
Routekaart
Na de eerste aanvraag

Cashflow, inspringen op onverwachte wijzigingen en de evaluatie



De routekaart helpt je op weg met het vormgeven van het proces na de eerste 
aanvraag;

door alle stappen in kleine stukjes te hakken;

en zo tot een gedegen eindresultaat te komen.



Let op: deze routekaart behandelt het traject van fondsenwerving na de eerste 
aanvraag 

We gaan er hierbij vanuit dat je de eerste ronde aanvragen voor je cultureel 
project hebt ingediend.



Al je aanvragen ingediend en nu?

❑Het fondsenwervingstraject is na het indienen van de eerste aanvragen nog lang 
niet afgerond. 

❑Deze routekaart toont je hoe je de verschillende zakelijke aspecten van het 
verdere verloop kunt managen, zodat de productie van je project succesvol kan 
worden voortgezet. 



Stappenplan

Wat gebeurt er na de eerste aanvraag?

Er zijn verschillende stappen die je moet doorlopen na de eerste aanvraag. Deze 
stappen neem je 
❑vooraf, 
❑gelijktijdig 
❑en niet te vergeten na afloop 
van de productie van je culturele project.



Eindpunt: Einde project, alle losse eindjes zijn afgewerkt

Verantwoording

Culminatiepunt

Communicatie

Soorten bijdragen en criteria

Soorten bijdragen en risico’s

Toekenning of afwijzing

Het grote wachten is begonnen. 



Stap 1: Het grote wachten is begonnen

❑ Wachten kan alleen als er goede afspraken tussen de partners en deelnemers 
zijn en voldoende tijd om te wachten op de uitslagen. De doorlooptijd kan 
oplopen tot 4 maanden afhankelijk van de fondsen waar je hebt aangevraagd.

❑ Blijf dus niet stilzitten, terwijl je wacht, maar doe alvast wat je wel kan met 
inachtneming van de afspraken met partners en deelnemers.

❑ Wees daarbij eerlijk en transparant over de financiële middelen.



Stap 2: Toekenning of afwijzing 

❑ Een toekenning van een fonds is een feest en een bevestiging van de kwaliteit 
van je plannen, 

❑ een afwijzing kan het tegenovergestelde effect hebben en je enthousiasme juist 
temperen. 

Laat je niet van de wijs brengen door een afwijzing of toekenning, maar volg voor 
elke afwijzing of toekenning de stappen die we nu gaan bespreken. 



Stap 3a: Afwijzing, en nu?

BOE!
Lees de afwijzingsbrief 

goed door.

Als er een toelichting op 
de afwijzing is: zorg dat 
je leert van de kritiek.



Stap 3b: Afwijzing, en nu?

❑ Er zijn drie manieren om het reële risico van afwijzing te verwerken in je proces:

1: vooraf verwerken 
in je fondsenwerving

2: gaten dichten 3: plannen aanpassen



Stap 3c: rekening houden met afwijzing

1: Vooraf verwerken in je fondsenwerving (je wervingsstrategie)

❑ Begroot ruim maar binnen de grenzen van het redelijke en gangbare.

❑ Heb je tijd genoeg? Neem dan een tweede aanvraagronde op in je planning. Zo kan je heel specifiek en met 
de feedback vanuit de eerste ronde nieuwe aanvragen uitsturen.

❑ Zit je ruim in de tijd, maar niet genoeg voor twee rondes? Vraag dan bij elk fonds of je vooraf je projectplan 
mag voorleggen. (Bij sommige fondsen is dit onderdeel van de procedure.)

❑ Krap in de planning? Kijk dan of je voor specifieke posten dubbel kan aanvragen. Dus vraag in dat geval voor 
hetzelfde onderdeel van je begroting bij twee verschillende fondsen aan.  
Let op: krijg je 2 keer toegekend? Dan kan dat bedrag niet zomaar op de grote stapel! 



Stap 3d: (net) niet genoeg aan het einde van 
de werving?
2: Gaten dichten

Is de fondsenwerving afgerond en heb je niet genoeg binnengehaald, maar wel een (ruim) deel? Dan is het tijd 
creatief te worden:

❑ Kijk naar je begroting. Kan je inkrimpen, zonder aan de eigenheid van je project te tornen?

❑ Of onderzoek: is er een mogelijkheid om op een andere manier aan ontbrekende middelen te komen? Kan 
een partner meer bijdragen? Is er een sponsor voor materiaal of ruimte te vinden? Is crowdfunding
misschien toch een optie?



