
JAARREKENING 2020

van Stichting SIGN

Winschoterkade 10

9711EA  Groningen

RSIN:  8007.99.057

Inhoud:

Balans per 31 december 2020  + toelichting

Jaarcijfers: staat van opbrengsten en kosten

+ toelichting

samenvatting bijdragen in natura

tabel inventaris afschrijvingen

goedkeuring bestuur

toegevoegd:

vergelijk begroting – realisatie 2020



 Balans   31 december 2020  Stichting Sign  

2020 2019 2020 2019

Activa Passiva

Duurzame activa   Eigen vermogen        
algemene reserve   9.325,69 9.094,97

Inventaris (zie tabel) 1.953,73 2.200,49 bestemmingsreserve   6.000,- 2.400,-

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vordering Kort lopende schulden

Debiteuren       Crediteuren    750,- 2.008,06
nog te ontvangen nog te betalen lonen 3.095,34 –
  subs.  mondriaan fonds 12.000,-    155,- loonbelasting dec.    956,-    904,-
terug te ontvangen btw   3.362,- 3.281,-

Liquide middelen                                                                    Leningen   

Kas    164,91         6,68
Bank 2.646,39 8.763,86

_______ _______ _______ _______

Totaal 20.127,03 14.407,03 Totaal 20.127,03 14.407,03

toelichting

Debiteuren

Nog te ontvangen 
subsidies MF 2020 rest van 2019/2020 toekenning 12.000,-
btw terug geldt 4e kwartaal 2020 3.362,-

crediteuren

loon Marie Jeanne Ameln  december 2020 1547,67
loon Ron Ritzerfeld  december 2020 1547,67
Loonbelasting december 2020   956,-
honorariumJason Harvey 2020   750,-     

bestemmingsreserve

(door corona-omstandigheden verschoven naar 2021)
honorarium Koos Buster Strouken – Supermarket ca. 1500,- (waarvan 745,- MF hon. Subs.)
Higher than history , Quenton project– jump – Gent ca. 4500,-



Jaarcijfers 2020

Inkomsten/ uitgaven 2020

Inkomsten 2020 t/m december 2020 2019

Subsidies overheden

gemeentelijk structurele subsidie  70.000,- 70.000,-

Mondriaan Fonds  60.000,-  60.000,-

subtotaal 130.000,- 130.000,-

incidentele subsidies kunstraad Groningen  – 8.040,-

Artist in space subsidie, + mf mentoring/ opdracht 10.902,91 -

incidentele subs. MF supermarket art fair - 2.856,05

incidentele subsidies Mondriaan Fonds (kunst. Hon.)    7.570,-  2.481,-

subtotaal 18.472,91 13.377,05

Bijdragen uit private middelen, via 3en

private fondsen - 2.000,-

bijdragen derden, organisaties (GV), sponsoring 5.000,-    450,-

Diensten aan derden 125,-         1.083,78   

subtotaal 5.125,-   3.533,78

   

Andere eigen financiële bronnen 

Donaties 1.790,18 2.371,39

verkoop / provisie e.d    416,06        55,05

subtotaal 2.206,24 2.426,44

(Onvoorziene) teruggaven 3.223,57  3.627,05

________ _________

subTotaal 159.027,72 152.964,32

in natura t.w.v.     9.512,31            9.995,65

TOTAAL  168.540,03 162.959,97

saldo: 159.027,72  – 157.173,98 = 2.853,74

saldo incl. in natura 168.540,03 – 165.686,29 = 2.853,74

Bijdragen in natura 

Zie ook bijgevoegde in natura samenvatting.

  



stichting Sign 2020 t/m december

Uitgaven  2020 2019

Exploitatiekosten

huur (+ soms tijdelijk incl. andere ruimte) 5.480,96 5.345,46  

gas,elektra,water 2.705,93 2.560,71

gemeentelijke belastingen      429,85    415,23

Beveiliging/ verzekering 1.748,51  1.569,45

subtotaal 10.365,25 9.890,85

Tentoonstellingskosten

expo (Inrichting)kosten presentaties, projecten, productiekosten 16.068,97 13.497,25

facilitaire, apparatuur, materiële bijdragen in natura, kortingen t.w.v.*      797,16      656,78

vergoedingen kunstenaars, (lezingen, workshop, curatoren etc.) e.a. 42.509,29 40.317,94

