
JAARREKENING 2021 

van Stichting SIGN 

Winschoterkade 10 

9711EA Groningen 

RSIN: 8007.99.057 

Inhoud:

Balans per 31 december 2021 + toelichting 

Jaarcijfers 2021: staat van opbrengsten en kosten + toelichting

samenvatting bijdragen in natura

tabel inventaris afschrijvingen

goedkeuring bestuur 



 Balans   31 december 2021  Stichting Sign  

2021 2020 2021 2020

Activa Passiva

Duurzame activa   Eigen vermogen        
algemene reserve   9.500,86  9.325,69

Inventaris (zie tabel)   1203,94   1.953,73 bestemmingsreserve 11.000,-   6.000,-

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vordering Kort lopende schulden

Debiteuren       Crediteuren       750,-
nog te ontvangen nog te betalen lonen 3.095,34  
subs.  Mondriaan Fonds           - 12.000,-    loonbelasting dec.      765,-    956,-  
terug te ontvangen btw    6268,-   3.362,-

Liquide middelen                                                                    Leningen   

Kas        73,47      164,91         
Bank 13.578,95   2.646,39
saldo paypal      141,50         -

_______ _______ ________ ________

Totaal 21.265,86 20.127,03 Totaal 21.265,86 20.127,03

toelichting

2021

debiteuren 2021

terug te ontvangen btw 4e kwartaal 2021 6268,-

bestemmingsreserve 2021 (voor 2022)

-indexering, inflatiecorrectie , (structurele subsidie houdt daar geen rekening mee.)
stijging facilitaire kosten, huurverhoging, energiekosten, extra onderhoud,  ed. 7500,-
-publicatie ‘spatial disruptions’ 3500,-

crediteuren 2021 (voor 2022)

loonbelasting december 2021 765,-

2020

Debiteuren 2020

Nog te ontvangen 
btw terug geldt 4e kwartaal 2020 3362,-

crediteuren 2020

loon Marie Jeanne Ameln  december 2020 1547,67
loon Ron Ritzerfeld  december 2020 1547,67
Loonbelasting december 2020   956,-
 
bestemmingsreserve 2020 is gebruikt in 2021

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



Stichting Sign

Inkomsten/ uitgaven 2021 

Inkomsten 2021

 2021 2020

Subsidies overheden

gemeentelijk structurele subsidie   71.000,03 70.000,-

Mondriaan Fonds  110.000     60,000,-  

subtotaal 181.000,03 130.000,-

incidentele overheids subsidies  

artist in space subsidie, + mf mentoring/ opdracht (rest)   3.400,- 10.902,91

corona steun (gemeente Groningen)   9.293,-

incidentele subsidies Mondriaan Fonds (kunst. Hon.)    9.570,-    7.570,-

subtotaal   22.263,- 18.472,91

bijdragen derden, instellingen, organisaties     250,-   5.000,-

Bijdragen uit private middelen

private fondsen  -

Diensten 1.900,-      125,-  

subtotaal   2.150,-   5.125,-

   

Andere eigen financiële bronnen 

Donaties 937,84    1.790,18

verkoop / provisie e.d 740,16        416,06

subtotaal  1.678,- 2.206,24

(Onvoorziene) teruggaven  1.981,36  3.223,57

________ _______

subTotaal 209.072,39 159.027,72

in natura t.w.v.     9.397,88     9.512,31

TOTAAL  218.470,27 168.540,03

saldo 209.072,39 – 203.849,17 = 5.223,22

saldo incl in natura  218.470,27  –   213.247,05 =  5.223,22

opm.: 

Bijdragen in natura nog : 

Zie ook bijgevoegde in natura samenvatting. Deze (onvolledige) lijst vertegenwoordigt een waarde van  iig € 9.397,88



stichting Sign

Uitgaven  2021 2020

Exploitatiekosten

huur 5.566,50 5.445,96

+ huur/ exploitatie andere ruimte(n) 1.350,-   

gas,elektra,water 3.051,27 2.705,93

gemeentelijke belastingen      439,84      429,85

Beveiliging/ verzekering 2.091,05 1.748,51

Onderhoud  -                -             

subtotaal 12498,66 10.365,25

Tentoonstellingskosten

expo (Inrichting)kosten presentaties, projecten, productiekosten 23.960,18 16.068,97

vergoedingen kunstenaars, (lezingen, workshop, curatoren etc.) e.a. 66.482,69 42.509,29

facilitaire, apparatuur, materiële bijdragen in natura, kortingen t.w.v.*      692,23      797,16