Stap 3e: opnieuw naar de tekentafel

3: Plannen aanpassen

Zijn de gaten te groot? Dan moet je opnieuw naar de tekentafel:

❑ Kan je je project aanpassen? Het contextprogramma eruit? Opnames in plaats van livemuziek? Een kleinere 
tournee? Minder partners? Kijk wat er mogelijk is om wel werk te maken of uit te voeren.

❑ Of kan je het project uitstellen? Is het project nog wel kansrijk qua fondsenwerving of andere 
financieringsbronnen? Overleg met je stakeholders of uitstellen mogelijk is.

❑ En als het echt niet anders kan: zet je project stop. Informeer al je stakeholders op tijd en uitgebreid.

Let op! Heb je wel iets toegezegd gekregen van fondsen? Al bovenstaande punten veranderen doelstellingen / de 
eigenheid / voorwaarden van je project. 



Stap 4: Toekenning

YES!

Lees de 
toekenningsbrief goed 

– noteer de 
voorwaarden waar je 

aan moet voldoen in je 
dekkingsplan.

Breng je partners, 
deelnemers en 

andere betrokkenen 
op de hoogte van 

het succes.

Breng de andere 
fondsen op de hoogte 

van de toezegging



Stap 5: Wat krijg je eigenlijk?

❑ Er zijn verschillende vormen van bijdragen, 
❑ die verschillende eigenschappen hebben 
❑ en daardoor verschillende risico’s met zich meebrengen. 

We gaan nu kijken naar de verschillende vormen van bijdragen en de 
risico’s die ze hebben binnen je financiële planning.



Subsidie is een bijdrage vanuit de overheid (op landelijk, regionaal of lokaal niveau.) Meestal krijg je een 
subsidie voor de start van je project. Soms dien je hier nog iets voor aan te leveren– bijvoorbeeld een 
bevestiging van een contract – maar met regelmaat krijg je het bedrag bij toekenning direct op je rekening 
gestort. 

Bij een positief advies kennen overheden vaak – maar niet altijd! – het volledig aangevraagde bedrag toe.

RISICO
Overheden leggen hun subsidies vast in reglementen. Het uitgangspunt van de uitvoering is dat gelijke 
gevallen in gelijke situaties gelijk beoordeeld moeten worden. Houd je daarom zo strikt mogelijk aan de 
regels die voor toekenning van een subsidie zijn opgenomen in het reglement. Afwijken van de regels of 
niet voldoen aan de voorwaarden kan er voor zorgen dat bedragen worden teruggevorderd. 

Stap 5a: Subsidie



Hoewel het met regelmaat zo genoemd wordt, verzorgen private fondsen eigenlijk geen subsidies, maar 
donaties – of zoals ze het zelf vaak noemen: financiële bijdragen. 

De criteria van deze donaties variëren. Vaak zie je dat donaties pas na afloop van een project worden 
uitbetaald, nadat je bijvoorbeeld een verantwoording of betaalverzoek indient. Vaak kan je een voorschot 
aanvragen. In dat geval moet je met regelmaat al wel facturen voor al gemaakte kosten of offertes / 
contracten voor op korte termijn te maken kosten aanleveren.

Je ziet vaak dat private fondsen de hoogte van hun bijdrage zelf vaststellen; dit wijkt met regelmaat af van 
wat je hebt aangevraagd.

RISICO
Hou je aan de gestelde voorwaarden en communiceer over wijzigingen. In sommige gevallen kan een 
privaat fonds een donatie terugvorderen of besluiten tot niet uitkeren.

Stap 5b: Donatie (of bijdrage)



Sponsoring wordt geleverd door bedrijven of organisaties die daar een tegenprestatie voor verwachten. 
Hoe deze afspraak wordt vormgegeven bepaal je vaak zelf in overleg met de organisatie. Het is 
verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Sommige grote bedrijven, organisaties of bijvoorbeeld banken 
die veel aan sponsoring doen hebben hier al standaardcontracten voor. 

Stap 5c: Sponsoring



Een matchingsbijdrage vult een andere bijdrage aan. Die bijdrage kan van alles zijn: een subsidie, 
crowdfunding, eigen inkomsten, etc.  Het is belangrijk je te realiseren dat de matchingsbijdrage 
daarmee niet op zichzelf staat, maar beïnvloed wordt door die andere bijdrage.  Verandert die, dan 
verandert ook de matching. Een matchingsbijdrage wordt daarom pas definitief bepaald als de 
bijdrage die ‘gematcht’ wordt bekend is.

