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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 21 februari 2019 heeft de zevende editie van Stukafest Eindhoven
plaatsgevonden.
In dit document is een financieel overzicht van Stichting Stukafest Eindhoven
opgesteld over het boekjaar 2018-2019. Hieronder wordt het volgende verstaan: de
beginbalans, de eindbalans en de resultatenrekening.
Alle financiële beslissingen in dit document zijn de verantwoordelijkheid van het
Stukafest Eindhoven bestuur van 2018-2019 en hiermee in het bijzonder haar
penningmeester. Desalniettemin is het noemenswaardig dat enkele transacties van
boekjaar 2018-2019 zijn uitgevoerd door de penningmeester van de voorgaande
editie. De reden hiervan is het late tot stand komen van het bestuur voor editie 2019.
Dit document is opgesteld door de verantwoordelijke penningmeester over het
gepresenteerde boekjaar 2018-2019.

Balans
De boekhouding voor editie 2019 is op de gewenste datum geopend en gesloten.
Voor de referentie van de beginbalans is het jaarverslag 2017-2018 te raadplegen.
Wat betreft de eindbalans zal de omzetbelasting nog gedaan moeten worden. Er zal
€8,00 terug gegeven worden door de belastingdienst.
Beginbalans per 01-07-‘18

Eindbalans per 06-06-‘19

Resultatenrekening
Baten
Directe opbrengsten
8201 Ticketverkoop Stukafest

Lasten
€ 2.652,80
€ 1.938,53

8202

Ticketverkoop afterparty

€ 560,55

8180
8190

verkoop merchandise
overige verkoop

€ 153,72
€ 0,00

Indirecte opbrengsten
8810 Subsidie E
8110 Sponsoring R
8870 Landelijk potje
8900 Giften & donaties
8990 Overige opbrengsten
9070 Rentebaten

€ 3.522,01
€ 2.500,00
€ 661,16
€ 360,85
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Overzicht
Totaal Baten
Totaal Lasten
Resultaat

€ 6.174,81
€ 6.537,82
€ 363,01

Programmakosten
7010 Kameracts
7020 Hoofdacts
7030 Openingsact
7040 Acts bij-events
7050 Overige acts
7090 Overige programmakosten

€ 3.561,23
€ 2.383,07
€ 1.013,16
€ 0,00
€ 165,00
€ 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

€ 1.163,91
€ 0,00
€ 400,00
€ 513,91
€ 0,00
€ 0.00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 189,03
€ 60,97

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

€ 250,39
€ 62,30
€ 0,00
€ 22,80
€ 165,29
€ 0,00

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

€ 120,18
€ 2,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 119,52
€ -2,23

Bestuurskosten
4550 Representatie
4610 Vergaderkosten
4615 Catering bestuur
4555 Bedankjes
4560 Vrijwilligersopleidingsdag
4085 Bestuurwerving / overdracht
4030 Reiskosten
4335 Educatie / scouting
4710 KvK kosten
4670 Stedelijke afdracht
4680 Bijdrage landelijk bestuur
4080 Vrijwilligersvergoeding
4800 Boetes
4690 Overige bestuurskosten
4900

Onvoorzien

€ 1.442,10
€ 91,03
€ 0,00
€ 121,89
€ 171,70
€ 51,00
€ 71,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,50
€ 278.01
€ 649.65
€ 00,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,01

Toelichting
Programmakosten:
Stukafest Eindhoven editie 2019 was bedoeld om het evenement in Eindhoven weer
op de kaart te zetten na een kleine editie in 2018. Vandaar dat er meer en grotere
acts werden geboekt dan het jaar ervoor. Hierdoor is er een toename in de
programmakosten. Ook heeft er een promo-event plaatsgevonden.
Productiekosten:
De productiekosten zijn ondanks het grotere programma nauwelijks gestegen. De
reden hiervoor is de kosteloze zaalhuur. Er was begroot op de huur van de kleine
zaal in de Effenaar maar uiteindelijk is gekozen de afterparty in Café Altstadt te laten
plaatsvinden. Desalniettemin is een groot bedrag van de productiekosten naar de
catering voor artiesten gegaan. De reden hiervoor is het diner voorafgaand aan het
festival voor alle artiesten en vrijwilligers georganiseerd bij het Parktheater.
Marketingkosten:
De marketingkosten bestaan uit de kosten die zijn gemaakt voor het maken en
drukken van promotiemateriaal, digitale promotie via social media en ludieke
promotie. Daarnaast is er ook voor gekozen om voor het filmen van de aftermovie
een professional in te huren.
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 bedankjes. Een ander wezenlijk onderdeel van de bestuurskosten is de
contributie en ticketafdracht aan de landelijke koepel.
Opbrengsten:
Naast de ticketopbrengsten is één gemeentelijke subsidie ontvangen en is er één
sponsorcontract gemaakt met een commerciële partij. Daarnaast is er vanuit de
landelijke koepel een subsidie ontvangen en verdeeld over de regionale besturen. Er
zijn uiteindelijk minder indirecte opbrengsten gegenereerd dan de voorgaande editie.
Dit is het resultaat van een tegenvallende acquisitie.
Verlies:
Er is uiteindelijk, zoals gepland, verlies gedraaid. Na een aantal jaren winst draaien is
er besloten om te investeren in editie 2019 om het doorgroeien van het eigen
vermogen te voorkomen. Uiteindelijk is het verlies beperkt gebleven ondanks de
tegenvallende acquisitie. De reden hiervoor zijn financiële meevallers zoals de
kosteloze zaalhuur.

