
Routekaart
Dekkingsplan



De routekaart helpt je op weg met het vormgeven van een dekkingsplan voor 
fondsenwerving;

door alle stappen in kleine stukjes te hakken;

en zo tot een gedegen eindresultaat te komen.



Let op: deze routekaart behandelt het opzetten van en werken met een 
dekkingsplan voor een eenmalig project. 

We gaan hierbij vanuit dat er al een conceptbegroting en projectplan ten 
grondslag ligt aan de uitwerking van dit dekkingsplan. 



De inkomsten (ofwel: de baten, ofwel: het 
dekkingsplan)
Het dekkingsplan is meer dan een lijstje met fondsen dat je aanvraagt. Een sterk dekkingsplan 
laat een gezonde en realistische financieringsmix zien en balanceert de verschillende individuele 
criteria die de fondsen (financieel, inhoudelijk en productioneel) aan je project stellen.

Wat is een dekkingsplan?



Stappenplan

Er zijn verschillende stappen die je moet doorlopen om tot een sterk dekkingsplan te komen. Deze stappen leg je gelijktijdig af met het 
vormgeven van de begroting. Ook heeft het dekkingsplan invloed op je inhoudelijke en productionele project(plan.)

Hoe geef je zo’n dekkingsplan vorm?



Stap 1: planning

Stap 2: fondsenscan

Stap 3: financieringsmix

Stap 4: directe inkomsten bepalen
Stap 5: indirecte inkomsten 

bepalen

Stap 6: overige inkomsten bepalen

Stap 7: eigen bijdrage

Stap 8: matrix Stap 9: toelichting schrijven

Stap 10: back-up plan

Stap 11: wat doe je bij toekenning?

Eindpunt: starten aanvragen



Een goede en ruime planning is essentieel voor 
het slagen van de fondsenwerving, omdat:

Stap 1A: Planning

❑De doorlooptijden voor een aanvraag kunnen oplopen tot 4 maanden (dan heb je dus pas de uitslag.)

❑Er eisen zijn aan wanneer het project mag starten en wanneer de aanvraag ingediend moet zijn. 

❑De fondsen eigen deadlines hanteren die soms ‘uit de pas lopen’ met jouw planning. 

(Als je dat te laat ziet, kan je een voor jouw project essentiële bijdrage mislopen.)



Stap 1B: Planning

❑ Je tijd nodig hebt voor het plannen en uitvoeren van een back-up plan. Niet elke aanvraag wordt gehonoreerd. 

❑ Je daarom zowel een go/no go moment als de officiële startdatum moet bepalen

Idealiter begin je de fondsenwerving dus ruim een jaar voor de startdatum van het project: met het idee → naar het concept → naar het 
projectplan en de begroting → het dekkingsplan en de eerste aanvraag. 

❑Go/no go: wanneer besluit je je project uit te voeren en wat is dan de bijbehorende begroting/dekkingsplan?
❑Startdatum: meestal > wanneer is het zichtbaar voor publiek? (Dit is niet altijd zo, soms is de startdatum ook het 
moment dat het maakproces begint, bekijk dit goed bij de criteria van het fonds!)



Stap 2A: fondsenscan

❑ Terwijl je zoekt naar fondsen en regelingen  (bijv. in ons overzicht) kan je die al vrij snel indelen in een ‘misschien’ en ‘nee’ stapel.

❑Voordat je in detail gaat kijken, begin je met het maken van een grove selectie, een long list

❑Veel fondsen hebben een zogenaamde ‘quickscan’ om snel te zien of je project kans maakt. Als ze die niet hebben kan je de beslisboom 
op de volgende dia gebruiken.

❑Sommige fondsen zijn heel duidelijk in hun  criteria en hebben zelfs gespecificeerde bedragen om aan te vragen. Andere fondsen zijn 
minder concreet.  Bij vragen of onduidelijkheden, probeer dan: 
❑ Contact op te nemen met het fonds

❑ Je project te vergelijken met andere, door het fonds gesteunde, projecten

❑ Het jaarverslag / de jaarrekening van het fonds te bekijken

Bij welke fondsen start je?



Stap 2B: fondsenscan | beslisboom

JA
• Past het project bij de discipline(s) / invalshoek van het fonds?

JA
• Past het project bij de regio van het fonds? (Lokaal, landelijk, internationaal?)

JA
• Past het project bij de grootte van het fonds? (O.a. financieel en qua bereik.)

JA
• Past het project bij de doelgroep van het fonds?

JA
• Voldoe je aan de formele criteria van het fonds? (Ben je bv. een rechtspersoon?)

