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Activiteitenplan 2019 
 
In 2018 heeft voordekunst ingezet op doorontwikkeling van het platform om de 
dienstverlening richting makers te optimaliseren. Daarnaast is onderzocht hoe voordekunst 
de eigen inkomsten kan vergroten en bestaande processen kan optimaliseren. Aan de hand 
van een 100-dagen plan zijn acties geformuleerd hoe we de conversie van bezoeker naar 
succesvolle campagne kunnen vergroten en welke stappen voordekunst kan ondernemen 
om meer inkomsten uit lopende campagnes te krijgen. Op dit moment wordt er namelijk nog 
(te) veel toegelegd op kleine campagnes, waardoor de organisatie kwetsbaar blijft en 
externe middelen noodzakelijk zijn om de basisorganisatie te laten draaien. In 2018 zijn er 
grote stappen gezet, in 2019 zullen we dit verder optimaliseren.  
 
Om crowdfunding voor makers aantrekkelijker te maken, heeft voordekunst in 2018 
aanvullende middelen ontvangen van Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amerborgh bv en 
Fonds Cultuurparticipatie. Onder het motto ‘Het past op voordekunst’ hebben we duidelijk 
gemaakt dat alle creatieve plannen en projecten op voordekunst passen. Het komende jaar 
gebruiken we om deze diensten bij makers actiever onder de aandacht te brengen. We 
zullen 2019 aangrijpen om verder te optimaliseren en te consolideren.  
 
Naast het optimaliseren van de basisorganisatie, liggen er twee uitdagingen: het 
voorbereiden van ons tienjarig bestaan in 2020 en het doorontwikkelen van Creative 
Funding, een nieuw label waarmee voordekunst instellingen en culturele organisaties meer 
structureel aan het crowdfunden wil krijgen. Deze twee onderdelen vallen buiten de reguliere 
begroting en zijn als bijlagen bij dit plan opgenomen.  
 
 

 2017 2018 (prognose) 2019 

Aanmeldingen 1.483 1.400 1.500 

Live 755 700 750 

Succesvol 616 570 600 

€ donaties € 3.861.877 € 4.200.000 € 4.400.000 

Startbijdragen € 82.200 € 77.000 € 80.000 

Fee (7% + 9%) € 247.000 € 270.000 € 305.000 
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Voordekunst in 2019: Makers centraal 
 
De afgelopen jaren hebben we telkens moeten constateren dat voordekunst alleen 
succesvol kan zijn wanneer makers zelf een beroep doen op hun achterban. Vanuit 
voordekunst moeten we hen zo goed mogelijk faciliteren. In 2018 hebben we onze 
begeleiding dan ook verder geoptimaliseerd, een aantal nieuwe features aan de website 
toegevoegd en in onze communicatie ingezet op het bereiken van nieuwe makers, maar ook 
hebben we acties ondernomen om de retentie onder makers te verhogen. In 2019 zetten we 
hier verder op in. Voordekunst focust zich op makers en brengt de in 2018 ontwikkelde 
diensten bij hen actief onder de aandacht. Om geven meer te stimuleren moeten we makers 
extra onder de aandacht kunnen brengen, of hen in ieder geval de instrumenten geven dit te 
zelf doen. 
 

Awareness: het past op voordekunst 
 
In 2019 continueren we de campagne ‘Het past op voordekunst’. In het najaar van 2018 
hebben we deze campagne gevoerd, zowel online als offline. De campagne is 
laagdrempelig en wijst makers op de mogelijkheden die voordekunst ook hen biedt. In het 
voorjaar van 2019 herhalen we deze campagne om ook dan weer bij verschillende makers 
onder de aandacht te komen. Bij het schrijven van het jaarplan is het nog lastig de exacte 
resultaten te meten, maar oktober en november waren de meest succesvolle maanden in de 
geschiedenis van voordekunst. Offline zetten we in op een postercampagne en het geven 
presentaties op hogescholen en academies en zijn we in 2019 weer aanwezig op de Dutch 
Design Week én organiseren we in ieder geval twee edities van The Construction Club.  
 
