Inkomsten en uitgaven stichting Sign 2012
inkomsten Sign 2012
Subsidies
gemeentelijk structurele subsidie*
andere subsidies en fondsen
Groningse Nieuwe (Crew)
Kunstraad incidenteel (Crew, inside the picture)
Kunstraad incid. (Shaken not Stirred)
St. Roode of Burgerweeshuis (Crew)
Je Maintiendrai (Crew)
JB Scholtenfonds (Shaken not Stirred)
St. Noordkunst (Shaken not Stirred)
subtotaal
Andere financiële bronnen
Donaties
Bijdragen derden
provisie/ verhuur/ entreegelden bij bepaalde projecten e.d.
subtotaal
(Onvoorziene) teruggaven

36400,10000,5590,2300,1000,2500,1300,4480,27170,2956,11
1260,50
596,49
4813,10
379,46

subsidie SoZaWe: maatschappelijk gesubsidieerde baan **

21400,34
_______

Totaal

90162,90

saldo

90162,90 – 90392,20 = – 229,30

opmerkingen
*Dit correspondeert met het voor 2010 , 2011, 2012 toegekende bedrag.
** 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). Het voortbestaan van deze baan is iig voor de jaren 2013 t/m 2014 door de
gemeente vastgelegd . Voor 2012 wordt 100 % WML en later 18000,- per jaar door SoZaWe gesubsidieerd.

opm.: Bijdragen kunnen ook zijn in de vorm van "sponsoring in natura" , dat wil zeggen materialen, apparatuur,
diensten e.d. gratis of tegen gereduceerde prijs. Dit vond regelmatig plaats (zoals ook in het verleden). Het is echter
niet gekapitaliseerd en geldelijk in deze inkomsten/uitgaven verwerkt. Ook door samenwerkingen bij bepaalde
projecten vond reductie van bepaalde kosten plaats.

Uitgaven 2012 Stichting Sign

Exploitatiekosten
huur
gas,elektra,water
gemeentelijke belastingen
onderhoud
Beveiliging/ verzekeringen
subtotaal

4043,16
2366,61
317,84
560,37
1153,15
8441,13

Projectkosten, Tentoonstellingskosten
Inrichtingskosten, projectkosten presentaties, materialen e.d. 8569,56
sejour, verblijfskosten
4170,93
Vergoedingen kunstenaars* (incl. wat eigen materiaal,
13952,99
lezingen, interviews, workshops e.d. )
vergoedingen 3- en, spec. assistentie* (vanuit Sign)
260,Vervoer
3488,41
kosten andere locaties
800,subtotaal
31241,89
Publiciteit/ promotiekosten
Drukwerk (flyers,posters,vlaggen)
Verzendkosten uitnodigingen, persberichten e.d.
advertenties
ontwerpkosten (adv., flyers, etc
website(s), beheer en activiteiten
overig: prints, enveloppen, kopieën e.d.
subtotaal

2886,98
4513,32
2572,50
2036,03
351,87
132,49

Bureau/ administratiekosten
kantoorbenodigdheden, kopieën, porto etc.
Benodigdheden ivm. computer, media apparatuur e.d.
kosten betalingsverkeer, Accountantskosten, KvK e.d.
documentatie/ vertalingen
Vakliteratuur/ abonnementen/ entree
telefoonkosten/ internet
afschrijvingen
subtotaal

897,69
625,96
540,13
37,81
167,97
645,73
602,23

12492,69

3517,52

Reiskosten

1832,53

Openingskosten/ representatie/ externe catering

2895,89

Honoraria
nettoloon maatschappelijk gesubsidieerde baan**
personeelskosten
honorarium medewerker(s) via Sign (projectbasis)*
vrijwilligersbijdragen*
subtotaal

totaal

16081,60
6470,20
6450,968,75
29970,55
___________
90392,20

* project-gebonden honoraria: uitbesteed werk, project-gebonden vergoedingen aan derden (curatoren, samenstellers,
kunstenaars e.d.) staan onder tentoonstellingskosten vermeld.

Balans per 31 december 2012 Stichting Sign

Activa

Passiva

Duurzame activa

Eigen vermogen

Inventaris (zie afschrijvingstabel)

1119,24

Vlottende activa

Vreemd vermogen

Vordering

Kort lopende schulden

Debiteuren
nog te ontvangen subsidies
terug te ontvangen btw

Totaal

Crediteuren

7388,33

Leningen

3450,-

8952,7752,-

Liquide middelen
Kas
Bank

8619,75

181,27
1453,57
_______
19458,08

_______
Totaal

19458,08