N
EE

N
EE

N
EE

N
EE

N
EE

Zet het fonds op je longlist

Helaas, door naar het 
volgende fonds



De financieringsmix

Je dekkingsplan bestaat uit vier hoofdcategorieën:

Directe inkomsten Indirecte inkomsten Eigen bijdrage

Stap 3: Waar bestaat je dekkingsplan uit?

Overige inkomsten



Directe inkomsten

Stap 4A: Directe inkomsten bepalen

uitkoopsom € ……..

kaartverkoop € ……..

merchandise € ……..

verkoop kunstobject € ……..

coproductie bijdrage € ……..

…………………………. € ……..

…………………………. € ……..

TOTAAL € ……..



Directe inkomsten
Wat zijn de formele voorwaarden die de verschillende fondsen aan de directe inkomsten stellen? 

❑ Is er een minimumpercentage aan gevraagde directe inkomsten?

❑ Is er een maximum aan kostprijs per kaartje/deelnemer?

❑ …………………………………………………………

Stap 4B: Directe inkomsten bepalen



Directe inkomsten
Checklist:

❑ Is dit realistisch?

❑ Spreekt er ambitie uit?

❑ Passen de marketing inspanningen bij de beoogde (kaart)verkoop?

❑ Zijn er contracten / intentieverklaringen die samenwerkingen / coproductiebijdragen / 

uitkoopsommen onderbouwen?

Stap 4C: Directe inkomsten bepalen



Waar let je op bij een coproductie?

❑Wie vraagt er aan? (Wie is penvoerder?)

❑Hoe neem je de kosten en baten van de coproducent in de begroting en dekking op? (Maak je bv. een totaalbegroting en geef je 
per post aan wie deze betaalt, of maak je een eigen begroting en geef je alleen financiële bijdragen van de coproducent aan?)

❑Wat zet je in de intentieverklaring?

Stap 4D: Directe inkomsten bepalen



Oftewel: je fondsenwerving

❑ Je hebt hiervoor al een longlist van fondsen gemaakt. Nu is het tijd je verder te verdiepen in de criteria van de fondsen op deze 
lijst en tot een shortlist te komen.

❑ Je lijst bestaat waarschijnlijk uit een mix van twee soorten fondsen: 

❑publieke fondsen 

❑private fondsen

Stap 5: Indirecte inkomsten bepalen



Publieke fondsen

❑Publieke fondsen verstrekken overheidssubsidies (gemeentelijk, provinciaal of landelijk)

❑ Landelijk: Basis Infrastructuur (BIS) en de grote fondsen: Fonds Podiumkunsten, Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie, Nederlands Letterenfonds, Nederlands Filmfonds, Fonds Cultuurparticipatie. 

❑Provinciale en gemeentelijke subsidies: via de provincie of gemeente zelf, of via daarvoor ingerichte fondsen (bijvoorbeeld het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst en Brabant C)

Stap 5A: Indirecte inkomsten bepalen



Private fondsen

❑ Fondsen die opgebouwd zijn uit (rendementen van) privaat geld. Dit varieert van grote landelijke fondsen die opgericht zijn door
bedrijven of banken tot kleine, lokale nalatenschappen.

❑Bekende private fondsen zijn o.a. Fonds 21, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds, etc…

Stap 5B: Indirecte inkomsten bepalen



Publieke en private fondsen 
Wat zijn de formele voorwaarden die de verschillende fondsen aan de indirecte inkomsten stellen? 

❑ Vaak stellen publieke fondsen een maximum aan de het percentage publieke inkomsten (dus geld afkomstig uit overheid.)

❑ Daarnaast vragen ze om een balans tussen het gevraagde bedrag (soms ook wel subsidiebehoefte genoemd) en de grootte van het fonds. Zo 
willen kleine fondsen vaak geen ‘druppel op een gloeiende plaat’ zijn, maar met hun bijdrage het verschil kunnen maken.

❑ Tegelijkertijd zit er vaak een maximum aan het percentage van je begroting dat je aan kan vragen.

❑ Ook hebben veel fondsen concrete minimum en maximaal aan te vragen bedragen.

❑ De meeste fondsen willen onderdeel uitmaken van een gevarieerde financieringsmix en willen niet dat je het volledige benodigde bedrag 
aanvraagt.

❑ Vraag je bij sommige fondsen boven een bepaald bedrag aan? Dan kunnen ze om een accountantsverklaring vragen. Deze dien je dan op te 
nemen in je begroting.

❑ …………………………………………………………

Stap 5C: Indirecte inkomsten bepalen



Publieke en private fondsen 

Stap 5D: Indirecte inkomsten bepalen

Fonds Podiumkunsten € …….. Aangevraagd

Brabant C € …….. Aangevraagd 

Gemeente Tilburg € …….. Toegekend

Prins Bernhard 
Cultuurfonds

€ …….. Aangevraagd

VSB Fonds € …….. Aan te vragen

TOTAAL € ……..