Online brengen wij makers onder de aandacht die succesvol hebben gecrowdfund om te 
laten zien wat de meerwaarde is van de begeleiding die voordekunst hen heeft geboden. In 
2018 hebben we onze online strategie doorontwikkeld waarbij storytelling centraal staat. In 
2019 neemt voordekunst afscheid van Kim Bron, onze huidige communicatiemedewerker in 
verband het aflopen van haar derde tijdelijke arbeidsovereenkomst. We zijn Kim dankbaar 
voor het stroomlijnen van onze communicatiekanalen en de verfrissende input. Het wordt 
nog een uitdaging een goede vervanger te vinden. Belangrijkste taak van de nieuwe junior 
marketing communicatie specialist is de naamsbekendheid van voordekunst te vergroten en 
de betrokkenheid van verschillende doelgroepen te optimaliseren. Daarnaast wordt de 
campagne tien jaar voordekunst bij deze medewerker neergelegd.  
 
We zullen de in 2018 ingezette lijn continueren en ook in het komende jaar verschillende 
campagnes onder de aandacht brengen gekoppeld aan verschillende disciplines. In 2019 
brengen we iedere maand subtiel een andere discipline onder de aandacht. Hierbij hebben 
gekeken naar in welke maand er vanuit welke disciplines de meeste aanvragen gedaan 
werden. 
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Een manier om naast ons platform en uitingen vanuit voordekunst Awareness te creëren 
voor crowdfunding, is door evenementen. In 2018 zijn we beginnen met The Construction 
Club, een interessante manier om bij een jongere doelgroep onder de aandacht te komen. 
Dit zetten we in 2019 voort in samenwerking met enkele partners. Ook zijn we in 2019 weer 
aanwezig bij Dutch Design Week. Ieder jaar levert dit ons een aantal grote en in het 
oogspringende campagnes op en zijn we zichtbaar voor een breed en geïnteresseerd 
publiek.  
  
The Construction Club 
Een manier om voordekunst onder de aandacht te brengen bij jongere makers is The 
Construction Club. In 2018 hebben we TCC drie keer georganiseerd en het leverde veel 
positieve reacties op. Voor een groep jonge makers laten we zien dat crowdfunding meer is 
dan alleen geld ophalen, we geven hen daarnaast ook praktische informatie rond 
ondernemerschap én we faciliteren een netwerk. Via een nieuwsbrief die eenmaal per 
maand verstuurd wordt delen we maandelijks tips die samenhangen met ondernemen en 
interessant zijn voor deze makers. We zien dat TCC ook een interessant vehikel is om 
partners aan ons te binden. Provincies Gelderland en Limburg hebben aangegeven in 2019 
een The Construction Club te willen faciliteren. Met Gemeente Den Haag zijn we hierover 
nog in onderhandeling, maar dit zou eventueel de derde kunnen zijn in 2019. Dit vormt een 
mooie aanvulling op de eerdere edities die we hebben georganiseerd in Rotterdam, 
Eindhoven en Groningen.  
 
Dutch Design Week 
Tijdens Dutch Design Week krijgt voordekunst de mogelijkheid zich te presenteren aan een 
groot publiek. In 2019 zal de derde keer zijn dat voordekunst zich presenteert tijdens dit 
publieksevenement in Eindhoven. Net als voorgaande jaren trekt voordekunst hiervoor op 
met BNO en Dutch Design Foundation om in de aanloop enkele grootschalige en in het 
oogspringende desingprojecten op voordekunst.nl te krijgen en bij jonge vormgevers helder 
te krijgen hoe zij crowdfunding in kunnen zetten voor de financiering van hun 
designprojecten.  
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Donateurs 
Hoewel de focus op makers blijft liggen, dit zijn nu eenmaal onze belangrijkste 
ambassadeurs, ondernemen we ook activiteiten om donateurs onder de aandacht te 
brengen. Enerzijds doen we dit in aanloop naar de Dag van het Mecenaat op 21 maart 
2019. Voordekunst is gevraagd tijdens deze dag wat statistieken te delen over het type 
donateurs dat op voordekunst.nl komt. Wat is hun leeftijd, hun gedrag en in hoeverre wijkt dit 
af van traditionele gevers. We delen een aantal blogposts over onze bevinden en zullen in 
het voorjaar ook enkele videoportretten maken van jonge(re) donateurs met een bijzonder 
verhaal. Door de motivaties van deze donateurs te horen, wordt het ook voor makers 
interessanter om een campagne aan te melden. Zij denken nog vaak dat het 
éénrichtingsverkeer is, terwijl donateurs vaak aangeven het ook gewoon leuk te vinden om 
te geven. In aanloop naar deze dag worden er wat artikelen vanuit voordekunst gepubliceerd 
en zullen we een aantal interviews houden met donateurs om hen nog meer een gezicht te 
geven.  
 
