
Veelgestelde vragen 
 
Waarom zijn de jaren 2017 en 2018 als grondslag genomen? 
De jaarcijfers over 2019 waren nog niet bij alle instellingen gereed ten tijde van de uitwerking van de 
steunmaatregelen van 300 miljoen.  
 
Ik heb zowel een podium- als een filmtheaterfunctie? Waarvoor kan ik aanvragen? 
Bij het Fonds Podiumkunsten kan alleen voor het podiumdeel worden aangevraagd. Een compensatie 
voor de inkomstenderving op de filmtheateractiviteiten kan bij het Filmfonds worden gevraagd. Om de 
bijdrage per fonds naar behoren te kunnen matchen, dienen de betreffende gemeentes hun 
additionele bijdrage eveneens naar rato te splitsen. 
 
Wat verstaat de regeling onder eigen inkomsten? 
Eigen inkomsten zijn: 

 publieksinkomsten; en 

 overige inkomsten, zijnde: 
1. directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten; 
2. indirecte opbrengsten; en 
3. overige bijdragen. 

 
Onder eigen inkomsten worden in elk geval niet begrepen de volgende baten: 

 subsidies die zijn verstrekt door een bestuursorgaan; 

 overige bijdragen uit publieke middelen; 

 rentebaten; 

 bijdragen in natura; 

 kapitalisatie van vrijwilligers; 

 waardering vrijkaarten; en 

 overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap. 
 
Telt de subsidie mee als omzet in het kader van NOW? 
Ja, In het kader van de NOW telt subsidie mee als omzet. Dat vermindert het tekort. 
 
Rekenregels omrekenen van gebroken boekjaren naar kalenderjaren 
Aanvragers die met een jaarrekening per seizoen werken vragen wij om de relevante gegevens om te 
rekenen naar kalenderjaren. 
U gebruikt daarbij de jaarrekeningen 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019.  
Stel dat uw boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
 
De Baten en lasten  voor kalenderjaar 2017 worden dan als volgt berekend: 
7/12 x [2016/2017]  + 5/12 x [20i7/2018) 
En voor kalenderjaar 2018 : 
7/12 x [2017/2018] + 5/12 x [2018/2019) 
Voor de berekening van het Eigen Vermogen per 31/12/2018 gaat u als volgt te werk: 
Vertrekpunt is het Eigen Vermogen per 31/7/2018.   
Daaraan voegt u een geschat exploitatieresultaat, over de periode augustus 2018 tot en met 
december 2018, toe. Dit berekent u door het totale exploitatieresultaat over 2018/2019  te 
vermenigvuldigen met 5/12. Daarbij blijft de onderlinge verhouding tussen de  verschillende 
onderdelen van het Eigen Vermogen in stand. Stijgt bijvoorbeeld het gehele Eigen Vermogen met 5%, 
dan geldt dat percentage ook voor de Algemene Reserve, eventuele Bestemmingsreserves, enz.  Dit 
is van belang omdat in het aanvraagformulier om het Eigen Vermogen exclusief 
Bestemmingsreserves wordt gevraagd.  
Bij de gevraagde programmeringsgegevens over 2018 gebruikt u dezelfde systematiek als bij de 
baten en lasten van 2018. 
Voor bovenstaande geldt: pas toe of leg uit. Mocht bovenstaande systematiek in uw geval 
substantieel nadelig uitvallen, dan mag u er van afwijken. Dan verwachten wij uiteraard wel een 
motivatie en een toelichting bij uw eigen berekeningen. 


