiaalkosten e.d., project gebonden)
Vervoer, transport
facilitaire bijdragen, materialen, voorzieningen , apparatuur
via derden (in natura) t.w.v.
verblijfskosten participanten
verblijfskosten (in natura) t.w.v.
subtotaal

7332,25
11234,73
2936,94
998,50
770,12
925,24197,54

Publiciteit/ promotiekosten
Drukwerk
Verzendkosten uitnodigingen
advertenties
website, webmaster, telefoonkosten/ ADSL soc. Med.
ontwerp kosten
(kortingen) adverteren e.d., pr via derden (in natura) t.w.v.
subtotaal

1448,05
3327,79
1138,36
1864,20
1581,40
2277,-

Bureau/ administratiekosten
kantoorbenodigdheden, computer, media benodigdheden e.d.
kosten , KvK, accountant, betalingsverkeer e.d.
documentatie/ archivering/ vertaling
Vakliteratuur/ abonnementen/ entree
(kortingen) administratieve- kantoor zaken e.d. (in natura) t.w.v.
Afschrijvingen apparatuur/ inventaris
subtotaal

1089,95
421,53
219,83
361,58
419,83
230,29

Reiskosten
Openingskosten/ representatie, keuken, proviandering
sponsoring, kortingen proviandering (in natura) t.w.v.
Gift
Onvoorziene uitgaven, onderhoud
subtotaal
Honoraria
nettoloon medewerker
personeelskosten
uitbesteed werk medewerker(s) Sign (projectbasis)
onbezoldigd vrijwilligerswerk t.w.v.
subtotaal
totaal

11636,80

2743,63
1730,10
2001,20
470,45
40,699,76
4941,51

18071,90
5498,70
8850,2105,34525,60
___________________________
86393,81

Balans 31 december 2017 Stichting Sign
Activa

Passiva

Duurzame activa

Eigen vermogen

Inventaris (zie afschrijvingstabel)

1279,23

Vlottende activa

Vreemd vermogen

Vordering

Kort lopende schulden

Debiteuren
nog te ontvangen subsidies
terug te ontvangen btw

Crediteuren

Totaal

925,-

1375,3355,-

Liquide middelen
Kas
Bank

8821,56

Leningen
389,38
3347,95
_______
9746,56

_______
Totaal

9746,56

Bijdragen, sponsoring in natura, 2017, Sign
Samenvatting
producten, materialen, onbezoldigd (vrijwilligers)werk, diensten, gebruik faciliteiten, kortingen, etc.
Vaak voortkomend uit een samenwerking.
-facilitaire bijdragen, sponsoring in materiaal, kortingen, (lenen) apparatuur, transport,
voorzieningen, via derden t.w.v. (onvolledig)
overig sejour, verblijfskosten, inc. proviandering, reiskosten e.d. in natura (onvolledig) twv. ca.
-Kortingen advertenties, banners e.d.
-extra PR via derden, (onvolledig) (in combinatie) t.w.v. ca.
-sponsoring jupiler, kortingen proviandering, e.d. (onvolledig) t.w.v.
-korting administratieve zaken, betalingsverkeer, internet, reiskosten, entrees etc. (onvolledig)
onbezoldigd werk, vrijwilligerswerk t.w.v. (onvolledig)*
-gastheer, bar, stagiaires, transportwerk, opbouw/afbraakwerk, assistentie, etc.
totaal t.w.v.

998,50
925,727,1550,470,45
419,83
2105,7195,78

*in verband met (onbezoldigd) vrijwilligers werk: vergelijkbaar bedrag wat ertegenover kan staan is gerekend is ca. €
10,- per uur,
en verder o.a. (niet genoemd) b.v.
opslag materialen ,meer verblijf kunstenaars , meer vrijwilligerswerk,
meer pr via derden bij verschillende projecten, tentoonstellingen
bepaalde diensten om niet etc.

