
Stichting SIGN
Inkomsten/ uitgaven 2016

Inkomsten 2016

Subsidies
gemeentelijk structurele subsidie 56700,-
Mondriaan Fonds werkbijdrage kleinere initiatieven*   5000,-
(5000,- voor 2015 en 5000,- voor 2016)

andere overheidssubsidies
incidentele subsidies kunstraad Groningen  (iii)   4100-
subtotaal 65800,-

Bijdragen uit private middelen
private fondsen
werkman 2015 (parrhesia) 2000,-
stokroos (parrhesia) 2000,-
 Diensten aan derden   739,40
subtotaal 4739,40

Andere eigen financiële bronnen 
Donaties    2562,75
verkoop / provisie e.d    720,68
subtotaal 3283,43

(Onvoorziene) teruggaven     372,19
______

Totaal 74195,02

saldo 74195,02 – 79005,50 = – 4810,48

opmerkingen:

eind 2015 was er een positief saldo van 2041,- euro, nu negatief van 4810,- euro. Er is voldoende vermogen om dit op 
te vangen (zie balans).

*bijdrage Mondriaanfonds , werkbijdrage voor kleinere kunstinitiatieven is 10000,-
voor periode juni 2015 t/m april 2016, verdeeld in 5000,- voor 2015 en 5000,- voor 2016.

bijdrage Stokroos voor Parrhesia-project (2000,-) en nog van Werkman 2015 (2000,-) bij 2016 gerekend. 

Bijdragen in natura niet in deze lijst genoemd/ gekapitaliseerd.  
Zie ook bijgevoegde in natura samenvatting. Deze (onvolledige) lijst vertegenwoordigd een waarde van  iig € 7673,-



stichting Sign 2016 t/m juni

Uitgaven  

Exploitatiekosten
huur 4279,26
gas,elektra,water 2176,58
gemeentelijke belastingen     359,77
Beveiliging/ verzekering 1531,10
Onderhoud   194,61
subtotaal 8541,32

Tentoonstellingskosten
(Inrichting)kosten presentaties, projecten    5627,57
vergoedingen kunstenaars, (lezingen, workshop, curatoren etc.) 15974,20
(incl. bep. materiaalkosten e.d., project gebonden)
Vervoer, transport   3372,53   
verblijfskosten participanten      762,43
subtotaal 25736,73

Publiciteit/ promotiekosten
Drukwerk    1260,01
Verzendkosten uitnodigingen  2407,93
advertenties  1366,98  
website, webmaster, telefoonkosten/ ADSL soc. Med.   2102,08
ontwerp kosten  1046,89             
subtotaal 8183,89

Bureau/ administratiekosten
kantoorbenodigdheden, computer, media benodigdheden e.d.    1113,52
kosten , KvK, accountant, betalingsverkeer e.d.    384,39 
documentatie/ archivering/ vertaling       33,06
Vakliteratuur/ abonnementen/ entree     553,84
Afschrijvingen apparatuur/ inventaris    395,95
subtotaal  2480,76

Reiskosten  1571,-
Openingskosten/ representatie, keuken prov. 1532,27  
Onvoorziene uitgaven (onomatopee)     81,23
subtotaal 3184,50

Honoraria
nettoloon medewerker 17493,86
personeelskosten      5963,45
uitbesteed werk medewerker(s) Sign (projectbasis)   7420,99
subtotaal 30878,30

___________________________

totaal 79005,50



Balans 31 december 2016  Stichting Sign

Activa Passiva

Duurzame activa   Eigen vermogen       6446,22

Inventaris (zie afschrijvingstabel)   614,11 

Vlottende activa Vreemd vermogen

Vordering Kort lopende schulden

Debiteuren       Crediteuren 4572,61
nog te ontvangen subsidies 7405,-
terug te ontvangen btw 2532,- 

Liquide middelen                                                                  Leningen   

Kas           19,15
Bank     448,57

_______ _______

Totaal 11018,83 Totaal 11018,83



Bijdragen, sponsoring in natura (onvolledig), 2016, Sign

Samenvatting

producten, materialen, onbezoldigd (vrijwilligers)werk, diensten, gebruik faciliteiten, kortingen, etc.
Vaak voortkomend uit een samenwerking. (niet opgenomen in lijst Inkomsten/ Uitgaven 2016 van Sign)

Kortingen advertenties  495,-
kortingen materialen, transport, huur apparatuur, e.d. 572,12
kortingen overig, proviandering, betalingsverkeer, internet, reiskosten, entrees etc. (onvolledig) 357,15
sponsoring in materialen, bijdragen in materiaal, (lenen) apparatuur, drank e.d. t.w.v. 1390,-
bijdragen om niet mbt accommodaties, transport, voorzieningen, via derden t.w.v. (onvolledig) 1100,-
onbezoldigd werk, vrijwilligerswerk t.w.v. (onvolledig)* 2007,-
gastheer, bar, stagiaires, transportwerk, opbouw/afbraakwerk, assistentie, chauffeur etc.
extra PR via derden, (onvolledig) (in combinatie) t.w.v. ca. 950,-
overig sejour, verblijfskosten, inc. proviandering, reiskosten e.d. in natura (onvolledig) t.w.v. ca. 802,-

totaal t.w.v. 7673,27

*in verband met (onbezoldigd) vrijwilligers werk: vergelijkbaar bedrag wat ertegenover kan staan is het wettelijk 
minimumloon. Dit is  ca. € 8,50 per uur, bruto.

en verder o.a. (niet genoemd).
opslag materialen elders ,meer verblijf kunstenaars , meer vrijwilligerswerk,
meer pr via derden bij verschillende projecten, tentoonstellingen, bepaalde diensten (b.v. vertalingen) om niet etc.


