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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Jaarverslag
Algemeen
Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen. Stichting Literaire
Activiteiten Groningen heeft als kernactiviteiten de organisatie van de drie jaarlijkse festivals
Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren, en het verzorgen van de altijd
actuele literaire agenda van Groningen op de website www.slaggroningen.nl. Daarnaast worden velerlei
incidentele projecten gerealiseerd of ondersteund. Biblionet Groningen biedt daarbij administratieve en
organisatorische ondersteuning.
Als vergelijkende cijfers in de jaarrekening 2015 zijn de cijfers van de jaarrekening 2014 en de begroting
2015 opgenomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De indeling van de baten is aangepast,
omdat de nieuwe indeling beter aansluit bij de systematiek van aanvragen bij de subsidieverstrekkers en
fondsen. De vergelijkende cijfers van de begroting 2015 en jaarrekening 2015 zijn aangepast.

Inhoudelijke informatie over de bestuurssamenstelling, de doelen van de Stichting, de uitgevoerde
activiteiten in 2015 en de te organiseren activiteiten in 2016 vindt u in het apart bijgevoegde Jaarverslag
2015.
Resultaat en resultaatbestemming
De jaarrekening sluit met een positief saldo van ruim € 14.000. Het voordelig saldo wordt veroorzaakt
doordat er geen volledige vervanging ingezet is voor de zakelijk coordinator, die zwangerschapsverlof
heeft gehad. Daarnaast zijn er geen of minder kosten geweest voor huur van kantoorruimte en zalen
voor activiteiten vanwege sponsoring in natura. De bijdragen in natura zijn in de jaarrekening niet
verantwoord. De vernieuwende aanpak van de website is vooruitgeschoven naar het jaar 2016,
waardoor ook hiervoor minder kosten zijn geweest dan verwacht. Verscheidene fondsen, bedrijven en
instellingen hebben bijgedragen aan de drie festivals. Het positief saldo wordt deels aangewend om de
algemene financiële positie van de stichting te versterken (€ 4.997). Er wordt € 6.000 toegevoegd aan
de Bestemmingsreserve Website, sociale media en ICT toepassingen; in 2016 wordt deze (deels)
aangewend om een volledige vernieuwing van de online communicatiemiddelen te realiseren. Daarnaast
wordt € 2.000 gedoteerd aan de Bestemmingsreserve Festivals en activiteiten om vernieuwende
initiatieven te ondersteunen. Tenslotte wordt de Bestemmingsreserve Professionalisering/Opleiding
aangevuld met € 1.400 ten behoeve van cursussen voor medewerkers, met het oog op de beoogde
herinrichting van de organisatie zoals beschreven in het Beleidsplan 2017-2020.
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Jaarrekening
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Balans per 31 december 2015
31 december
2015
€

31 december
2014
€

Activa
Vlottende Activa
Debiteuren
Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen
Nog te ontvangen bijdragen
Vooruitbetaalde kosten

1
2
3
4

32
4.331
4.723
270
9.356

2.838
7.730
10.568

Liquide middelen

5

60.764

33.811

70.120

44.379

6
7

12.250
22.850
14.397
49.497

9.842
16.445
8.813
35.100

8
9

8.831
481
806
10.505
20.623

424
928
990
6.937
9.279

70.120

44.379

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Saldo boekjaar

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen
Reservering vakantietoeslag
Overige schulden en overlopende passiva

10
11
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Exploitatierekening over 2015

Rekening 2015
€

Begroting 2015

Rekening 2014

€

€

Baten
Subsidies

12

85.410

83.400

84.100

Eigen inkomsten

13

40.744

40.700

42.773

126.154

124.100

126.873

Totaal baten

Lasten
Organisatie en bestuur

14

39.619

45.150

51.294

Programma

15

58.048

58.450

47.223

PR, promotie en drukwerk

16

8.111

9.750

7.954

Infrastructuur programma

17

3.059

6.000

6.269

Website en social media

18

2.920

4.750

5.320

Totaal lasten

111.757

124.100

118.060

Totaal baten
Totaal lasten

126.154
111.757

124.100
124.100

126.873
118.060

14.397

-

8.813

6.000
1.400
2.000

-

4.997

-

14.397

-

Saldo boekjaar
Bestemmingsreserve Website, social media en ICT-toepassingen
Bestemmingsreserve Professionalisering/Opleiding
Festivals en activiteiten
Bestemmingsreserve Internationalisering
Algemene reserve
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3.000
(400)
1.305
2.500
2.408
8.813

Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting behorende bij de jaarrekening 2015
Algemeen
De jaarrekening 2015 is ingericht conform Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In de balans of in de toelichting
dient het Eigen Vermogen zodanig te worden gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte op
enigerlei wijze is vastgelegd.
Voornaamste activiteiten
De Stichting Literaire Activiteiten Groningen is gevestigd te Groningen en zorgt voor de bevordering en ontsluiting
van de letteren en het letterkundig leven in Groningen, het uitwisselen van contacten ter zake met
andere delen van Nederland, het bevorderen van internationale letterkundige contacten en de aandacht vestigen
op de kwaliteit en mogelijkheden van Groningen als centrum van letterkundige activiteiten in het noorden.
Verslaggevingsperiode
De verslagperiode en boekjaar lopen gelijk aan een kalenderjaar. Deze jaarrekening behelst derhalve de periode
1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
Aanpassing vergelijkende cijfers
Teneinde het inzicht te vergroten, zijn op enkele onderdelen de vergelijkende cijfers aangepast.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 van de Raad voor de Verslaggeving en voor de uitvoering van de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel
toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De grondslagen die worden toegepast
voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met
betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling
van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Als vergelijking voor de jaarrekening 2015 zijn de cijfers van de begroting 2015 alsmede de cijfers van 2014 meegenomen.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting behorende bij de jaarrekening 2015
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn
op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:
Overige vorderingen, en overige financiële verplichtingen.
In contracten besloten financiële instrumenten worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manieren gewaardeerd.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder Financiële instrumenten.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden
gepresenteerd onder het eigen vermogen.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder Financiële instrumenten.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over
het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Opbrengstverantwoording
Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de stichting zullen
toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden ingeschat.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij
zullen worden ontvangen en zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de Stichting
gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de
kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie voor de kosten van een actief worden systematisch in de staat van baten en lasten
opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Activa
Vlottende activa

1

Debiteuren

31 dec. 2015

Omzetbelasting

2

32

Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen
Omzetbelasting

3 Nog te ontvangen bijdragen
Stichting LIRA
Stichting LIRA
Kunstenisrael

31 dec. 2015
4.331

31 dec. 2015
Dichters in de Prinsentuin
Het Grote Gebeuren
Het Grote Gebeuren

4 Vooruitbetaalde kosten
Drukwerk

31 dec. 2014

31 dec. 2014
2.838

3.223
1.500

31 dec. 2014
5.000
2.730
-

4.723

7.730

31 dec. 2015
Poeziemarathon

-

31 dec. 2014

270

-

Nog te ontvangen bijdragen betreffen een subsidie voor Dichters in de Prinsentuin en voor Het Grote
Gebeuren, beide van de Stichting LIRA, en een bijdrage van Sichting Kunstenisrael, eveneens voor Het Grote
Gebeuren.

5 Liquide middelen

31 dec. 2015

Bank

60.764

9

31 dec. 2014
33.811

Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Passiva

6

Algemene reserve

31 dec. 2015

31 dec. 2014

12.250
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2014
Bij: resultaatsbestemming 2014

9.842
2.408

Stand per 31 december 2015

7

9.842

12.250

Bestemmingsreserves

31 dec. 2015

31 dec. 2014

Website
Professionalisering/opleiding
Festivals en activiteiten
Internationalisering
Poeziemarathon 2017

5.750
600
1.500
2.500
12.500

2.750
1.000
195
12.500

Stand per 31 december 2015

22.850

16.445

- Website, social media en ICT-toepassingen
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om vernieuwing van de websites en invoering van
nieuwe ICT-toepassingen te financieren. De vernieuwing wordt in 2016 gerealiseerd.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2014
Bij: resultaatsbestemming 2014

2.750
3.000

Stand per 31 december 2015

5.750

- Professionalisering/opleiding
De bestemmingsreserve is bedoeld om verdere professionalisering mogelijk te kunnen
maken, bijvoorbeeld d.m.v. cursussen voor medewerkers.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2014
Bij: resultaatsbestemming 2014

1.000
(400)

Stand per 31 december 2015

600

- Festivals en activiteiten
De bestemmingsreserve is bedoeld voor extra activiteiten in het kader van de festivals of daarbuiten.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2014
Bij: resultaatsbestemming 2014

195
1.305

Stand per 31 december 2015

1.500
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de balans per 31 december 2015

7

Bestemmingsreserves (vervolg)
- Internationalisering
De bestemmingsreserve is bedoeld voor activiteiten met een internationaal karakter.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2014
Bij: resultaatsbestemming 2014

