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Stichting Sinterklaas in Leiden (hierna SIL) is in augustus 2013 opgericht. Het CML
heeft een bedrag van maximaal € 10.000 ter beschikking gesteld, waarmee SIL de
kosten voor de intocht kon voldoen. Ook zijn er met sponsoring in natura en met
cash- sponsoring inkomsten verworven. Over 2014 is er een kascontrole geweest
van administratiekantoor Slingerland & Slingerland, er is het bestuur verzocht
décharge te verlenen en dit heeft het bestuur verleend
Staat van baten en lasten
Inkomsten (€)
CML

Uitgaven
10.000 Techniek
Attributen
Vrijwillgers

Totaal

4.995
1.352
2.255

Organisatiekosten

898

Reservering

500

10.000 Totaal

10.000
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Toelichting op de baten en lasten:
In het tweede jaar van SIL is er door het CML budget ter beschikking gesteld om
de uitgaven mee te voldoen. Toelichting op de uitgaven is als volgt:
-

-

De techniek is door ALV productions gedaan, dit betrof een groot scherm,
podium en geluidsapparatuur op de Beestenmarkt en bij het stadhuisplein.
Alle vervoermiddelen zijn gesponsord in natura. De diesel voor de beide
stoomboten is gesponsord door Akerboom Yacht Equipment (hierna AYE).
Attributen hebben betrekking op de pepernoten van de pieten en de buttons
voor de pieten. De vrijwilligers zijn geschminkt en er zijn pietenpakken
gerepareerd. De kosten met betrekking tot vrijwilligers betreffen uitgaven
voor de informatieavonden, catering tijdens de intocht .
Het entertainment bestond uit de fanbareband FBL, Dè Pietenband Leiden,
die hun onkosten vergoed kregen.
De organisatiekosten hebben betrekking op overleggen die zijn gevoerd,
ingehuurde EHBO en de Leidse Reddingsbrigade.
SIL doet jaarlijks een dotatie van €500,- aan de reserves om te sparen voor
het jubileum.

.Overige financiele aangelegenheden
Het Rabobank wensenfonds is aangeschreven met de wens nieuwe
pietenpakken te kunnen kopen. Deze wens is gehonoreerd en hiervoor is €
4500,- ter beschikking gesteld. De pietenpakken zijn in 2014 aangeschaft.
Balans 31-12-2014

Pietenpakken
Bank

€ 5.250
€ 1.121

Eigen vermogen

€ 6.371

Totaal

€6.371

Totaal

€ 6.371

De 33 oude pietenpakken zijn in 2013 op €1.000 gewaardeerd en de nieuwe op
€4.500. De oude waarderen we op €750 in 2013.
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Sponsoring in Natura: € 20.000
SIL kon de intocht in Leiden alleen maar realiseren met de belangeloze inzet van
vele plaatstelijke organisaties. In 2014 waren er vele organisaties die in natura
een bijdrage leverden:
SWIS
Gemeente Leiden
Leidse Rederij & Rondvaart Leiden
Arriva
De Wolf Entertainment
Rockschoolband
Stef de Reuver, ontwerper
Meike Hurts, presentrice
AYE
Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

