
Samenvatting 2020

Ook bij Stichting voordekunst waren de gevolgen van het Covid-19 virus merkbaar. In 
maart en april was een terugval te zien in het aantal aanmeldingen en het aantal cam-
pagnes dat live ging op het platform. Het bestuur en de nieuwe directeur hebben snel 
gehandeld en zijn gaan werken met een aangepaste begroting op basis van een drietal 
scenario’s. Aan de hand hiervan werden de kosten zoveel mogelijk aangepast aan de 
gewijzigde inkomsten. Echter werd in mei merkbaar dat de activiteiten op het platform 
weer aantrokken, en dat de vraag naar crowdfunding en doneren aan kunst en cultuur 
zelfs groter was dan voor maart 2020. Deze trend zette zich het gehele jaar 2020 door, 
met als gevolg dat in de bestuursvergadering van september besloten is om de oor-
spronkelijk goedgekeurde begroting weer te gaan hanteren.  

In 2020 vierde voordekunst haar 10-jarig jubileum. De plannen lagen klaar voor groot-
schalige on/offline campagne en een event. Helaas konden deze plannen niet uitge-
voerd worden en is er gewerkt met een online-vertaling. De campagne heeft online 
plaatsgevonden en er is op het platform zichtbaarheid gegeven aan de impact van 10 
jaar voordekunst op nieuwe landingspagina met daarbij veel ruimte voor de samenwer-
kingen met de partners van voordekunst.  

2020 was het eerste volle jaar voor Creative Funding, een meerjarig adviestraject voor 
culturele instellingen. Het traject speelt in op de behoefte van instellingen om 
crowdfunding structureel onderdeel te laten zijn van hun ontwikkelstrategie. Vaak ech-
ter ontbreekt relevante ervaring en de benodigde formatie. Voordekunst levert voor, 
tijdens en na crowdfundingtrajecten een expert die enkele uren per week bij de organi-
satie aanwezig is om de coördinatie te houden, en waar nodig bij te springen. De wens 
was om in 2020 10 instellingen te laten aansluiten, uiteindelijk zijn er eind 2020 totaal 16 
instellingen actief binnen Creative Funding.  

Eind 2020 is het onderzoek Leve het Geven afgerond, een onderzoek naar hoe het 
particulier geven aan individuele makers concreet gestimuleerd kan worden. Er wordt 
gekeken hoe dit met de samenwerkingspartners voortgezet kan worden van 2021 tot en 
met 2024. 

Het bestuur van voordekunst bedankt het team van voordekunst voor hun onverminder-
de enthousiasme en het getoonde ondernemerschap gedurende het verslagjaar. Het 
team toonde zich flexibel en creatief bij het omgaan met de uitdagingen die door de 
coronamaatregelen werden opgeworpen.

Toelichting op de  jaarrekening 2019
 
Er werd voor campagnes in 2020 € 4.810.729 gedoneerd via het platform. Hiervan is 
€ 605.000 bijgedragen door onze partners via matchfunding en kwam € 4.205.729 uit 
het publiek. Dit ligt ruim boven begroting. Het aanvankelijk nadelige effect van de pan-
demie in  maart en april 2020 is vervolgens omgeslagen, en de inkomsten via het plat-
form hebben een ruime groei laten zien ten opzichte van 2019. 

Tegelijkertijd waren ook de inkomsten uit aanvullende diensten hoger dan begroot. Dit 
komt door de betere positionering van Creative Funding en de goede samenwerking 
met de partners.  Tengevolge van een stringente kostenbeheersing en lage onverwach-
te uitgaven, konden de totale lasten goed onder begroting worden gehouden. Hierdoor 
kon het verslagjaar met een bovengemiddeld positief resultaat van € 234.000 worden 
afgesloten. 

Het voornemen is om het batig saldo  over boekjaar 2020 toe te voegen aan de 
reserves. waarvan een deel wordt gereserveerd voor de technische doorontwikkeling 
van het platform. De stichting gaat er vanuit dat het resultaat over 2021 e.v. meer in lijn 
zal liggen met het patroon van voor de coronacrisis.  

Het resultaat wordt door het bestuur als zeer tevredenstellend beoordeeld, mede in 
het licht van de onzekerheden ten gevolge van de corona maatregelen.

Toekomstverwachting 

In 2020 heeft de organisatie van voordekunst laten zien flexibel te zijn en snel in te kun-
nen spelen op onverwachte gebeurtenissen, zoals de gevolgen rondom het Covid-19 
virus. Door goed te kijken naar de kosten, en het efficiënt inzetten van het team, heeft 
het platform goed (online) door kunnen draaien. Daarnaast is er snel ingespeeld op de 
behoefte aan aanvullende financiering van de culturele en creatieve sector, door het 
inrichten van heldere externe communicatie, de begeleiding te verduurzamen en waar 
nodig de samenwerking met de partners aan te passen. 

Juist in een zeer onzekere omgeving heeft Stichting voordekunst haar leidende positie 
als dé crowdfunder voor de culturele en creatieve sector in Nederland kunnen besten-
digen. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 
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