We hebben daarnaast ook nieuwsbrief ontwikkeld waarin tegenprestaties worden uitgelicht. 
Deze nieuwsbrief is speciaal in het leven geroepen om op een andere manier campagnes 
onder de aandacht te brengen. Niet vanwege de inhoud, maar vanwege de tegenprestatie. 
Dit is aantrekkelijk voor donateurs die graag een tegenprestatie ontvangen, en stimuleert 
makers om na te denken over interessante en aansprekende tegenprestaties.  
 
De Dikke Blauwe 
Een andere manier om voordekunst / crowdfunding onder de aandacht te brengen in 2019 is 
via De Dikke Blauwe. Voordekunst heeft zes keer per jaar een gastcolumn waarin 
stilgestaan kan worden bij meer overkoepelende thema’s die in veel gevallen wel direct 
samenhangen met geven / filantropie. Op deze manier proberen we ook een ander publiek 
bekender te maken met de positieve effecten van crowdfunding. 
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Conversie: van bereikt naar aangemeld 
 
In 2019 gaan we op voordekunst.nl geen nieuwe diensten ontwikkelen, maar optimaliseren 
we bestaande processen. De belangrijkste stap hierin is: het verhogen van de conversie. De 
twee focuspunten die we voor 2019 op dit vlak hebben gesteld: 
 

1. verhogen conversie van bezoeker naar succesvolle campagne (maker) 
2. verhogen conversie van bezoeker naar succesvolle donatie (donateur) 

 
We doen dit in een Growth Team opzet waarbij we een duidelijk doel voor ogen hebben en 
op basis van trial and error en veel testen, uiteindelijk tot groei willen komen.  
 
Verhogen conversie van bezoeker naar succesvolle maker 
Via onze communicatie uitingen trekken we makers naar onze website. Hier volgt eigenlijk 
de belangrijkste uitdaging: hoe krijgen een maker zover dat deze een campagne aanmeldt 
(en dat deze uiteindelijk succesvol wordt?). De eerste stap in dit proces is het doen van de 
aanmelding. Daar richten we ons in 2019 op.  
 
Van de bezoekers op de Ideepagina komen (de pagina waar we makers proberen te 
overtuigen om een campagne aan te melden), meldt zo’n 25% een campagne aan. Hiervan 
gaat zo’n 50% daadwerkelijk live. In 2018 ontvangen we zo’n 1.400 aanmeldingen, waarvan 
700 campagnes live gaan. In 2019 willen we de  pagina’s voor makers en de Ideepagina 
optimaliseren om de conversie naar aanmelding te verhogen.  
 
Doel is om in 2019 de conversie te verhogen van 25% naar 30%. Met deze verhoging 
kunnen we in 2019 1.600 aanmeldingen te krijgen. Wanneer we uit blijven gaan van 
50% livegang, betekent dit 800 campagnes live, dit zijn er 100 meer dan in 2018 (14% 
groei).  
 
Verhogen conversie van bezoeker naar succesvolle donatie (donateur) 
Tegelijkertijd kijken we ook naar de conversie van donaties op de campagnepagina. We 
willen het voor makers zo makkelijk mogelijk maken hun campagnes gefinancierd te krijgen, 
dus moet het voor donateurs eenvoudig zijn om te doneren. De eerste stap hierin is: hoe 
krijgen we meer donateurs naar de donatiepagina? Momenteel klikt 7,67% van de 
bezoekers aan de campagnepagina door naar de donatiepagina. Doel is om dit te verhogen 
naar 10%.  
 
Dit kan tot zo’n 4.000 meer donaties leiden op jaarbasis. Uitgaande van een 
gemiddelde donatie van € 70,- is dit zeker het onderzoeken waard.  
 
 2018 

(prognose) 
2019 
(basis) 

2019  
(optimalisatie) 

Extra € basis vs 
optimalisatie 

Aanmeldingen 1.400 1.500 1.600  € 5.000 startbijdragen 
Geslaagde campagnes 570 600 640 € 21.000 meer fee 
Donaties 60.000 64.000 68.000 € 280.000 meer donaties 
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Begeleiding: hoe houden we 80% succesfee?  
 