RISICO
Wordt het ene bedrag niet toegekend dan krijg je ook de matchingsbijdrage niet. Houd hiermee 
rekening in je dekkingsplan. 

Stap 5d: Matchingsbijdrage



Een garantiebijdrage is een bijdrage die een onzekerheid uit je dekkingsplan wegneemt. Je krijgt geen vast 
bedrag toegekend, maar loop je bijvoorbeeld bij een festival eigen inkomsten uit kaartverkoop mis door 
regen, dan worden die door een garantiebijdrage aangevuld. Een garantiebijdrage neem je op in je 
dekkingsplan als vervanging voor het risico dat je loopt in je eigen inkomsten. De toekenning voor een 
garantiebijdrage kan vooraf komen (een fonds is bijvoorbeeld bereid om 25.000 euro garant te staan voor 
de kaartverkoop) maar de afrekening vindt pas achteraf plaats.  

RISICO
Een garantiebijdrage dekt juist een risico af. Gebruik het daarom niet om gaten op te vullen in je 
dekkingsplan, maar maak reële schattingen van je eigen inkomsten en probeer vervolgens een zo hoog 
mogelijke garantie te krijgen op die eigen inkomsten.

Stap 5e: Garantiebijdrage



Zoals bekend betaal je bij een lening het toegezegde bedrag terug. Het is daarom van belang goed te 
bekijken of dat een reële mogelijkheid is. Er zijn verschillende leningen die zich specifiek op cultuur richten 
met gunstige voorwaarden. De aanvraag van zo’n lening is gericht op de vraag “hoe groot het risico is dat de 
lening niet wordt terugbetaald”. 

RISICO
Het niet kunnen terugbetalen van rente en totaalbedrag.

Stap 5f: Lening



Stap 6a: Wat zijn de voorwaarden voor de 
bijdrage?

Naast de specifieke criteria van de verschillende bijdragen, komt elke bijdrage (in welke vorm dan 
ook) vaak met een aantal voorwaarden. Over het algemeen staan die voorwaarden 

❑ in de toekenningsbrief, 
❑ of in de algemene voorwaarden (lees die dus goed!) 

Is de brief algemener, dan kan je er vanuit gaan dat de voorwaarde is dat 
❑ je plan zo uitgevoerd wordt als in de aanvraag omschreven. 

Ook in dat geval is de bijdrage dus zeker niet vrijblijvend. 



Stap 6b: Wat zijn de voorwaarden voor de 
bijdrage?

Criteria die je veel ziet zijn:
❑ Het oormerken van de bijdrage voor een specifiek onderdeel van de begroting (marketing, educatie, of een 

bepaald persoon);
❑ Een minimaal aantal speelbeurten of bezoekers;

Een minimaal bedrag aan eigen inkomsten;
❑ Het behalen van je doelstellingen zoals aangegeven in je plan;
❑ etc.

Let op: op basis van niet behaalde criteria kan een bijdrage (deels) ingetrokken worden!



❑ Let op: na de toekenning word je vaak gevraagd binnen een bepaalde 
termijn een bevestiging te sturen van doorgang van het project, soms met 
aanvullende documenten. Vergeet dat niet!

Stap 6c: Wat zijn de voorwaarden voor de 
bijdrage?



Het is belangrijk overzicht te houden van alle binnenkomende toekenningen, 
afwijzingen, voorwaarden en criteria. 

Onze tip van de week: pak de laatste versie van je ingediende begroting erbij en 
zet achter elke uitgave door wie deze gedekt wordt en voor welk bedrag. Zo zie je 
ook direct waar eventuele gaten vallen.

Stap 7: Tip: hou jij ook van puzzelen?



Stap 8: Communicatie

Jouw project

Fondsen

Andere 
geldschieters 

bijv. 
sponsoren

Potentieel 
publiek / 
afnemers

Deelnemers

Vrijwilligers

Samenwerking
spartners

Communicatie is heel belangrijk

❑ Omdat alle partijen hiernaast invloed kunnen 
hebben op je begroting en dekkingsplan.

❑ Houdt de partijen die er voor jou toedoen daarom 
op de hoogte op de momenten dat je de 
informatie met ze kan delen. 



Stap 9: Hoe neem je een fonds mee in de 
ontwikkelingen?