2.500

Stand per 31 december 2015

2.500

- Poëziemarathon 2017
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten van de Poëziemarathon 2017 (na afloop van
de subsidieperiode 2013 tot en met 2016) te financieren.
Het verloop is als volgt:
Stand per 31 december 2015 (ongewijzigd)

12.500

Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de balans per 31 december 2015
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Crediteuren

31 dec. 2015

Crediteuren

9

31 dec. 2014

8.831

424

481

928

806

990

6.430
3.316
759

5.300
1.637

10.505

6.937

Belastingen, premies sociale verz. en pensioenen
Loonheffing en sociale lasten

10 Reservering vakantietoeslag
Reservering vakantietoeslag

11 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen kosten diversen
Nog te betalen kosten festival Het Grote Gebeuren

De vooruitontvangen bedragen betreffen een bijdrage voor de Poeziemarathon 2016 en
bijdragen voor het in 2016 uit te voeren project 'Wielewaal en Groenling'.
Onder nog te betalen kosten diversen is een dubbele ontvangst van een toegezegde bijdrage van
een particulier fonds met betrekking tot 'Dichters in de prinsentuin' verantwoord.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen die niet
uit de balans blijken.
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BATEN
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2015

Baten

Rekening 2015
€

Begroting 2015
€

Rekening 2014
€

32.400
29.700
23.310

32.400
30.000
21.000

32.400
29.700
22.000

85.410

83.400

84.100

12 Subsidies
Subsidie gemeente Groningen
Subsidie provincie Groningen
Subsidie Nederlands Letterenfonds

Subsidie gemeente en provincie
SLAG ontvangt van 2013 t/m 2016 structurele ondersteuning van de lokale en regionale overheden. De gemeente
Groningen stelt voor 2015 € 32.400 beschikbaar. In 2015 is door de provincie Groningen een subsidie van € 29.700
beschikbaar gesteld.
Subsidie Nederlands Letterenfonds
Onder deze post zijn de incidentele bijdragen van het Nederlands Letterenfonds voor de drie festivals verantwoord.
Het betreft subsidies uit de Regeling literaire projecten en manifestaties.
13 Eigen inkomsten

Bijdragen uit private middelen
Sponsorbijdragen en donaties
Entreegelden en verkopen en overige bijdragen

30.754
1.000
8.990

33.000
1.000
6.700

34.045
243
8.485

40.744

40.700

42.773

Bijdragen uit private middelen
Onder deze post zijn de bijdragen van verscheidene particuliere fondsen voor de drie festivals verantwoord.
Van elk festival is een separate inhoudelijke en financiële verantwoording verzonden naar alle ondersteunende fondsen.
Voor de Poëziemarathon werden minder bijdragen van fondsen ontvangen dan begroot; vanwege een onverwachte
personele wisseling met betrekking tot het coördinatorschap zijn er pas in een laat stadium aanvragen gedaan.
Sponsorbijdragen en donaties
In werkelijkheid zijn veel sponsorbijdragen in natura ontvangen. Deze zijn zowel aan de baten- als aan de lastenkant
niet verantwoord in de jaarrekening. Naast sponsorbijdragen worden onder deze post donaties van bedrijven en
festivalbezoekers verantwoord.
Entreegelden en verkopen en overige bijdragen
Onder deze post worden de entreegelden van de diverse activiteiten en de verkoop van dichtbundels verantwoord. Festival Het
Grote Gebeuren raakte voor het eerst uitverkocht en zorgde voor een stijging van de inkomsten uit entreegelden.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2015

Lasten
Rekening 2015
€

Begroting 2015
€

Rekening 2014

11.142
21.321
956
1.584
3.000
1.616

20.800
13.850
1.000
1.600
4.000
3.900

25.253
17.229
3.011
1.378
3.000
1.423

39.619

45.150

51.294

€

14 Organisatie en bestuur
Bruto salarissen
Coördinatie en redactie festivals (loonkosten derden)
Bestuurskosten
Ontwikkelingskosten (cursussen en festivalbezoek)
Financiële administratie
Kantoorkosten en onvoorzien