Het afgelopen jaar heeft voordekunst ingezet op meer focus qua begeleiding. Het aantal 
momenten is teruggebracht, maar de bezettingsgraad is hoog. In 2019 continueren we dit. 
Zo geeft voordekunst tien keer per jaar een kickoff crowdfunding op kantoor. Daarnaast 
organiseren we verschillende spreekuren en zullen we net als afgelopen jaar presentaties en 
gastcolleges geven op hogescholen en kunstvakopleidingen. Het slagingspercentage ligt 
met 85% zeer hoog op voordekunst. We streven ernaar om dit in 2019 op minimaal 80% te 
houden. In 2018 hebben we tot en met november meer dan 1.700 makers bereikt met onze 
presentaties. Momenteel gaat 50% van de makers die een campagne aanmeldt 
daadwerkelijk live. Dit betekent dat de helft van de makers uiteindelijk niet voor voordekunst 
/ crowdfunding kiest. Hoewel we makers niet kunnen dwingen een campagne te starten, en 
dit ook niet goed is voor ons eigen slagingspercentage, onderzoeken we wel hoe we dit 
proces verder kunnen optimaliseren.  
 
Workshops en presentaties 
In 2018 zijn we begonnen met het bijhouden van de bezettingsgraad van ons aanbod. We 
hebben besloten dat als de bezettingsgraad onder 80% is wij de workshop/presentatie niet 
door laten gaan. In 2018 is de gemiddelde bezettingsgraad 89%.  
 
Kickoffs (regulier) 
In 2019 bieden we tien keer een kickoff crowdfunding op ons kantoor. De kickoff heeft 
gemiddeld 10 deelnemers. De kosten voor de kickoff zijn € 25,00 per deelnemer. Daarnaast 
geven we verschillende kickoffs bij onze partners op locatie 
  
Spreekuren 
Ook in 2019 bieden wij 1-op-1 adviesgesprekken aan op ons kantoor. We verwachten 
gemiddeld 11 spreekuren per maand te houden, dus totaal 110 (rekening houdend met de 
zomermaanden). De kosten voor een spreekuur zijn € 28,50. 
  
Presentaties 
Ook gaan we weer presentaties, gastcolleges en workshops op locatie geven. We willen 
minimaal 7 colleges geven op academies en universiteiten. Daarnaast organiseren we in 
januari 2019 een 14-daagse seminar voor de HKU over crowdfunding, sponsoring en 
fondsen.  

Activiteit Aantal Deelnemers Opbrengsten 

Kickoff 10 100 € 2.500 

Kickoffs partners 30 600 PM 

Spreekuren 110 150 € 3.135 

Presentaties 8 400 € 2.100 

Overig 10 350 € 2.265 

Totaal 168 1750 € 10.000 
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Academie 
Via de Academie streven we ernaar makers zoveel mogelijk online te ondersteunen. 
Enerzijds willen we op deze manier makers zo efficiënt mogelijk helpen en het bureau van 
voordekunst ontlasten. In principe zou je als maker met alle informatie op de Academie live 
kunnen gaan en een campagne succesvol af kunnen ronden. In 2018 hebben we de 
verschillende stappen van de Academie onderzocht en geoptimaliseerd. In 2019 focussen 
we op makers die hun plan wel aanmelden, maar die niet live gaan. Wat is nodig om hen 
alsnog live te laten gaan? 
 

Het aantal campagnes dat live gaat is momenteel 50%.  
Wanneer we dit kunnen laten stijgen naar 53%, betekent dit het volgende: 
 
1.500 aanmeldingen, 50% 
750 live = € 75.000 startbijdragen 
80% succesvol = 600 = € 273.000 fee  
 
1.500 aanmeldingen, 53% 
795 live = € 79.500 startbijdragen 
80% succesvol = 636 = € 289.300 fee 
 
Bij onze basisprognose zou deze verhoging dus al kunnen leiden tot € 20.800 meer 
inkomsten. 
 
Indien we de conversie kunnen verhogen zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, 
dan zou dit zelfs tot 1.600 aanmeldingen kunnen leiden, waarbij de volgende 
rekensom opgaat: 
 
1.600 aanmeldingen, 53%  
848 live = € 84.800 startbijdragen 
80% succesvol = 678 = € 308.490 
 
Dit betekent € 45.290 meer dan in het basisscenario voor 2019.  
 

