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Cijfers Stichting SCAG  
SCAG heeft een brief verstuurd met betrekking tot hun financiële situatie. De financiële positie van 
SCAG baart het bestuur van SCAG zorgen. 
De aanvankelijk goede culturele en sociale (en deels ook financiële) resultaten, die zich uiten in 
aantoonbaar toenemende bezoekerscijfers en aantallen activiteiten en een steeds nadrukkelijker 
aanwezigheid in het culturele leven, leiden niet tot een blijvend financieel succes. 
SCAG wordt geconfronteerd met teruglopende inkomsten (teruglopende huuropbrengsten en 
structurele ook teruglopende sponsorinkomsten), oplopende kosten (personeel/pensioenen) en te 
vergoeden kapitaalslasten.  Deze factoren drukken zwaar op de resultaten. 
SCAG verwacht dat het reëel is te veronderstellen dat de financiële zorgen blijven en vraagt daarom 
om duurzame oplossingen. 
 
Resultaat 2015 
De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 13.910,00 wat voornamelijk wordt veroorzaakt 
omdat een grote huurder is vertrokken die goed was voor een opbrengst van € 70.000,00. SCAG is er 
nog niet in geslaagd dat verlies volledig op te vangen.  
 
Tussentijdse rapportage 2016 
De begroting 2016 sluit met een tekort van € 27.900,00. Inmiddels zijn de cijfers verschenen over de 
eerste 5 maanden. Op basis van de eerste 5 maanden wordt voor 2016 een tekort geprognosticeerd 
van € 30.000,00.  
 
Begroting 2017 
De begroting 2017 en ook de meerjarenbegroting vertonen tekorten.  De begroting 2017 sluit met 
een tekort van € 33.530,00. Dat wordt nog steeds voornamelijk veroorzaakt door de lagere 
opbrengsten variabele huur. 
 
Verzoek opschorten aflossingsverplichting 
Aan de Stichting SCAG zijn in 2009 en 2010 geldleningen verstrekt in verband met de nadelige saldi 
van de jaarrekeningen 2008 en 2009 en de ongunstige financiële situatie waarin SCAG toen 
verkeerde. 
 
Wij hebben op 11 oktober jl. besloten de aflossingsverplichting met 14 maanden op te schorten tot 1 
januari 2018. Zodoende heeft Stichting SCAG meer tijd om de financiële situatie onder controle te 
krijgen.  
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Daarnaast gaan wij in gesprek met de Stichting SCAG over haar toekomstige financiële situatie. Wij 
willen uw raad nadrukkelijk betrekken in het analyseren van eventuele aankomende financiële 
problemen om te komen tot een structurele en duurzame oplossing.   
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