Vrijwel geen plan verloopt zoals je dat vooraf bedacht hebt. Dus wat moet je doen?

❑Stuur het fonds/de fondsen een update van de begroting. Wat komt er nu 
definitief binnen? En hoe heb je de begroting daar op aangepast?

❑Mail ze met belangrijke veranderingen. Leg uit hoe deze veranderingen tot stand 
zijn gekomen én hoe je nog steeds de doelstellingen van je project voor ogen 
houdt.

❑Maar ook laagdrempeliger: stuur ze een uitnodiging (vergeet dat niet!), een 
persbericht of drukwerk dat  je hebt gemaakt.



Stap 10: Hoe neem je de andere partners mee 
in de ontwikkelingen?

Goede afspraken vooraf voorkomt problemen in de toekomst. 

❑Houd mensen betrokken, maar wees open over eventuele financiële tegenvallers.
❑Door het gebrek aan zekerheid bij fondsenwerving zijn veel projecten afhankelijk 

van de goede wil van de mensen die aan je project deelnemen en het omarmen. 
Open communicatie is daarom een belangrijke voorwaarde voor succes. 



Stap 11a: Culminatiepunt, ofwel go/no go

Tussen afwijzing en toekenning

Toekenningen, afwijzingen, veranderingen bij partners… Het kan lang duren voordat je alle 
definitieve informatie (en je definitieve budget) hebt. In de tussentijd moeten er vaak al wel 
voorbereidingen plaatsvinden en zal je op een bepaald moment moeten besluiten of een project 
definitief wel of niet doorgaat. 

Hoe ga je daar mee om?

Het eerlijke antwoord is dat dat een lastige balans is, met geen eenduidig antwoord. Maar we 
hebben wel een paar punten voor je om rekening mee te houden:



Stap 11b: Culminatiepunt, ofwel go/no go

Money, money, … money?

❑ Starten er al voorbereidingen? Maak goede financiële afspraken met iedereen die met/voor je 
werkt of iets aanlevert. Maak geen afspraken die betaald moeten worden met nog onzekere 
inkomsten. Je kan wel deelafspraken maken, waarin er de mogelijkheid tot een vervolgopdracht 
wordt afgesproken bij meer inkomsten.

❑ Starten er al voorbereidingen met geld dat een fonds heeft toegezegd/overgemaakt, maar 
wacht je nog op andere uitslagen van aanvragen? Doe dat alleen als je zeker weet dat je met je 
huidige budget het project kan afronden. Maak je de pot op en kan je het project niet afmaken? 
Dan is er kans dat je het geld moet terugbetalen. 

(Dit is anders als je bv. een onderzoeksbijdrage of geoormerkt bedrag voor iets in de voorbereiding 
ontvangt.)



Stap 11c: Culminatiepunt, ofwel go/no go

Afspraken maken?

❑Gaat het niet om geld, maar maak je afspraken met stakeholders over 
presentatiemomenten, huur ruimte, of vraag je bijvoorbeeld zelfstandigen om tijd 
vrij te houden? Communiceer altijd dat het gaat ‘onder voorbehoud van 
financiering.’



Stap 11d: Culminatiepunt, ofwel go/no go

Risico inventariseren?

❑Moet je op een gegeven moment besluiten je project door te laten gaan (of niet), op 
het moment dat je nog niet helemaal zeker bent van je financiering en kan je het 
echt niet uitstellen? Overleg dan goed met je bestuur. Is er eigen vermogen in de 
stichting dat het risico kan afdekken? Krijg je toestemming eigen reserves aan te 
spreken? Maak gezamenlijk een risico-analyse. 



Stap 12a: En least but not least…de 
verantwoording

Een fonds vraagt binnen een specifieke tijd na afronding van je project vaak om:

❑Het invullen van een eigen formulier en/of betaalverzoek van het fonds
❑Een financiële realisatie en/of
❑Facturen
❑En soms een accountantsverklaring (dit geven ze meestal vooraf aan.)
❑Daarnaast vragen ze vaak om een inhoudelijke verantwoording en de resultaten 

van bv. een publieksonderzoek (als dat gedaan is.)



Stap 12b: Voorbeelden van verdiepend 
evaluatiemateriaal

Denk voor je inhoudelijke evaluatie aan:

❑Reacties van publiek en pers
❑Overzicht van de aantallen
❑Publieksonderzoek of impactanalyse
❑Registratie, trailer of foto’s
❑Reflectie op het proces
❑Vervolgstappen



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/

