kunstinitiatief

Toelichting op de jaarcijfers 2017

Inleiding
In 2017 hebben we het tekort van 2016 weer goedgemaakt. De continuiteitsreserve is nu wat hoger.
De financiële basis van DNG is niet riant, maar wel stabiel. Duidelijk is wel dat voor activiteiten naast het
organiseren van zes exposities in de gang naar alternatieve financiële bronnen gezocht moet worden.
De zes exposities in 2017 hebben in totaal wat meer bezoekers getrokken dan voorafgaande jaren. Vooral
de expositie van Harrie Gerritz en Doro Krol is goed bezocht.
De jaarlijkse deelname aan de kunstroute was dit jaar goed voor 250 bezoekers, en het dichtersfestival trok
ongeveer 50 bezoekers.
Ik zal verder hieronder op enkele onderdelen van de jaarrekening ingaan.
Huisvestingskosten
Door het tuinonderhoud uit te besteden aan een ander bedrijf, vallen die kosten in 2017 bijna € 2000,- lager
uit dan in 2016.
Hoogstwaarschijnlijk is niet dat hele bedrag een structurele vermindering van deze kostenpost. Bepaalde
delen van het tuinonderhoud zullen wat meer incidenteel gedaan gaan worden. Te denken valt bijvoorbeeld
aan het onderhoud van de vijver en het vegetatiedak van het lemen huis.
Aan de uitgavenkant zijn er verder geen grote wijzigingen t.o.v. 2016.
Subsidies en sponsors
DNG kan haar exposities bekostigen door enkele vaste jaarlijkse bijdragen van o.a. de gemeente Beuningen
en stichting Klooster. Ook de vrienden van DNG leveren jaarlijks een substantiële bijdrage.
Daarnaast hebben we voor het A.i.R. programma dat dit jaar van start is gegaan een eenmalige bijdrage van
de Rabobank ontvangen. Voor datzelfde onderdeel heeft ook het Prins Bernard fonds een garantie subsidie
toegezegd voor honoraria van de deelnemende kunstenaars.
Verder is er een toezegging van de gemeente om een bijdrage te leveren aan de lustrumviering van het
dichtersfestival en om de entreedeur van het lemen huis aan te passen.
Exposities binnen
Voor de exposities in 2017 ziet het er als volgt uit:
Inkomsten:
Subsidie gemeente Beuningen
Vrienden DNG
Kunstverkoop (2017)
Drankverkoop

€ 1000,€ 540,€ 1663,-€ 111,-

Totaal: € 3.092,-

Uitgaven:
Huisvestingskosten
Verzekeringen
Drukwerk/portokosten
Website:

€ 1192,€ 534,€ 757,€ 46,-

Totaal: € 2.529,-

We hebben in 2017 een positief saldo hierover van € 563,- Net zoals vorig jaar kan hieruit hetzelfde worden
opgemaakt:
1 Met beperkte middelen slagen we erin de exposities in de gang te organiseren.
2 Alle verdere activiteiten/evenementen moeten in principe budgettair neutraal zijn.
Op basis daarvan heb ik voor 2018 de begroting opgesteld. (zie jaarcijfers 2017)

Cobi van Hemmen.

