Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting SIGN

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 1 1 7 4 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Winschoterkade 10

Telefoonnummer

0 5 0 3 1 3 2 6 5 1

E-mailadres

signnl@gmail.com

Website (*)

www.sign2.nl

RSIN (**)

8 0 0 7 9 9 0 5 7

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Expositie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Gea Smidt

Secretaris

Esther de Graaf

Penningmeester

Florimond van Wassenaar

Algemeen bestuurslid

Jan van Egmond

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Doel:Het tonen, stimuleren en initiëren van vernieuwende, experimentele, beeldende
kunst op nationaal en internationaal niveau en dit kenbaar te maken aan een breed
publiek. De stichting wil hierbij signalerend zijn en een pioniersfunctie vervullen.
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
– het organiseren en programmeren van tentoonstellingen, presentaties en projecten in
haar eigen ruimte, op locatie en in de openbare ruimte met aandacht voor
kennisoverdracht zoals: gastlessen, lezingen, symposia, workshops en andere
publieke activiteiten;
– het aanbieden van een interdisciplinair podium voor jonge kunstenaars en de
mogelijkheden tescheppen hun bekwaamheden en talenten verder te ontwikkelen en te
etaleren;
– hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen aan te gaan op organisatorisch, artistiek
en inhoudelijk gebied.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de
stichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

(zie ook jaarverslag, met een hoofdstuk beleid). SIGN organiseert ca. 10 a 11
volwaardige presentaties in haar eigen ruimte, op locatie en in de publieke ruimte,
aangevuld met bijpassende belangrijke activiteiten; als workshops, events, optredens,
online presentaties. Zij versterken en verlevendigen weer de inhoud . Uiteraard wordt
ook de digitale ruimte hierbij gebruikt. Dus 9 presentaties van 3 tot 4 nationale
kunstenaars (ca. 1 per maand met werkperiode voor nieuw werk en verblijf). Plus een
presentatie in het buitenland. En een externe residentie voor site specific werk. Circa
30-kunstenaars vinden een plek in ons jaarprogramma. SIGN maakt presentaties
mogelijk in vormen en contexten die voor het werk noodzakelijk zijn en initieert daarbij
de productie van nieuw werk bij jonge kunstenaars. Dit met de gewenste begeleiding
en het realiseren van de benodigde omstandigheden. Dit met het doel dat ze een stap
kunnen zetten in hun ontwikkeling. Ook wordt relevante inhoudelijke reflectie
geboden.Zo bieden we een goed kwalitatief consistent volwaardig programma met
gedegen presentaties waar de exposanten veel aan hebben. Daarbij is natuurlijk
aandacht voor het genereren van een brede publieke belangstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van Stichting Sign bestaan voor het overgrote deel uit subsidies. Met
name de structurele subsidie van de gemeente Groningen en de subsidie Kunstpodium
Basis van het Mondriaan Fonds. Aanvullend zijn er vaak incidentele projectsubsidies, bijdragen van fondsen en (semi - ) overheden. In 2021 was er bv. een corona bijdrage.
Daarnaast zijn er veel kleinere inkomsten uit levering diensten/ producten, donaties ed.
Zie hiervoor ook de jaarcijfers.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

SIGN realiseert, zoals gezegd ca 10 tentoonstellingen, presentaties en projecten in
haar eigen ruimte, maar ook op locatie en in de openbare ruimte. Zij schept
omstandigheden en mogelijkheden voor jonge kunstenaars om hun bekwaamheden te
etaleren en te ontwikkelen en zorgt voor een verdere professionalisering van hun
beroepspraktijk op landelijk niveau. Zij stimuleert daarbij het maken van nieuw werk.
Aandacht daarbij is er voor voldoende honorering van de kunstenaars (volgens de
richtlijn van de Fair Practice Code). Daarnaast worden de nodige presentatie- en
materiaalkosten betaald en reis en verblijfkosten vergoed. Uitgaven worden daarbij
natuurlijk ook gedaan voor publicitaire doeleinden, communicatie, het genereren
publiek en bereik etc. Dit naast de vaste basis huisvestingskosten en
personeelskosten. Voor een genuanceerder beeld zie jaarverslag en jaarcijfers

https://sign2.nl/jaarverslagen-en-financien/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.
Vergoeding bepaalde onkosten, zoals reiskostenvergoeding en/of vacatiegeld is soms
iin bepaalde gevallen mogelijk. (zie ook bestuur-directiereglement 4 l)
Het bestuur zorgt ervoor dat bij opheffing het vermogen dat overblijft besteed wordt
aan een ANBI met een soortgelijk doel. (zie 15.3 statuten)
Op dit moment is er een vaste betrekking voor de artistiek leider en de zakelijk leider
met ca. minimum loon.
Specifieke werkzaamheden, uitbesteed werk door derden wordt per factuur betaald.
Vaak inhuur op zzp basis. Vrijwilligers krijgen vaak vrijwilligersvergoeding.
Van belang is dat kunstenaars, grafisch ontwerpers e.a. (activiteitenlasten personeel)
een juiste vergoeding krijgen. Deze ‘fair pay’ gebeurt volgens de richtlijn van de Fair
Practice Code.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2021 zijn er 11 tentoonstellingen, kunstprojecten, activiteiten gerealiseerd. Hiervan
vonden vonden er 6 in Sign zelf plaats, 5 op locatie, waarvan 2 in het buitenland. Er
was bv. voor 7 een residentieproject met verblijf en werkplek op locatie en presentatie
in de omgevende publieke ruimte. En ivm corona-omstandigheden een aantal
lifestreams events. Voor het gehele programma van 2021 waren er een 40tal
deelnemende kunstenaars.
Voor een compleet beeld van de activiteiten van (en o.a. ook met vermelding van de
publieke aandacht) verwijzen we naar het jaarverslag 2021.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://sign2.nl/jaarverslagen-en-financien/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.204

€

1.954

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

1.204

€

1.954

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.268

€

15.362

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

13.794

€

2.811

+
€

+
€

20.062

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

21.266

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

9.501

€

9.326

Bestemmingsreserve

€

11.000

€

6.000

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2020 (*)

+
20.501

€

15.326

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

765

€

4.801

Totaal

€

21.266

€

20.127

+
€

+

€

18.173

+
€

+

Passiva

20.127

+

zie (onder 'het zakmes', contact) https://sign2.nl/jaarverslagen-en-financien/ voor de jaarrekeningen met de nodige toelichting

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

2.890

€

5.541

Subsidies van overheden

€

203.263

€

148.473

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

203.263

€

148.473

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

938

€

1.790

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€

€

+

€
€

938

+
1.790

€
€

11.379

12.736

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

218.470

168.540

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

14.167

€

18.160

Personeelskosten

€

134.417

€

105.061

Huisvestingskosten

€

12.499

€

10.365

Afschrijvingen

€

1.534

€

1.775

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

50.630

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

30.326

213.247

€

165.686

5.223

€

2.854

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Bij de jaarrekening is een uitgebreide toelichting bij de inkomsten en uitgaven. Graag
verwijzen we daarnaar.
Zoals gezegd bestaan de inkomsten vooral uit de structurele subsidie van de
gemeente Groningen en de subsidie Kunstpodium Basis van het Mondriaan Fonds. Bij
de uitgaven zijn de vergoedingen voor kunstenaars volgens de fair pay richtlijn van
belang. Zie verder opmerkingen bij jaarrekening 2021:
https://sign2.nl/jaarverslagen-en-financien/

https://sign2.nl/jaarverslagen-en-financien/

Open