Vervoer, transport   4.121,94   2.676,87

sejour, huishoudelijk, proviandering, compensatie in natura t.w.v.*      513,81      986,22

verblijfskosten, sejour  13.978,58   4.760,17

subtotaal 109.749,43 67.798,68

Publiciteit/ promotiekosten

Drukwerk    1.286,17 2.321,65

Verzendkosten uitnodigingen  3.422,82 3.458,33

advertenties    858,50    1.245,97

extra PR via derden, kortingen advertenties, banners ed. pr* t.w.v. 2.730,50 3.481,-

(webmaster, pr medewerker bij uitbesteed) -  -

ontwerp kosten  2.297,93 2.600,06

ontwerpkosten door 3en* 1.800,-

overig, soc. Med.  (livestream, nu bij expokosten)   -                           

subtotaal 10.595,92 14.907,01

Bureau/ administratiekosten

kantoor- media benodigdheden, docu/ archief/ vertaling etc.      734,61    644,25

kosten , KvK, accountant, betalingsverkeer e.d.      348,34    435,96

website, telefoonkosten/ ADSL/(vast)  1.074,66 1.026,87

Vakliteratuur/ abonnementen/ entree       714,90    395,12

adm. Zaken, betalingsverkeer, enternet, entrees etc. kortingen t.w.v.*    698,63    750,93

subtotaal 3.571,14 3.253,13

Afschrijvingen apparatuur/ inventaris**   1.534,37 1.774,85

 

Reiskosten (kunstenaars, medewerkers e.a.)  4.286,14 2.817,54

reiskosten “in natura’ compensatie kortingen, bijdragen derden t.w.v.*    857,71 -

Openingskosten/ representatie, keuken prov. 1.613,76 1.100,97

Onvoorziene uitgaven, onderhoud, jur. kosten, testen, covid    605,30  1.117,65

subtotaal 7.362,91 5.036,16

Honoraria

personeelskosten (2fte) 51.913,62 52.032,04  

uitbesteed werk medewerker(s) Sign (projectbasis) 12.116,-   6.337,17

(incl.) vrijwilligersvergoedingen  -         2.485,-

opbouw/ afbraakwerk, vrijw. assistentie onbezoldigd etc. t.w.v.*   3.905,-    1.697,-

subtotaal 67.934,62 62.551,21

_____________________________________________

totaal 213.247,05 165.686,29

* compensatie in natura

**afschrijving  zie tabel



Stichting Sign, Toelichting

Financieel verslag 2021: toelichting opbrengsten/ kosten 2021

Over Inkomsten 2021

Het financiele beeld van 2021 is ten dele vergelijkbaar met dat van 2020. Het kenmerkt zich bij inkomsten, 
naast de structurele subsidie van de gemeente Groningen van € 71.000,- , vooral door een subsidie 
Kunstpodium Basis van het Mondriaan Fonds aan Sign van € 110.000,-. (dit bedrag is overigens ook voor 
2022 toegezegd). Deze Mondriaan Fonds bijdrage is hoger dan de bijdrage meerjaren programma  
presentatie instellingen van 60.000,- toegekend in 2019 en 2020. En maakt het nu mogelijk de betrokken 

kunstenaars passend te honoreren,  in de context van de “Fair Practice Code”, en wel volgens de richtlijn 
kunstenaars honoraria voor 100%. Het grootste deel van de Mondriaan Fonds bijdrage is daaraan besteed.
Hierbij dient aangetekend dat de bijdrage structurele subsidie van de gemeente Groningen vooral de basis 
exploitatiekosten dekt en een minimumloon voor de twee medewerkers in vaste dienst (directieleden). Zie 
verder bij uitgaven, personele bezetting en honorering. De honorering kunstenaars e.a. , van (vast en 

ingehuurd) personeel is gelijkwaardig, van dezelfde grootteorde.
Incidentele overheidssubsidies in 2021 betroffen een restant artist in space subsidie (Mondriaan Fonds 
mentoring/opdracht) voor projecten in verband hiermee die voornamelijk in 2020 plaatsvonden. (De 
publicatie van Artist in Space was overigens eind 2021). En twee corona omstandigheden gerelateerde 
bijdragen. Een coronasteun van 9.293,- van de gemeente Groningen compenseerde extra kosten gemaakt , 

vanaf september 2020 tot half 2021, voor aanpassingen aan corona-omstandigheden. Van het Mondriaan 

Fonds ontvingen we nog een bijdrage van 9.570,- voor kunstenaarshonoraria (een regeling tijdelijk weer 
mogelijk in coronatijd). Het droeg bij aan het loon voor 8 kunstenaars.
Andere kleinere bijdragen betroffen dienst als adviseur, donaties, wat verkoop en teruggaves (wtl). 

