Format begroting 2017
Meerjarenbegroting
(€ x 1000)

Normbegroting
2017

BATEN
A. Eigen inkomsten (subtotaal)
Directe inkomsten:

135,08
47,6

A.1 Publieksinkomsten (specificatie)

6,6

- evenementen

0,6

- leerlingenvoorstellingen

2

- talentenvoorstellingen

4

A.2 Sponsorinkomsten

0

A.3 Overige directe inkomsten (specificatie)

41

- contributie reguliere leerlingen

9,9

- contributie talenten

11,9

- contributie vooropleiding

0

- contributie overige projecten

6

- inkomsten uit verhuur

12

- optredens en presentaties

1,2

Indirecte inkomsten:
A.4 Diverse inkomsten (specificatie)
A.5 Overige bijdragen uit private middelen (specificatie)
- particulieren (inc. vriendenverenigingen)
- bedrijven

87,48
0
87,48
20
1

- private fondsen

50

- crowdfunding

10

- donatie uit Explosure Events
B. Subsidies (subtotaal)

6,48
56

B.1 Meerjarige subsidie OCW

0

B.2 Meerjarige subsidie Cultuurfonds

0

B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan

51

B.4 Structurele publieke subsidie overig (bv BKV)

0

B.5 Overige subsidies uit publieke middelen

5

Som der baten (A + B)

191,08

LASTEN
C. Beheerslasten (subtotaal)

191,08

C.1 Beheerslasten personeel

73,2

- artistieke leiding 0,4 fte. freelancetarief €25

20,8

- zakelijke leiding 0,2 fte. freelancetarief €25

10,4

- communicatie 0,2 fte. freelancetarief €35

6,72

- productie 0,15 fte. freelancetarief € 15

4,68

- fondswerver
- baliemedewerker
- docenten freelance 35,00 p/u
- docenten bootcamp
- technicus
C.2 Beheerslasten materieel
- huur

6
1,2
16,8
1,6
5
117,88
52,18

- beheer- en kantoorkosten

6

- verzekeringen

1

- accountant

3

- kleine kosten

0,7

- verbouwing

50

- onvoorzien

5

D.1 Activiteitenlasten personeel

0

D.2 Activiteitenlasten materieel

0

Som der lasten (C + D)

191,08

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten / -lasten
Saldo bijzondere baten/lasten
SALDO

0

Specificatie:

- Directe inkomsten zijn aanmerkelijk hoger voor nieuw en
eigenlijk verwaarloosbaar in oud
- Indirecte inkomsten (bijdrage particulieren) zijn verhoogd.
Talenten en ambassadeurs van Future in Dance worden
actief ingezet bij het inzamelen van donaties.
- lagere subsidie dan aangevraagd.
- Fondswerver, technicus en externe docenten zijn in de
begroting opgenomen.
- Minder docentenuren als gevolg van lagere subsidie.
- huurprijs van nieuw pand is iets hoger uitgevallen. Kosten
voor verzekeringen, accountant en een post onvoorzien zijn
opgenomen.
- De fte’s zijn verlaagd
- de begroting is nu sluitend