Vervoer, transport   2.676,87    5.034,55

verblijfskosten participanten (incl. residentie)    4.760,17   6.072,71

verblijf, incl. proviandering, compensatie in natura t.w.v.*      986,22      727,53

subtotaal 67.798,68 66.306,76

Publiciteit/ promotiekosten

Drukwerk (+ publicatie TG)     2.321,65 2.425,92

Verzendkosten uitnodigingen ed.   3.458,33 2.690,41

advertenties  1.245,97  1.729,41

kortingen, bijdragen advertenties, banners ed. pr*  1.031,- 1.173,60     

(webmaster, pr medewerker bij uitbesteed)              –             – 

ontwerp kosten   2.600,06 4.157,86

ontwerpkosten door 3en*  1.800,-             – 

extra PR via derden (in combinatie) t.w.v.*  2.450,- 2.650,-

overig, soc. Med.           –              –  

subtotaal 14.907,01 14.827,50

Bureau/ administratiekosten

kantoorbenodigdheden, computer, media benodigdheden e.d.       607,06 517,52

kosten , KvK, accountant, betalingsverkeer e.d.      591,96 626,43

website, telefoonkosten/ ADSL/(vast)  1.026,87 985,35

documentatie/ archivering/ vertaling         37,19  150,72

Vakliteratuur/ abonnementen/ entree       395,12 379,93

adm. Zaken, betalingsverkeer, enternet, entrees etc. kortingen*    750,93  483,21 

subtotaal 3.409,13 3.143,16

Afschrijvingen apparatuur/ inventaris**   1.774,85 1.503,91  

Reiskosten (kunstenaars, medewerkers e.a.)  2.817,54 1.588,61

Openingskosten/ representatie, keuken prov. 1.100,97   1.902,84

proviandering, huishoudelijke zaken, in natura t.w.v.* (bij verblijfkosten)             –    534,53

Onvoorziene uitgaven, onderhoud, jur. kosten 1.117,65     508,-  

subtotaal 5.036,16 4.533,98

Honoraria

Personeelskosten (2fte) 52.032,04 50.278,59

uitbesteed werk medewerker(s) Sign (projectbasis)   6.181,17 6.612,-

vrijwilligersvergoedingen   2.485,-              – 

opbouw/ afbraakwerk, assistentie onbezoldigd vrijw. etc. t.w.v.*   1.697,-                  3.770,-

subtotaal  62.395,21 60.660,59

____________________________________________

totaal 165,686,29 160.866,75

* gecompenseerd in natura

**(afschrijving  zie tabel)



Financieel verslag 2020:   Toelichting opbrengsten/ kosten 2020  

Over Inkomsten 2020

Het financiële beeld van 2020 is vergelijkbaar met dat van 2019. Het kenmerkt zich bij inkomsten, naast de structurele 

subsidie van de gemeente Groningen van 70.000,-, vooral door een subsidie van het Mondriaan Fonds aan Sign 

betreffende bijdrage meerjarenprogramma presentatie instellingen van 60.000,-. per jaar. Dit is destijds voor 2019 en 

2020 toegekend. (Voor de jaren 2021 en 2022 is overigens Mondriaan Fonds subsidie Kunstpodium Basis ten bedrage 

van 110.000,- per jaar voor Sign toegekend)

Voor een belangrijk deel is deze bijdrage besteed aan een meer passende honorering voor de kunstenaars. Alleen de 

structurele subsidie van de gemeente Groningen is hiervoor ontoereikend, met de Mondriaan Fonds bijdrage kwamen 

we meer in de richting. Dit past ook meer in de context van de “Fair Practice Code” .De richtlijn kunstenaarshonoraria, 

die velen hebben onderschreven, zo ook het Mondriaan Fonds, wordt dan ook meegenomen in de gedachtengang bij een

passende honorering. Voor 2020 was gemiddeld 50% voor Sign haalbaar. Dit dankzij de subsidie van het Mondriaan 

Fonds, vaak voor het maken van nieuw werk. (Door de hogere MF bijdrage is in 2021 en 2022 n.a.w. 100% van de 

richtlijn haalbaar)

Een paar keer is Artist fee aangevuld tot 100% van de richtlijn o.a. middels extra subsidies experimenteer reglement 

kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds. Voor 2020 betrof dit in totaal een bedrag van €7570,-  uit deze 

(tijdelijke) regeling. Deze subsidie vorm is inmiddels opgeheven, of niet meer mogelijk voor SIGN omdat we 

Kunstpodium Basis subsidie ontvangen.