 
Aangezien dit optimalisatie scenario’s betreffen, werken we voor de jaar met een wat meer 
conservatieve basisbegroting, waarbij opgemerkt moet worden dat er voldoende kansen 
liggen om meer inkomsten te genereren.   
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Projectwaarde: meer impact 
 
De projectwaarde is in 2018 behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2017. Lag in 2017 het 
gemiddelde doelbedrag nog gemiddeld op € 5.125, ligt dat in 2018 inmiddels op € 6.600. De 
reden voor deze stijging is de optimalisatie van onze begeleiding en de groeiende 
bekendheid met crowdfunding. We merken dat makers het inmiddels sneller aandurven iets 
hoger in te zetten. Daarnaast stimuleren we hen ook om voor wat hogere bedragen te gaan. 
We hebben in 2018 een aantal tools ontwikkeld om dit voor makers daadwerkelijk 
makkelijker te maken. In 2019 presenteren we voordekunst steviger als kennisorganisatie op 
het gebied van crowdfunding en particuliere werving. Door onze begeleiding meer voor het 
voetlicht te brengen, verwachten we dat crowdfunding ook bij makers tot hogere 
doelbedragen kan leiden. We streven naar een gemiddeld doelbedrag van € 6.800.  
 
Voordekunst denkt mee 
We hebben in 2018 de optie om tussentijds het doelbedrag te verhogen in het leven 
geroepen en de mogelijkheid om voor drie doelen te gaan (stretch goals). Met name voor 
wat grotere campagnes zijn dit interessante tools. Daarnaast stimuleren we bij het 
aanmelden van een campagne om voor hogere bedragen te gaan. Hier hebben we onze 
projectassistenten voor, maar we zullen ook de rekentool in onze Academie aanpassen. 
Waar deze nu de fee van het doelbedrag aftrekt, tellen we deze er in het vervolg bij op. Dit 
kan ons minimaal € 30,- per succesvol project extra opleveren, wat € 18.000 aan extra 
inkomsten kan betekenen.  
 
Expertbegeleiding 9% 
In 2018 zijn we gestart met het testen van expertbegeleiding voor 9% fee. De maker 
ontvangt extra begeleiding om op deze manier beter campagne te voeren om een hoger 
doelbedrag op te halen. De expertbegeleiding kan pas afgenomen worden bij een 
doelbedrag van € 6.000. In 2019 onderzoeken we hoe we begeleiding versus fee beter in 
balans kunnen krijgen. Basisbegeleiding wordt meer richting de Academie gestuurd, bij 
expertbegeleiding zetten we in op wat hogere doelbedragen. Doel zou zijn om ongeveer 
20% van de makers onder Expertbegeleiding te scharen (120). Dit levert dan extra zo’n 
 € 15.000 op.  
 
Matchfunding 
In 2019 willen we de samenwerking met de matchfundingpartners voortzetten. Het resultaat 
van matchfunding blijft hoog. Elke € 1 die wordt ingezet vanuit een partner wordt door de 
‘crowd’ verdriedubbeld, naar € 3,20. We zetten daarom in 2019 de strategie door om 
matchfunding meer zichtbaar te maken en meer lokale partners aan te laten sluiten. We 
verwachten hiermee in 2019 € 440.000 te matchen. Dit is voor ons ook een argument 
richting makers om voor hogere doelbedragen te gaan.  
 
In 2018 bleek dat partners minder geneigd waren een bijdrage toen doen aan enkel 
matchfunding. We hebben ons dienstenpakket dan ook aangepast en matchfunding 
opgenomen in de partnerbijdrage. We vragen partners om naast het faciliteren van 
matchfunding ook bij te dragen aan begeleiding, doorontwikkeling van het platform, het 
organiseren van workshops op locatie en onze algemene communicatie.  
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Retentie 
In 2018 is er onderzoek gedaan naar de retentie op voordekunst. Deze ligt op 7% van het 
totaal aantal makers. Opvalllend is wel dat er in 2018 een lichte groei is geweest. In het 
onderzoek zijn ook een aantal makers ondervraagd waarom zou wel of niet een tweede of 
derde campagne zouden starten. De drie hoofdredenen die de makers tegenhoudt zijn: 

- Niet het juiste project 
- Niet dezelfde donateurs weer aan willen spreken 
- Geen tijd 

 
In 2019 gaan we onderzoeken op welke manier we de makers op bovenstaande punten 
kunnen ondersteunen. Daarnaast werd aangegeven dat de tijd tussen de campagnes langer 
is dan wat wij in eerste instantie dachten. De makers gaven aan na 3 tot 5 jaar een tweede 
campagne op te willen zetten. Omdat we in 2018 pas een 0-meting hebben gedaan, is het 
lastig eren waarde toe te kennen aan een realistisch percentage. Het streven is echter om 
door een actieve campagne gericht op makers die in 2015 en 2016 succesvol waren, 
minimaal 30 nieuwe campagnes te krijgen. Eind 2019 doen we weer een meting naar het 
percentage en dan kunnen we stevigere uitspraken doen over dit cijfer.  
 