Bruto salarissen
Onder deze post zijn de bruto salarissen van de zakelijk coördinator verantwoord. Vanwege zwangerschapsverlof van de
zakelijk coördinator, is vervanging aangetrokken. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de post Coördinatie en
redactie festivals. De zwangerschapsuitkering is verantwoord onder de Bruto salarissen. Dit verklaart de lagere Bruto
salarissen en de hogere post Coördinatie en redactie festivals (loonkosten derden).
Coördinatie en redactie festivals (loonkosten derden)
Onder deze post zijn naast het honorarium van de vervangend zakelijk coordinator, ook de overige honoraria
verantwoord van de festivalcoördinatoren, de webredacteur en de projectmedewerkers.
Bestuurskosten
Onder deze post vallen de uitgaven voor bestuursvergaderingen en -bijeenkomsten (consumpties ed.), de bankrekening
van de stichting, representatie en overige bestuurszaken.
Ontwikkelingskosten (cursussen en festivalbezoek)
Onder ontwikkelingskosten vallen kosten ten behoeve van de kennisontwikkeling van medewerkers. Het grootste deel
betreft in 2015 reis- en onkosten van coördinatoren en redactieleden voor het bezoeken van collega-festivals.
Kantoorkosten en onvoorzien
Onder deze post worden print- en kopieerkosten, porti, telefoonkosten van de coördinatoren en de redactieleden van de
festivals verantwoord en eventuele onvoorziene kosten. Ook zijn de kosten voor de externe loonadministratie inbegrepen.
Met de huur van een werkplek is nog wel rekening gehouden in de begroting. In werkelijkheid is in 2015 geen huur
betaald, omdat onderdak werd gevonden in een leegstaande ruimte van de Bibliotheek Groningen.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2015

Lasten
Rekening 2015
€

Begroting 2015
€

Rekening 2014
€

24.502
7.054
1.842
3.366
13.691
1.415
6.178

25.700
7.500
2.000
2.500
11.750
2.000
7.000

20.246
6.398
900
2.961
13.963
1.415
1.340

58.048

58.450

47.223

15 Programma
Honoraria dichters en auteurs
Kosten projecten en evenementen
Presentatie
Muziek
Reis- en verblijfkosten auteurs en overige deelnemers
Bloemlezing
Nieuwe literaire initiatieven

Honoraria dichters en auteurs
De kosten voor honoraria van dichters en auteurs zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar en iets lager dan begroot.
Zowel voor het festival ´Dichters in de Prinsentuin` als voor 'Het Grote Gebeuren' werden dichters uit andere
taalgebieden (o.a. IJsland, Syrië en Israël) uitgenodigd.
Kosten projecten en evenementen
Onder deze post zijn opgenomen: diverse materiaalkosten, representatiekosten festivals (bijv. bloemen voor auteurs),
alsmede de kosten voor talentontwikkelingsprojecten.
Nieuwe literaire initiatieven
In 2015 werden twee speciale SLAG-producties gerealiseerd: 'KRANK', een samenwerking met de
Oosterpoort/Stadsschouwburg in de Boekenweek, en 'De zomer hou je ook niet tegen', een korte voorstelling van
Hans Dagelet op basis van het Boekenweekgeschenk van Dimitri Verhulst. Ook worden hier de eerste
uitvoeringskosten verantwoord van twee andere projecten ('Wielewaal en Groenling' en 'Voor Buiten Noord'), die in
2016 resp. 2017 afgerond worden.
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Toelichting op de exploitatierekening over 2015
Rekening 2015
€

Begroting 2015
€

Rekening 2014
€

8.111

9.750

7.954

8.111

9.750

7.954

16 PR, promotie en drukwerk
PR, promotie en drukwerk

PR, promotie en drukwerk
Onder deze post worden onder andere kosten voor vormgeving, drukwerk en verspreiding van drukwerk
en verslaglegging (fotografie en film) verantwoord.

17 Infrastructuur programma
Zaalhuur en techniek

3.059

6.000

6.269

3.059

6.000

6.269

Zaalhuur en techniek
Deze post leent zich goed voor sponsoring in natura. Dat verklaart waarom deze post qua hoogte jaarlijks
varieert.

18 Website en social media
Website en sociale media

2.920

4.750

5.320

2.920

4.750

5.320

Website en sociale media
Naast de jaarlijkse kosten voor onderhoud en hosting, is hier zowel in 2015 als in 2014 ook het
honorarium voor de webredacteur verantwoord. In 2015 zijn voorts nauwelijks uitgaven gedaan voor
grootonderhoud, omdat in 2016 een volledige vernieuwing van de online communicatiemiddelen wordt
gerealiseerd. Dit verklaart het verschil tussen begroting en realisatie 2015.
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Overige gegevens
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Stichting Literaire Activiteiten Groningen

Resultaatbestemming

Het resultaat bedraagt € 14.397 positief.
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve Website, social media en ICT-toepassingen
€
Bestemmingsreserve Professionalisering/Opleiding
Festivals en activiteiten
€
Bestemmingsreserve Internationalisering
€
Algemene reserve
€

6.000
1.400
2.000
4.997
14.397

Goedgekeurd door het bestuur op 29 maart 2016.
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