kunstinitiatief

Toelichting op de jaarcijfers 2019

Inleiding
Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een klein verlies.
De ervaring leert dat kleine verliezen of winsten tot € 800,- meestal te verklaren zijn door niet-structurele
verschillen tussen verwachte inkomsten en uitgaven en daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven.
Het negatieve resultaat moet wel aanleiding zijn om nog eens goed naar de exploitatie te kijken en na te
gaan hoe dit voor 2020 te vermijden is.
Ik zal verder hieronder op enkele onderdelen van de jaarrekening ingaan.
Balans
De financiële marges van DNG zijn niet erg ruim, maar voldoende om aan onze lopende verplichtingen te
voldoen. Dat zou wat gemakkelijker zijn als het tegoed van ongeveer €2500,- ook daadwerkelijk op onze
bankrekening zou staan.
De totale energierekening voor elektra en gas voor 2019 stond nog open op 31 dec. 2019, maar zal op korte
termijn voldaan worden. Dat betekent dat onze liquide middelen momenteel ongeveer € 2400,- zijn.

Inkomsten en uitgaven
Eigenlijk zijn ook hier weinig verrassingen. De inkomsten en uitgaven zijn grotendeels verlopen
overeenkomstig de begroting van 2019.
Wel zullen we rekening moeten houden met stijging van enkele kostenposten. Ik denk hierbij met name aan
de kosten voor gas en elektra.
DNG heeft in 2019 een redelijke goed jaar gehad wat betreft de bemiddelingskosten bij de aan en verkoop
van kunstwerken. Voor de begroting van 2020 ben ik uitgegaan van de veronderstelling dat dit niet altijd het
geval zal zijn.

Kosten evenementen
De twee evenementen zijn niet kostendekkend geweest. Deelname aan de Kunstroute kost ons € 60,-. Het
Dichtersfestival leverde €135,- aan entreegelden op, maar de uitgaven waren wel wat hoger(€ 300,-).
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, die in 2020
wellicht weer wat hoger uitvalt.
Ook dit jaar hebben we een bijdrage gehad van de Harten4 Groep van € 250,-.

Op basis van dit alles heb ik voor 2020 een conceptbegroting opgesteld. (zie jaarcijfers 2019)
Al met al zou ik toch iedereen willen vragen om nog eens goed naar de diverse posten te kijken. Waar zou
het qua uitgaven wat minder kunnen? Of qua inkomsten wat meer?

Cobi van Hemmen.