Dit jaar zetten we dan ook actief in op makers die in 2016 een succesvolle campagne 
hebben gevoerd en doen hen een aanbod om in 2019 opnieuw een campagne te starten. 
Hiervoor zetten we de in 2018 ontwikkelde makerspagina in. Middels deze pagina willen we 
makers helpen om op meer overzichtelijke wijze te laten zien dat ze al een campagne 
succesvol hebben afgerond en via deze weg kunnen zij ook beter in contact blijven met hun 
donateurs. 
 
Overzicht projectwaarde 

Doel 2018 2019 

Gemiddeld doelbedrag € 6.600 € 6.800 = € 8.400 extra fee 

Stretch-goal € 10.000 extra aan donaties € 250.000 extra aan donaties = € 22.500 extra fee  

Verhoging doelbedrag € 80.000 extra aan donaties  € 150.000 extra aan donaties = € 8.400 extra fee 

Expertbegeleiding 9% - € 15.000 extra fee (2%) 

Retentie  7% - 208 makers 30 nieuwe makers 

Matchfunding € 400.000 € 440.000 
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Begroting 2019 
 

INKOMSTEN 2017 2018 2019 

   realisatie prognose begroot 

Directe inkomsten platform en begeleiding  € 378.602  € 409.000  € 448.000 

Startbijdragen  € 82.200  € 77.000  € 80.000 

Fee voordekunst  € 247.500  € 270.000  € 300.000 

Fooi  € 43.023  € 45.000  € 50.000 

Sessies en spreekuren voor makers  € 5.000  € 4.000  € 7.000* 

Adviestraject instellingen  € 0  € 10.000  € 10.000 

Masterclasses  € 76  € 2.000 € 0*  

Rentebaten  € 803  € 1.000  € 1.000 

        

Inkomsten aanvullende diensten  € 192.978  € 211.000  € 222.500 

Advies en kennisdeling (B2B)  € 1.000  € 16.000  € 22.500** 

Lezingen en presentaties  € 5.414  € 5.000  € 0** 

Matchfunding  € 30.570  € 15.000  € 15.000 

Bijdragen partners  € 155.985  € 175.000  € 185.000 

          

Overige inkomsten  € -  € 125.000 € - 

        

TOTAAL INKOMSTEN  € 580.466  € 745.000  € 670.500 

      

 
 
*  Inkomsten Masterclasses samengevoegd met inkomsten Sessies en spreekuren 

voor makers 
** Inkomsten Lezingen en presentaties samengevoegd met Advies en kennisdeling 

(B2B) 
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UITGAVEN  2017 2018 2019 

  realisatie prognose begroot 

Personeel  € 322.636  € 320.550  € 341.000 

Huisvesting  € 36.998  € 40.000  € 40.000 

Automatisering  € 67.000  € 76.000  € 95.000 

Hosting & SLA    € 9.000  € 10.000 

Optimalisatie website    € 44.000  € 40.000 

Diensten bij derden (Mailchimp, Intercom)    € 18.000  € 15.000 

Reservering doorontwikkeling   € 5.000   € 30.000 

Bureaukosten (inclusief afschrijvingen)  € 63.215  € 70.000  € 70.000 

Kosten van de omzet  € 28.478  € 27.500  € 27.500 

Marketing, communicatie en evenementen  € 79.401  € 65.000  € 75.000 

Kosten masterclasses en begeleiding sessies     € 10.000  € 15.000 

Evenementen     € 10.000  € 5.000 

Marketing en communicatie    € 45.000  € 55.000 

        

Uitgaven  € 603.915  € 599.050  € 648.300 

Bijzondere uitgaven  € 125.207  

    

TOTAAL UITGAVEN € 603.915 € 724.257  

        

RESULTAAT € (32.335)  € 20.950  € 22.200 
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2020 - 10 jaar voordekunst 
 
In 2020 bestaat voordekunst 10 jaar. Dit moet gevierd worden. Aangezien de huidige 
begroting weinig ruimte overlaat voor een reservering, voeren we in het voorjaar van 2019 
een campagne om extra middelen hiervoor te genereren. Hiervoor zetten we de 
mogelijkheid om te doneren aan voordekunst in. Deze pagina is inmiddels ontwikkeld en 
werkt. In december 2018 voeren we nog een korte test uit onder een kleine groep betrokken 
donateurs om het systeem te optimaliseren. 
 