Een eigen verhaal vormen de  Artist in Space subsidie van We the North, (via Noordenaars) en de aanvullende subsidie  

mentoring en opdrachtgeverschap hierbij van het Mondriaan Fonds. Bij elkaar 10902,91 netto in 2020. (een eigen 

bijdrage was natuurlijk ook noodzakelijk voor deze projecten). De afronding van Artist in Space projecten vindt plaats 

in 2021, zo ook de ontvangst van de laatste 20% van genoemde subsidies hiervoor. Sign heeft overigens twee projecten 

hierbij gedaan, 1 i.s.m. KiK en 1 met Noorderlicht.

Sign heeft ook bijgedragen aan Gronings Vuur met twee projecten in gemeenten Westerwolde en Oldambt. Van deze 

organisatie ontving zij daarvoor een bijdrage in de kosten van tweemaal 2500,-

Naast nog wat kleinere financiële bijdragen, zijn er vele bijdragen ‘in natura’ geweest om de verschillende projecten en 

presentaties mogelijk te maken, zij vertegenwoordigen een bedrag van ca. € 9500-.Veel kosten zijn hierbij ‘opgevangen’

door samenwerkingen, zoals bij extra PR. Ook onbezoldigd werk is een belangrijke post bij bijdrages ‘in natura’.

Over Uitgaven 2020

Ook de uitgaven van 2020 zijn te vergelijken met die van 2019. Ze liggen in dezelfde grootteorde. 

Zoals gezegd is bij uitgaven, aandacht besteed aan passende honorering voor kunstenaars (en anderen, zoals 

reflectanten), dit vormt de grootste kostenpost, ook met betrekking tot het initiëren van nieuw werk. De subsidies uit het

experimenteer reglement kunstenaarshonoraria die we mochten ontvangen droegen bij aan een passende vergoeding.

Zoals vermeld hierboven was 50% van de richtlijn Fair Pay haalbaar, dank zij de Mondriaan Fonds subsidie.(Voor 2021 

en 2022 wordt dat dus 100% door de toekenning van de kunstpodium basis bijdrage van het Mondriaan Fonds.)

Personele bezetting: Er zijn twee medewerkers in vaste dienst, uitbetaald volgens wettelijk minimum loon. Dit geeft 

meer zekerheid voor voldoende basis t.a.v. werkkracht. Dit is ook deels dankzij bijdrage Mondriaan Fonds mogelijk. Dit

is aangevuld met uitbesteed werk voor specifieke bezigheden, op projectbasis (als zzp-er). Genoemd hierbij dient pr 

medewerkster en webmaster. Verder voor bezigheden als opbouw- en inrichtingswerkzaamheden, technische assistentie 

etc. (Vergoedingen zitten in dezelfde grootteorde als honorering voor kunstenaars.)

Per projectvorm worden soms vrijwilligers gevraagd voor specifieke bezigheden. Er is een aardige lijst waaruit wij 

kunnen putten van kunstenaars, kunststudenten voor  allerlei werkzaamheden. Vrijwilligers krijgen vaak een bijdrage 

volgens de normen voor vrijwilligersvergoedingen. Anderen (zo ook bv. Stagiaires) geven een bijdrage ‘in natura’ met 

onbezoldigde assistentie.

Gezien de de aard van de activiteiten is deze personele balans nodig.

Een (beperkte) verschuiving in kosten gold aanpassingen aan corona maatregelen. Dat liep uiteen van bv. inrichting 

geschikt maken voor gefaseerd bezoek (inclusief mondkapjes, desinfectie etc.) tot coronatestkosten en een geschikt 

(coronaproof) verblijf regelen voor kunstenaars hier te gast voor een werkperiode ed.. Publicitaire-, promotiekosten en 

bepaalde uitgaven t.a.v presentatie en communicatie waren ook iets meer gericht op een digitaal, online bereik.

Zie verder jaarcijfers 2020.



Bijdragen in natura 2020, SIGN

Samenvatting

producten, materialen, onbezoldigd (vrijwilligers)werk, diensten, gebruik faciliteiten, kortingen, etc.

Vaak voortkomend uit een samenwerking.

1. facilitaire bijdragen, sponsoring in materiaal, kortingen, (lenen) apparatuur, transport,

    voorzieningen, via 3en (onvolledig) ivm presentaties, inrichting (incl. opslag 12x25) t.w.v.   797,16

2. kortingen verblijfskosten, proviandering, huishoudelijke zaken, reiskosten e.d. (+ 5)

    (onvolledig) t.w.v. ca.   986,22

3. Kortingen advertenties, banners e.d. pr 1031,-

4. extra PR via derden, (onvolledig) (in combinatie) t.w.v. ca. 2450,-

5.Ontwerpkosten publicatie Timeline, door lectoraat IinC twv 1800,-

6. korting  administratieve zaken, betalingsverkeer, internet, entrees etc. (onvolledig)   750,93

7. onbezoldigd werk, (onvolledig)* :gastheer, bar, stagiaires, transportwerk, 1697,-

    opbouw/afbraakwerk, assistentie, etc. t.w.v. 