Een bijdrage ‘in natura’ vertegenwoordigde een bedrag van 9.398,-. De (onvolledige) lijst, zie de 
samenvatting, behelsde bv. onbezoldigd werk, kosten gecompenseerd door samenwerking (bv. extra PR), 

kortingen etc.

Over uitgaven 2021

De uitgaven van 2021 zijn voor een groot deel te vergelijken met die van 2020. Ze liggen in dezelfde 

grootteorde. Op een belangrijke uitzondering na. De vergoedingen voor kunstenaars (e.a. met een artistiek 
inhoudelijke bijdrage) zijn hoger en ruim volgens de richtlijn kunstenaarshonoraria (fair pay). Dat is een 
prioriteit. In totaal ca. 66.500,-.  Dit is mogelijk dankzij Mondriaan Fonds bijdrage (kunstpodium basis 
110.000,-).

Meer is ook uitgegeven aan presentatiekosten, productiekosten en verblijfkosten. (kosten direct gerelateerd 
aan kunstenaars en hun werk).Naast genoemde vergoeding krijgen de kunstenaars ook een ruime bijdrage 
voor materiaalkosten en wordt reis- en verblijf verzorgd. Meer kunstenaars van buiten Groningen verbleven 
hier een tijd om nieuw werk te maken, of hun werk ter plekke verder te ontwikkelen. Deze kosten zijn ook 
hoger door aanpassingen aan corona-omstandigheden. Genoemde coronasteun van de gemeente Groningen 

hielp hierbij.
Personele bezetting: Er zijn twee medewerkers in vaste dienst, uitbetaald volgens wettelijk minimumloon. 
Dit geeft zekerheid voor voldoende basis mbt. werkkracht. Dit is aangevuld met uitbesteed werk voor 
specifieke bezigheden, op projectbasis (zzp-er, ook vaak kunstenaars). Genoemd hierbij dient pr medewerker
en webmaster. De honorering is gelijkwaardig, van dezelfde orde als die van de kunstenaars. De richtlijn 

functie- en loongebouw voor presentatie instellingen is bekend, maar de keuze voor gelijkwaardige betaling 
maakt , ook gezien het beschikbare budget, voldoende honorering voor kunstenaars mogelijk.
Per project zijn er vrijwilligers voor specifieke bezigheden. Zij krijgen vaak een bijdrage volgens de normen 
voor vrijwilligersvergoedingen. Anderen (en bv. stagiaires) geven en bijdrage ‘in natura’ met onbezoldigde 
assistentie.

Gezien de aard van de activiteiten is deze personele balans nodig.
Zie verder jaarcijfers 2021.



Bijdragen, sponsoring in natura (onvolledig), 2021 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) ivm presentaties, inrichting (incl. opslag)    692,23
–  sponsoring consumpties, kortingen  keuken, proviandering, sejour, huishoudelijke zaken e.d. 

(onvolledig) t.w.v.    513,81
–  extra PR via derden**, (in combinatie), Kortingen advertenties, banners e.d. pr (onvolledig) 2.730,50
–  korting  administratieve zaken, betalingsverkeer, internet, entrees etc. (onvolledig)    698,63
–  reiskosten bijdragen anderen, kortingen t.w.v.    857,71
–  onbezoldigd werk*, (onvolledig), gastheer, bar, stagiaires, transportwerk, 

    opbouw/ afbraakwerk, assistentie, etc. t.w.v. 3.905,-

_______
totaal t.w.v. 9.397,88

*in verband met (onbezoldigd) vrijwilligers werk: vergelijkbaar bedrag wat ertegenover kan staan is 
gerekend   ca. € 10,- per uur ( of bij vergelijk vrijwilligers vergoeding 5,- per uur)

** hierbij samenwerkingen met: Academie Minerva, UMCG, Supermarket Art Fair (Stockholm), Grand 

Theatre, Expoost, Noorderzon, Noorderlicht, Soundsofmusic, 019 en publiek park event (Gent), 
Noordenaars…



Inventariskosten/ afschrijvingen

Datum 

aankoop

Totaalbe

drag 

netto

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Aantal 

jaren 

afschrijvi

ng

HDTV + 2T

harddisk

21/3/12 586,55 146,64 195,52 195,52 48,87 - - - - drie

2 Apple 

Mac Mini's

11/9/13 1436,35 - 159,59 478,78 478,79 319,19 - - - drie

4 OK 

flatscreens

13/9/16 690,87 - - - - 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

Samsung 

QLED 

screen

23/4/21 783,87 174,19 261,29 261,29 87,10 drie

totaal 527,66 395,95 230,29 730,54 1503,91 1774,85 1534,37




