
 

 

Toelichting bij begrotingen tentoonstellingen 

Fonds 21 vraagt u om een overzichtelijk, realistisch en gespecificeerd overzicht van de pro-

jectkosten en –inkomsten (dekking). Dit betekent dat zowel de kostensoorten per post als de 

verschillende inkomstenbronnen voldoende zijn gespecificeerd en toegelicht. 

 

Algemeen 

- het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking, de begro-

ting moet sluitend zijn. 

- verzamelposten hoger dan € 25.000,- moeten worden gespecificeerd c.q. toegelicht. 

 

Kosten 

Mogelijke kostenposten zijn: 

 

Directe personeelskosten en honoraria met betrekking tot het project 

Indien mogelijk aantal uren x uurtarief per persoon specificeren. Let op dat personeelskosten 

verantwoord moeten worden in de financiële eindafrekening en dat deze post controleerbaar 

moet zijn voor de externe accountant (bij een toekenning vanaf  € 25.000,-). Voor instellingen 

die geen urenregistratie hanteren in hun organisatie kan een urenverantwoording per per-

soon en project uitkomst bieden. In het document urenverantwoording projectafrekeningen is 

een voorbeeld van een urenregistratie opgenomen.  

 

Kunstenaarshonoraria 

Fonds 21 onderschrijft de richtlijn kunstenaarshonoraria. De richtlijn is een handreiking aan 

zowel kunstenaars als instellingen en musea om te komen tot een professionelere contract- 

en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Fonds 21 toetst of de 

richtlijn wordt onderschreven en toegepast en neemt het mee in de beoordeling van de pro-

jectaanvraag, zie ook de richtlijn kunstenaarshonoraria. 

 

Organisatiekosten 

Denk hierbij aan o.a. kantoorkosten, administratiekosten die aan het project zijn toe te schrij-

ven, transport, verzekering, bruikleenvergoedingen, inrichting, extra beveiliging. 

Graag ontvangen we een toelichting waar eventuele bruikleen/transport en verzekeringskos-

ten op zijn gebaseerd. Worden er acties ondernomen om kosten te besparen door bijvoor-

beeld samenwerkingen of aanvragen van indemniteit? 

 

Publiciteit, communicatie en/of marketingkosten 

Denk hierbij ook aan kosten voor publieksonderzoek, kosten opening. 

 

Educatiekosten, randprogramma en/of kosten publieksbegeleiding 

 

https://www.fonds21.nl/uploads/6046009dab7ce60421247021f77ebaa7fad219b270dfb.docx
https://kunstenaarshonorarium.nl/


 

 

Kosten catalogus 

Als er een catalogus op de begroting staat moet die ook terug te vinden zijn in de dekking bij 

opbrengsten catalogus. 

 

Post accountantskosten  

De hoogte van de kosten voor een controleverklaring van de onafhankelijke accountant is af-

hankelijk van een aantal factoren, waaronder de materialiteit (mate van betrouwbaarheid) en 

de omvang van het project. Fonds 21 heeft met ingang van 2021 een controleprotocol, waar-

door het voor de controlerende accountant duidelijk is, wat er van de controle en de uitkomst 

daarvan verwacht wordt. De accountantskosten kunnen opgenomen worden in de begroting 

en de financiële verantwoording. Indien wenselijk is het raadzaam voorafgaand aan het pro-

ject met de accountant af te stemmen welke kosten hij in rekening denkt te brengen en welke 

eisen hij heeft met betrekking tot de inhoud en oplevering van het projectdossier. Zie Accoun-

tantsprotocol Fonds 21. 

 

Financiële dekking 

Fonds 21 vraagt om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking. Mocht u 

reeds toekenningen hebben ontvangen, geef dat dan aan op de begroting. 

 

Eigen (project)inkomsten 

Entreegelden, opbrengsten catalogus, sponsoring (ook natura) of crowdfunding. 

Soms is er sprake van een extra toeslag op het reguliere museumkaartje of museumjaarkaart. 

Het is goed om dat toe te lichten. 

 

Eigen bijdrage aanvrager 

De eigen bijdrage kan verschillende vormen hebben: 

• Financiële bijdrage vanuit de exploitatie of de eigen reserve  

• In kind (uren van medewerkers van de eigen organisatie of van samenwerkingspart-

ners) 

 

Graag ontvangen we een toelichting daarop. 

Bij voorkeur wordt de eigen bijdrage zowel bij de inkomsten als de uitgaven getoond. Op die 

manier is er zicht op de totale feitelijke projectkosten en de dekking.  

 

Eigen bijdrage van derden 

Voor de financiering van het project dient er een evenwichtige verdeling tussen eigen inkom-

sten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen te zijn. Fonds 21 

ondersteunt alleen in uitzonderlijke gevallen projecten waarvoor het volledige of het grootste 

deel van de vereiste financiering bij ons fonds aangevraagd wordt. 

 

Aanvraagbedrag Fonds 21 

Het minimum aan te vragen bedrag bij Fonds 21 is € 10.000,-. Er is geen maximum bedrag 

https://www.fonds21.nl/uploads/604600b6b702445043d19a436c50acdd096431f1bb56c.pdf
https://www.fonds21.nl/uploads/604600b6b702445043d19a436c50acdd096431f1bb56c.pdf


 

 

waarvoor kan worden aangevraagd, behalve bij aanvragen onder ‘Kunsteducatie voor 

mbo’ers’. Daar dragen wij maximaal 50% bij van de totaalbegroting met een maximum van € 

50.000,-.  

 

Btw-plicht 

Aanvragers die btw-plichtig zijn stellen een begroting op exclusief btw, en aanvragers die niet 

btw-plichtig zijn dienen de btw op te voeren in de begroting. In de uitgangspunten bij de be-

groting dient aangegeven te worden hoe met de btw rekening is gehouden (afzonderlijk ver-

meld als kostenpost of opgeteld bij alle kosten- en inkomstencategorie) 

 

 

 