_______

totaal (onvolledig)t.w.v. 9512,31

ad 7: in verband met (onbezoldigd) vrijwilligers werk: vergelijkbaar bedrag wat ertegenover kan staan is 

gerekend is  ca. € 10,- per uur ( of bij vergelijk vrijwilligers vergoeding 5,- per uur)

ad 4: hierbij extra pr door samenwerking met: Academie Minerva, art ESNS (eurosonic), Academie voor 

popcultuur (Minerva), Not For Profit Art Party & WORM R’dam (Almonde),  Expoost , Sounds of Music, 

Noordenaars, KiK (Wasteland), Noorderlicht (What If), Gronings Vuur: Oldambt & Westerwolde, 

Station Noord & Noorderzon & Forum Groningen & IDFA (‘tout sur table’), Smartdates Schiedam (Meet & 

Greet), Mondriaan Fonds (toekenning kunstpodium basis subsidie)... 



Inventariskosten/ afschrijvingen

Datum 

aankoo

p

Totaalbe

drag 

netto

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aantal 

jaren 

afschrijving

HDTV + 

2T 

harddisk

21-03-

12

586,55 146,64 195,52 195,52 48,87 - - - - drie

2 Apple 

Mac Mini's

11-09-

13

1436,35 - 159,59 478,78 478,79 319,19 - - - drie

4 OK 

flatscreens

13-09-

16

690,87 - - - - 76,76 230,29 230,29 153,53 drie

Digitale 

camera

23-12-

17

895,41 298,47 298,47 298,47 drie

Beamer 

Casio

13-3-

18

514,41 128,60 171,47 171,47 42,87 drie

Apple Mini

Mac

8-9-18 658,67 73,18 219,56 219,56 146,37 drie

LG screen 20-1-

19

1982,63 660,88 660,88 660,87 drie

Apple Mac

Mini 

(2018)

4-3-20 1528,10 424,47 509,37 509,37 84,89 drie

totaal 527,66 395,95 230,29 730,54 1503,91 1774,85 1359,47



 

PER E-MAIL: sign 
 
Directie Sign 
Winschoterkade 10 
Groningen 
 
 
 
 
Rotterdam, 31 maart 2021 
 
Inzake :  jaarcijfers 2020 en kascontrole 
Betreft : goedkeuring 
 
Direct : wassenaar@inigo.nl / 010-8208993   
 
 
    
Geachte Directie, Beste Marie-Jeanne en Ron  
  
Hierdoor bericht ik u dat na kascontrole op 18 maart jl. het bestuur akkoord gaat met de jaarcijfers van 
2020 zoals toegezonden bij schrijven van 30 maart jl. (bijlage). 
 
In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben ingelicht, 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Florimond Wassenaar (penningmeester) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van: Moniek Baars <post@moniekbaars.nl>
Onderwerp: Antw.: jaarcijfers 2020
Datum: 31 maart 2021 10:37:14 CEST
Aan: Florimond Wassenaar <florimondwassenaar@hetnet.nl>
Kopie: Galerie Sign <signnl@gmail.com>, Janette Bosma <janettebosma@hotmail.com>, Jan van 

Egmond <janvanegmondbk@outlook.com>, Leo Delfgaauw <leodelfgaauw@hotmail.com>, Esther
de Graaf <esther@estherdegraaf.nl>

Akkoord,

Moniek Baars
bestuursvoorzitter Sign

Op 31 mrt. 2021 (wk 13), om 10:27 heeft C F Wassenaar <florimondwassenaar@hetnet.nl> het 
volgende geschreven:
Bijgevoegd de goedkeuringsverklaring

Met groeten

Florimond
<210331goedkeuringjaarcijfers2020.pdf>

-- 

SIGN
Winschoterkade 10
9711 EA Groningen

www.sign2.nl 0031(0)503132651
Wilt u geen e-mails meer van SIGN ontvangen? Graag melden via signnl@gmail.com 

<concept 2020 jaarcijfers.pdf><goedkeuring bestuur 2020 vb.pdf>




