
BEGROTING DUTCH INVERTUALS - EXPOSITIE LONDEN 2017

BATEN 

EIGEN INBRENG 
bijdrage Invertuals Londen (4 betalende deelnemers) €400,00 
reis- en verblijfkosten Invertuals Londen (1 x 7 nachten en retourvlucht Parijs) €550,00 
uren Invertuals Londen (uren opbouw en update werken, 300 uur x 20 euro) €6.000,00 
uren aanpassing expositiedesign (80 uur x 20 euro) €1.600,00 
kaartverkoop DDW (1/3e van verwachte inkomsten 2017) €500,00 
presentaties (1/3e van verwachte inkomsten 2017) €166,67 
inkomsten opdrachten (ongeveer 1/3e van verwachte winst uit opdrachten 2017) €13.500,00 
subtotaal €22.716,67 

SPONSORING 
locatie, techniek en materiaal €28.888,00 
subtotaal €28.888,00 

SUBSIDIE 
Cultuur Eindhoven (oa. dekking uren organisatie en bedrijfskosten) €10.000,00 
subtotaal €10.000,00 

TOTAAL INKOMSTEN €61.604,67 
BIJDRAGE BRABANT C (iets minder dan 30%) €25.904,22 

TOTAAL INKOMSTEN INCL. BIJDRAGE BRABANT C €87.508,89 



LASTEN 

ORGANISATIE EXPOSITIE
kosten organisatie / vergaderruimte / opslag €1.630,00 
verblijf (4 personen x 7 nachten + verblijfskosten) €3.100,00 
subtotaal €4.730,00 

PRODUCTIEKOSTEN EXPOSITIE 
transport + reis €2.500,00 
locatie €24.888,00 
techniek €2.000,00 
communicatiemateriaal €6.000,00 
internationaal design pr bureau (deal voor promotie tijdens en na Londen) €15.000,00 
materiaalkosten €2.000,00 
openingsfeest €500,00 
verzekering €10,89 
subtotaal €52.898,89 

UREN EXPOSITIE
uren curator (2 weken x 4 dagen / 25 euro bruto per uur) €1.600,00 
uren communicatie- / projectmedewerker (4 weken x 5 dagen / 20 euro bruto per uur) €3.200,00 
uren administratie (16 uur / 30 euro) €480,00 
uren copywriter (20 uur / 50 euro) €1.000,00 
uren Invertuals Londen (uren opbouw en update werken, 300 uur x 20 euro) €6.000,00 
uren aanpassing expositiedesign (80 uur x 20 euro) €1.600,00 
subtotaal €13.880,00 

BUSINESSPLAN / BIDBOOK NAV RESULTATEN LONDEN
uren copy, redactie en feedback (200 uur x 50 euro) €10.000,00 
uren vormgeving (40 uur x 100 euro) €4.000,00 
productiekosten bidbook (50 exemplaren, A3-) €2.000,00 
subtotaal €16.000,00 

TOTAAL LASTEN €87.508,89 

RESULTAAT €0,00



TOTAALBEGROTING DUTCH INVERTUALS 2017 

IN 

OPDRACHTEN 
Droomparken interieur en visie €16.510,05
Luxaflex visie en expositie DDW €16.380,00

INKOMSTEN EXPOSITIES 
Deelname Invertuals Salone del Mobile Milaan €8.800,00
Sponsoring Materiaal Salone del Mobile Milaan €5.810,00
Sponsoring uren Productie Salone del Mobile Milaan €5.000,00
Sponsoring locatie Salone del Mobile Milaan €9.100,00
Deelname Invertuals D'Day Parijs €900,00
Sponsoring NL Ambassade D'Days Parijs €37.000,00

SUBSIDIE 
Cultuur Eindhoven €42.750,00
Stimuleringsfonds Salone del Mobile €12.000,00

RESULTAAT T/M JULI €154.250,05

prognose inkomsten t/m december 

OPDRACHTEN 
Droomparken interieur, visie en expositie DDW €40.000,00
Luxaflex visie en expositie DDW €20.000,00
Luxaflex communicatie €5.600,00

INKOMSTEN EXPOSITIES 
London Design Fair €37.438,00
Bijdrage DDF voor DDW €2.500,00
Kaartverkoop DDW €1.500,00
Deelname Invertuals DDW €5.000,00
Presentaties tijdens DDW €500,00

SUBSIDIE 
Cultuur Eindhoven €17.250,00
Stimuleringsfonds vertantwoordingen 2016 en 2017 €6.300,00

RESULTAAT PROGNOSE €136.088,00

TOTAAL INKOMSTEN €290.338,05



UIT 

BEDRIJFSKOSTEN 
Personeel €25.769,33
Kantoorkosten €9.934,62

INKOOP OPDRACHTEN 
Droomparken interieur en visie €10.541,45
Luxaflex visie en expositie DDW €6.000,00

INKOOP EXPOSITIES 
Salone del Mobile Milaan €43.589,24
D'Days Parijs €36.382,65

RESULTAAT T/M JULI €132.217,29

prognose uitgaven t/m december 

BEDRIJFSKOSTEN 
Personeel €23.000,00
Kantoorkosten €10.000,00

INKOOP OPDRACHTEN 
Droomparken interieur, visie en expositie DDW €20.000,00
Luxaflex visie en expositie DDW €22.000,00

INKOOP EXPOSITIES 
London Design Fair €80.588,00
Dutch Design Week €21.000,00

RESULTAAT PROGNOSE €176.588,00

TOTAAL UITGAVEN €308.805,29

TOTAAL RESULTAAT T/M JULI  €22.032,76

TOTAAL RESULTAAT 2017 -€18.467,24


