Financiële
verantwoording
2018
In het kader van ANBI
30 mei 2019

Balans
Activa

december 2018

Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

Passiva

Totale garantievermogen
Totale Kortlopende Schulden

Totaal passiva

2

128.006
677.734
292.564
1.098.304
-766.808
1.865.111

1.098.304

Staat van baten en lasten
Baten

Publieksinkomsten
Opdracht derden
Indirecte opbrengsten
Budgetfinanciering Stimuleringsfonds

540.498

Overige subsidies gemeente Amsterdam

227.594

EU subsidies

960.317

Overige subsidies uit publieke middelen

256.133

Overige bijdragen uit private middelen

172.087
2.873.827

Personeel beheer

341.648

Materieel beheer

429.110

Totaal

770.758

Materieel activiteiten
Totaal
Rentelasten

Totaal lasten

3

77.976
127.853

Personeel activiteiten

Saldo

26.764
484.604

Budgetfinanciering AFK

Totaal baten

Lasten

2018

2.231.048
260.415
2.491.463
2.622

3.264.843

-391.016

Toelichting
Doel
Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting de volgende doelstellingen:		
het creëren van een forum en een podium voor openbaar onderzoek en publieke evenementen op
het gebied van de culturele, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen van de oude en nieuwe
media, alles in de meest ruime zin van het woord, alsmede het beheren van het monument “De
Waag” gelegen aan de Nieuwmarkt 4 te Amsterdam.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: verbindingen tot stand te brengen
tussen oude en nieuwe media. De Stichting brengt daartoe mensen uit het bedrijfsleven, educatie,
kunst, maatschappelijke en culturele organisaties, overheid en het openbare leven bijeen op basis
van werksessies en publieke evenementen, publicaties en producten.
De middelen die de Stichting ontvangt worden aangewend voor de doelstelling als hierboven vermeld.									

Oprichting					
De stichting is opgericht op 1 december 1994.					

Continuïteit
Het resultaat bedraagt in 2018 -/- € 391.016 (2017: –/- 17.116)).
Na een grondige analyse van zowel de externe als interne factoren die geleid hebben tot deze
situatie, zijn intern diverse maatregelen ingevoerd waaronder stringent project management,
strengere financiële eisen aan new business en de implementatie van een real time management
informatie system en een strak planning & control system.
Tevens merkt Waag dat de sociaal maatschappelijke impact die in 2018 is gerealiseerd middels
een aantal grote projecten en zeker ook door haar presence in Zomergasten, zich begint te vertalen in een toename van de werkportefeuille.
In 2018 is het aantal FTE stabiel gebleven. Dit niveau blijft in 2019 gehandhaafd. De organisatie is
zo georganiseerd dat met een minimum aan overhead wordt gewerkt.
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