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Samenvatting
Zoals bekend is de financiële situatie van SIRIS reeds enige tijd problematisch.
In samenwerking met de gemeente Someren is vorig jaar een maatregelenpakket
ontwikkeld dat voorziet in het weer gezond maken van de financiële positie van SIRIS.
In het najaar is door beide gemeentebesturen besloten akkoord te gaan met het
verstrekken van tweemaal een incidentele subsidie van € 7.500 voor 2014 en 2015 en
tweemaal een projectsubsidie van € 10.000 voor de continuering van Samen over de
Brug. Aan SIRIS is destijds wel de voorwaarde gesteld met maatregelen te komen de
eigen financiële positie te verbeteren. Deze staan in het ingediende businessplan.
Over de huisvestingskosten is destijds afgesproken dat SIRIS daarover in onderhandeling
treedt met het bestuur van De Ruchte.
Onlangs hebben wij het businesspan van SIRIS ontvangen met daarbij de (concept)
jaarrekening 2014 en de begrotingen 2015 en 2016. In het businessplan worden diverse
initiatieven opgesomd die moeten leiden tot een herstel van de financiële positie van
SIRIS. De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo. Ook de begrotingen 2015 en
2016 laten een positief resultaat zien.
Medio 2015 zullen de vorderingen om te komen tot een gezonde financiële exploitatie
voor het eerst geëvalueerd worden. In oktober 2015 zullen wij u over de resultaten
hiervan informeren.
Oorzaken financiële problemen
Als gevolg van de economische crisis zijn de reclameopbrengsten van SIRIS de afgelopen
jaren sterk gedaald.
Daarnaast drukken de huisvestingskosten (huur aan De Ruchte) zwaar op de exploitatie
van SIRIS. Als gevolg hiervan is de exploitatie van SIRIS voor het vijfde jaar met een
negatief resultaat afgesloten. Hierdoor is het eigen vermogen van SIRIS nagenoeg
verdwenen. Per 31 december 2013 bedroeg het eigen vermogen nog € 1.643,00.
Het is duidelijk dat door deze ontwikkelingen de bedrijfsvoering van SIRIS sterk onder
druk staat. Dit betekent onder meer dat SIRIS al enige tijd geen investeringen meer
heeft kunnen plegen. Met de eerste bijdrage van 2014 zijn diverse noodzakelijke
investeringen gedaan die dringend noodzakelijk waren.
Businessplan
Het ingediende businessplan met daarbij de (concept) jaarrekening 2014 (zonder
accountantsverklaring) en de begrotingen 2015 en 2016 hebben wij recent ontvangen.

-

In het businessplan worden de initiatieven opgesomd die moeten leiden tot
een herstel van de financiële positie van SIRIS. Op een aantal initiatieven
wordt hieronder nader ingegaan:

-

Als gevolg van tegenvallende reclame-inkomsten is de acquisiteur in vaste
dienst ontslagen. Het acquisitiewerk wordt nu intern opgepakt.

-

De uitgaven zijn teruggebracht naar een minimumniveau.

-

Bezien wordt of het aantal vrienden van de Vriendenclub van SIRIS kan
worden uitgebreid, met name in Asten omdat daar beduidend minder vrienden
zijn.

-

De Businessclub van SIRIS is vrij stabiel. Elk kwartaal wordt bezien welke
bedrijven voor het lidmaatschap benaderd worden.

-

SIRIS heeft een denktank gevormd die voorstellen ontwikkelt voor nieuwe
inkomstenbronnen. In dit kader zijn momenteel twee voorstellen aan de orde:

-

een afzonderlijke entiteit (genaamd Stichting Commerciële Activiteiten SIRIS)
is opgericht die zich gaat bezighouden met commerciële aangelegenheden.
Een dergelijke stichting wordt niet belemmerd door allerlei beperkende
voorwaarden van het Commissariaat van de Media.
Het bieden van een platform voor de detailhandel in Asten en Someren om
hun eigen activiteiten te kunnen presenteren. De website van SIRIS is hiervoor
een uitstekend platform dat op 22 januari jl. onder de naam SIRIS Magazine
officieel van start is gegaan. In de begrotingen 2015 en 2016 zijn de hieruit
voortvloeiende inkomsten geraamd.

-

De lokale omroepen uit Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Someren werken
samen in de onlangs opgerichte Stichting Mediacentrum De Peel. Deze
stichting heeft een subsidie van de provincie ontvangen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren sluit de jaarrekening 2014 weer met een positief
saldo (€ 4.821,00). Ook de begrotingen voor 2015 en 2016 laten een positief resultaat
zien. Vanaf 2016 moeten de inkomsten uit commerciële activiteiten weer substantieel
bijdragen aan een gezonde financiële situatie bij SIRIS.
SIRIS is hoopvol gestemd over de toekomst en zal alles in het werk stellen om het
gewenste resultaat ook daadwerkelijk te behalen
Vervolg
Medio 2015 zullen de vorderingen om te komen tot een gezonde financiële exploitatie
voor het eerst worden geëvalueerd. In oktober 2015 zullen wij u over de resultaten
hiervan informeren.
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