Overige inkomsten

❑Sponsoring

❑Crowdfunding

❑Donaties

❑Andere vormen van partnerschappen

❑…

❑…

Stap 6A: Overige inkomsten bepalen



Sponsoring

Vergeet niet gesponsorde diensten of materialen te kapitaliseren. Dat betekent dat je de waarde van de dienst of het materiaal in 
geld omzet, je deze aan de uitgavenkant op de begroting zet en aan de inkomstenkant het bedrag als sponsoring bijdrage opneemt.

Stap 6B: Overige inkomsten bepalen



Crowdfunding

Is een veel gebruikte manier van het genereren van inkomsten. Er zijn fondsen en overheden die crowdfunding stimuleren, 
bijvoorbeeld door het opgehaalde bedrag te verdubbelen. 

Voor sommige projecten (bijvoorbeeld het publiceren van een fotoboek) is fondsenwerving lastig. In dat geval wordt er steeds vaker 
gekozen voor financiering door volledige crowdfunding, waarbij de beloning voor de donatie het boek is. 

Dit is een vorm van voorfinanciering.

Stap 6C: Overige inkomsten bepalen



Donaties

Als je een culturele ANBI stichting bent is het belastingtechnisch voordelig voor mensen en bedrijven om donaties te doen, lees 
meer op de site van de Belastingdienst.

Let op: donaties ontvang je niet zomaar. Er gaat vaak een lange weg vooraf aan het opbouwen van relaties met mecenassen en 
bijvoorbeeld het oprichten van een vriendenvereniging. Neem deze post alleen als je  
daadwerkelijk zicht hebt op deze inkomsten.

Stap 6D: Overige inkomsten bepalen



Overige inkomsten

Stap 6E: Overige inkomsten bepalen

sponsoring € ……..

crowdfunding € ……..

donaties € ……..

…………………………. € ……..

TOTAAL € ……..



Wat draag je zelf bij in cash of kind?

Stap 7: Eigen bijdrage

bestemmingsreserve € ……..

gekapitaliseerde diensten € ……..

…………………………. € ……..

…………………………. € ……..

TOTAAL € ……..



Stap 8: Matrix vormgeven | maak de puzzel 
VOORWAARDEN BEDRAG

Voorwaarde 
indienen?

Voorwaarde 
hoogte bijdrage?

Voor welk onderdeel van de 
begroting vraag je aan? Wat is de deadline?

Wanneer is de 
uitslag?

Directe inkomsten

Indirecte inkomsten

Publiek

Privaat

Overige inkomsten

Eigen bijdrage



Geschreven toelichting

❑ In de toelichting leg je alles uit dat niet als vanzelfsprekend af te lezen is uit de cijfers.

❑Hier licht je de punten van de checklist toe, maar bijvoorbeeld ook:
❑ positieve eerdere resultaten uit fondsenwerving of langere relaties met fondsen.

❑ of bijvoorbeeld de constructie van de gekapitaliseerde inkomsten.

❑Het gaat erom de haalbaarheid van je verwachte inkomsten goed over het voetlicht te brengen. Overtuig met argumenten!

Stap 9: Toelichting schrijven



Back-up plan

❑Net als een begroting, kan ook een dekkingsplan gedurende het proces veranderen.

❑ Te veel geld is vaak niet zo’n probleem (hou wel even in de gaten of je wellicht iets terug moet betalen in dat geval.)

❑Maar een tekort aan inkomsten kan lastig zijn.

❑ Idealiter plan je dan een tweede ronde fondsenwerving in, waarin je andere fondsen op je longlist benadert.

❑Maar je kan ook nadenken over het inkrimpen van je project. Let dan wel op: overleg met de fondsen die 

een bijdrage leveren vóórdat:
❑ je bezuinigt op door hen geoormerkte posten of,

❑ je aan de kern, de essentie van het project gaat sleutelen.

Stap 10: Back-up plan maken



Als de fondsen de aanvraag honoreren

❑ Is het van belang dat je de toekenningsbrief goed leest, er zijn vaak specifieke voorwaarden aan de bijdrage verbonden.

❑Moet je in veel gevallen niet vergeten contact op te nemen met het fonds om de doorgang van het project te bevestigen en een 
definitieve begroting voor te leggen.

❑Meer leren over vormen van financiering en de afwikkeling van je fondsenwerving? Er komt een nieuwe workshop aan!

Stap 11: Succesvol, en dan?



Meer lezen, meer routekaarten? Op zoek naar fondsen of 
workshops? Nieuws over open calls, regelingen en 

vacatures?

www.cultureel-avonturiers.nl

http://www.cultureel-avonturiers.nl/

