
Financieel overzicht Stichting Museumnacht Amsterdam: Staat van baten en lasten over 2015

Bijgevoegd treft u, in aanloop naar het volledige jaarverslag, het financiële overzicht in de vorm van de staat van baten en lasten 
over boekjaar 2015 van Stichting Museumnacht Amsterdam. Tevens treft u hier onder enkele tekstuele toevoegingen ter 
toelichting op het financieel overzicht.

Het exploitatieresultaat van de stichting over 2015 laat een bescheiden verlies zien in plaats van het begrootte overschot van circa €39.500,- Voornaamste 
redenen hiervoor zijn onvoorziene personeelskosten en teruglopende inkomsten uit sponsoring. 

N8 dekt 81% procent van haar begroting van ongeveer € 666.000 met de inkomsten uit ticketverkoop. De overige 19% van het totale budget verwierf N8 in 
2015 door inkomsten uit advertenties, sponsordeals en (media)partnerships.

N8 werkt met een klein team om zo flexibel mogelijk te blijven als organisatie. Het projectteam van N8 bestaat uit vier vaste medewerkers. Het half jaar in 
aanloop naar de Museumnacht worden zij bijgestaan door twee stagiairs. Personeel- en organisatiekosten besloegen in 2015 28% van de uitgaven. 

Naast deze vaste kosten besteedt N8 circa 57% van haar totale budget aan de organisatie van de Museumnacht. Deze kosten lopen uiteen van de kosten voor 
de ontwikkeling van de beeldcampagne of digitale communicatiemiddelen, tot de kosten voor het produceren van een openingsperformance en distributie 
van promotiemateriaal. 

N8 investeert ieder jaar een bedrag in de programmering van musea. Dit bedrag is een tegemoetkoming aan de musea voor de kosten die zij maken voor 
hun deelname aan de Museumnacht. Deze tegemoetkomingen bedroegen in 2015 circa 16% van de jaarlijkse totale uitgaven van N8.

N8 richt zich naast de organisatie van de jaarlijkse Museumnacht op extra projecten en activiteiten. Deze activiteiten besloegen in 2015 ca. 3,2% van de 
uitgaven.

Museumnacht is inmiddels al 10 jaar op rij uitverkocht. Dit heeft het bestuur doen besluiten om te starten met het opbouwen van een continuïteitsreserve. 
Deze kan ingezet worden in het geval dat inkomsten tegenvallen, zodat N8 in elk geval de kosten kan dekken en de verplichtingen aan musea en overige 
stakeholders kan voldoen. Gestreefd wordt naar een ‘continuïteitsreserve’ van 60% van het jaarbudget. Dit komt neer op een bedrag van +/- €370.000,-. Eind 
2015 ligt het niveau van het eigen vermogen nog circa €90.000,- onder dit streefbedrag op €280.000,-
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