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Inleiding
Bij Stukafest worden studentenkamers in de grootste studentensteden omgetoverd
tot mini-theaters waar muziek, dans, cabaret, poëzie, literatuur en theater centraal
staan. Op 23 februari 2018 heeft de negende editie van Stukafest Eindhoven
plaatsgevonden.
In dit document is een financieel overzicht van de Stukafest stichting opgesteld over
het boekjaar 2017-2018. Hieronder wordt het volgende verstaan: de beginbalans, de
eindbalans en de resultatenrekening.
Alle financiële beslissingen in dit document zijn de verantwoordelijkheid van het
regionale Stukafest bestuur van 2017-2018 en hiermee in het bijzonder haar
penningmeester. Het huidige bestuur en haar huidige penningmeester kan hier in
geen enkel geval verantwoordelijk voor worden gehouden.
Dit document is opgesteld door de huidige penningmeester van de stichting in
samenwerking met de penningmeester van het betreffende boekjaar.

Balans
De boekhouding voor editie 2018 is op de gewenste datum geopend en gesloten.
Voor de referentie van de beginbalans is het jaarverslag 2016-2017 te raadplegen.
Wat betreft de eindbalans zal de omzetbelasting nog gedaan moeten worden. Er zal
€120,00 moeten worden betaald.
Beginbalans per 01-07-‘17

Eindbalans per 01-07-‘18

Resultatenrekening
Baten
Directe opbrengsten
8203 Kaartverkoop
8180
8190

Lasten
€ 1.271,32
€ 1.271,32

verkoop merchandise
overige verkoop

€ 0,00
€ 0,00

Indirecte opbrengsten
8810 Subsidie E
8110 Sponsoring R
8120 Sponsoring O
8900 Giften & donaties
8990 Overige opbrengsten
9070 Rentebaten

€ 3.685,82
€ 2.500,00
€ 578,51
€ 600,00
€ 0,00
€ 7,31
€ 0,00

Overzicht
Totaal Baten
Totaal Lasten
Resultaat

€ 4.957,14
€ 4.199,66
€ 757,53

Programmakosten
7010 Kameracts
7020 Hoofdacts
7030 Feest
7040 Openingsact
7050 Overige acts
7090 Overige programmakosten

€ 2.434,72
€ 1.807,36
€ 627,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Productiekosten
7110 Zaalhuur
7120 Huur apparatuur
7130 Catering artiesten
7140 Overige catering
7150 Auto / brandstof
7160 Technici
7170 Brandblussers
7180 Klusspullen / aankleding
7200 Entreekaartjes
7250 inkoop merchandise
7190 Overige productiekosten

€ 633,27
€ 167,13
€ 66,12
€ 81,01
€ 0,00
€ 55,54
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 179,95
€ 83,52

Marketingkosten
4500 Drukwerk
4505 Website
4580 Ludiek
4530 Uitbesteding professionals
4590 Overige marketingkosten

€ 161,52
€ 156,52
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,00

Kantoorkosten
4300 Kantoorartikelen
4350 Periodieke kosten
4312 Telefoonkosten
4390 Overige kantoorkosten
4600 Bankkosten
4990 Betalingsverschillen

€ 124,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 125,53
€ -1,43

Bestuurskosten
4550 Representatie
4610 Vergaderkosten
4615 Catering bestuur
4555 Bedankjes
4560 Vrijwilligersopleidingsdag
4085 Bestuurwerving / overdracht
4030 Reiskosten
4335 Educatie / scouting
4710 KvK kosten
4680 Bijdrage landelijk bestuur
4080 Vrijwilligersvergoeding
4800 Boetes
4690 Overige bestuurskosten

€ 829,20
€ 125,73
€ 0,00
€ 153,16
€ 0,00
€ 27,70
€ 0,00
€ 36,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 339,71
€ 27,50
€ 119,00
€ 0,00

4900

Onvoorzien

€ 16,80

Toelichting
Programmakosten en Productiekosten:
Ten opzichte van voorgaande jaren is er minder besteed aan de hoofdacts. Dit
omdat Stukafest 2018 een kleinere editie was dan voorgaande jaren. Doordat het
aansluitende feest door een programmeerfout van de locatie niet in het Van
Abbemuseum kon plaatsvinden is er op het laatste moment een alternatief gezocht.
Deze locatie had minder faciliteiten en een veel lagere prijs.
Marketingkosten:
De marketingkosten bestaan uit de kosten die zijn gemaakt voor het maken en
drukken van promotiemateriaal en voor digitale promotie via Facebook.
Kantoorkosten:
Deze bestaat vooral uit bankkosten vanwege de rekening bij Rabobank.
Bestuurskosten:
De bestuurskosten bestaan voor het grootste deel uit het drukken van kleding, de
catering en de parkeerkosten voor het lokale bestuur. Verder was er een borrel voor
de vrijwilligers en is de contributie van de landelijke koepel betaald.
Boetes:
Er zijn twee boetes ontvangen, een boete van de belastingdienst, door een foutieve
aangifte in het jaar 2016-2017 en een parkeerboete door één van de lokale
bestuurders tijdens werkzaamheden voor Stukafest 2018.
Opbrengsten:
Naast de ticketopbrengsten is één gemeentelijke subsidie ontvangen en zijn er twee
sponsorcontracten gemaakt met commerciële partijen.
Onvoorzien:
De onvoorziene kosten zijn ontstaan uit bedragen waarvan de BTW achteraf niet
teruggevraagd kon worden.
Winst:
Er is significant meer binnen gekomen waardoor de reserves met meer dan € 750,00
zijn gestegen. Besloten is een gedeelte te investeren in Stukafest 2019, omdat er
voorkomen moet worden dat het eigen vermogen van de stichting blijft groeien.