Bij de werving van een nieuwe medewerker communicatie houden we rekening met de 
plannen voor 2020. We zullen dan ook gericht zoeken naar iemand die al enige ervaring 
heeft met het opzetten en uitvoeren van campagnes.  
 
In het voorjaar van 2019 ontwikkelen we het plan hoe we 10 jaar voordekunst zullen vieren 
en aan de hand van deze brainstorms kan een budget bepaald worden, waarvoor we voor 
de zomer zullen gaan werven.  
 
Q1 2019 
Werving medewerker communicatie 
Plan 10 jaar voordekunst ontwikkelen 
Budget koppelen aan plannen 
 
Q2 2019 
Fondsenwerving  
 
Q3 2019 
Start productie  
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Creative Funding 
Strategische crowdfunding 
 
In het kort 
 
De uitdaging 
Voordekunst is sinds 2010 het meest succesvolle platform voor crowdfunding in de 
Nederlandse creatieve en culturele sector. Sinds enige tijd stabiliseert onze omzet, terwijl de 
bereidheid van het Nederlandse publiek om te geven groeit; donateurs vaker en meer willen 
geven en experts kondigden al eerder de gouden eeuw van de filantropie aan. Vooral 
gevestigde instellingen maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die crowdfunding 
biedt. Uit onderzoek bij deze instellingen blijkt dat er vanuit hen wel interesse bestaat om te 
crowdfunden, maar zij niet de juiste kennis en middelen hebben om crowdfunding in te 
zetten. Internationaal zetten steeds meer organisaties en instellingen crowdfunding 
structureel in. Nederland blijft achter.  
 
De oplossing 
Voordekunst lanceert Creative Funding, een nieuw label waarmee voordekunst zich richt op 
structureel crowdfundingadvies voor instellingen en organisaties. Samen met de organisatie 
maken we een meerjarenplan: hoe maak je zo optimaal mogelijk gebruik van je publiek en 
hoe betrek je ze meerjarig als donateur. We bieden een whitelabel crowdfunding tool zodat 
instellingen in hun eigen huisstijl campagnes kunnen draaien en bieden hands on 
begeleiding. De database is gekoppeld met die van voordekunst zodat er doorgebouwd 
wordt op het grootste netwerk van particuliere donateurs in Nederland.  
 
De toekomst 
Via Creative Funding maken meer instellingen duurzaam gebruik van crowdfunding. Het 
betrekken van publiek in een vroeg stadium en het creëren van draagvlak komt meer 
centraal te staan in de strategie van deze instellingen. Doordat het vanzelfsprekender wordt 
voor gevestigde instellingen om crowdfunding in te zetten, zullen ook meer kleinere 
campagnes volgen. Hierdoor groeit het particuliere geven in Nederland in de basis.  
 
 
Creative Funding wordt een label naast voordekunst dat uiteindelijk met voordekunst samen 
zorgt voor een groei in donaties. Het streven is om met beide labels zo’n € 10 miljoen aan 
donaties op jaarbasis te behalen. Hiermee kunnen voordekunst en Creative Funding als 
twee onafhankelijke labels naast elkaar bestaan.  
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Eind november heeft een scoping sessie plaatsgevonden met team voordekunst, Felix Hillen 
(bestuur) en Digital Natives. In deze sessie hebben een aantal mogelijke business modellen 
de revue gepasseerd. Conclusie is dat een investering onmisbaar is om Creative Funding 
goed neer te zetten.  
 
Hoewel er gesprekken gevoerd zijn met twee potentiële financiers, is er nog geen zekerheid, 
dus is het verstandig de business case verder uit te werken en het businessmodel te 
finetunen. De eerste stappen zijn gemaakt, begin 2019 wordt dit verder uitgewerkt. Er zijn 
instellingen die interesse hebben getoond. Met hen worden gesprekken gevoerd hoe zij deel 
zouden willen nemen aan het Creative Funding traject. Tegelijkertijd werken we wel aan een 
landingspagina met hierop wat basis achtergrondinformatie en een contactformulier. 
Daarnaast leiden we ook drie crowdfunding coaches op die instellingen al kunnen 
begeleiden als onderdeel van het adviestraject voor instellingen.  
 
Doel om met een aantal launching partners financiering te zoeken. We voeren gesprekken 
met verschillende partijen: 
 
Nationale Opera en Ballet (Amsterdam) 
Marres (Maastricht) 
Holland Festival (Amsterdam) 
Rijksmuseum Twenthe (Enschede) 
Rose Stories (Landelijk) 
Hard // Hoofd (Landelijk) 
Museum voor Wereldculturen (Rotterdam, Berg en Dal, Leiden, Amsterdam) 
Toneelgroep Oostpool (Arnhem) 
 
Met een aantal stevige launching customers liggen er ook mogelijkheden bij het Ministerie 
van OCW. Daar wordt momenteel onderzocht hoe het mecenaat / crowdfunding een meer 
structurele rol kan spelen in de bedrijfsvoering van culturele instellingen. Dit mede door de 
verwachtte verhoging van de lasten door invoering van de Fair Practice Code. Deze kosten 
moeten opgevangen worden, waardoor er een roep om meer middelen zal ontstaan. 
Daarnaast hebben ook enkele Rijkscultuurfondsen en lokale overheden interesse getoond is 
Creative Funding.   
 
Q1 2019 
Verdiepingsgesprekken culturele instellingen 
Aanscherping businessmodel 
Landingspagina Creative Funding live 
Opleiden crowdfunding coaches 
Propositie voor financiers concreet 
 
Q2 2019 
Duidelijkheid fondsenwervingstraject 
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Organisatie 
 
In 2018 heeft het team een kleine uitbreiding gekend van 0,2 fte. Kristel Casander heeft 
vanaf juli 2018 een combibaan van 0,4 fte bij het Ministerie van OCW gekregen waardoor 
voordekunst oud project assistent Ella Kuijpers voor 0,6 fte aan heeft kunnen nemen. Ella 
heeft zich beziggehouden met de ondersteuning van het projectteam en gefocust op de 
adviestrajecten voor instellingen.   
 
De combibaan bij OCW wordt verlengd voor in ieder geval een half jaar. De 
arbeidsovereenkomst van Ella Ella Kuijpers wordt ook verlengd en met het oog op de extra 
druk die Creative Funding en het traject voordekunst 2020 op kan leveren met 0,2 fte 
uitgebreid naar 0,8 fte.  
 
Begin 2019 werven we drie crowdfunding coaches die voor voordekunst ingezet kunnen 
worden om voordekunst te representeren of om bijvoorbeeld adviestrajecten bij instellingen 
te draaien. Dit verlicht de druk op de kernorganisatie en zorgt voor een meer efficiënte 
bedrijfsvoering. In eerste instantie zal dit echter om een inspanning vragen, vandaar dat we 
de werving en opleiding in een betrekkelijk rustige periode doen (januari - februari). 
 
Eind 2018 wordt tevens de vacature uitgezet voor een nieuwe medewerker communicatie. 
Kim Bron heeft deze functie de afgelopen twee jaar uitstekend vormgegeven, maar zoals bij 
haar aanstelling afgesproken, betreft het een tijdelijke functie. Kim had een fulltime 
aanstelling, maar we zetten de nieuwe vacature in eerste instantie voor 32 uur uit. 
Belangrijkste taak zal het optimaliseren van de zichtbaarheid en betrokkenheid bij 
voordekunst. Van de nieuwe medewerker wordt ook verwacht dat deze een belangrijke rol 
gaat spelen bij de viering van 10 jaar voordekunst in 2020.  
 
In 2018 hebben de medewerkers bij voordekunst met een op basis van een fulltime 
overeenkomst 4 uur per week ‘eigen tijd’ gekregen. Hier is gebruik van gemaakt, maar niet 
door iedereen evenveel. Omdat voordekunst de ontplooiing van medewerkers wil stimuleren, 
wordt het ook voor 2019 opgenomen en er in voortgangsgesprekken aandacht aan besteedt. 
 
Voordekunst gaat het komende jaar verder met de professionalisering. Dit doen we conform 
de richtlijnen van CBF en Goede Doelen Nederland. 
 
 
November 2018, 
team voordekunst 
 


