
Bestuursverslag voordekunst 2021
Samenstelling bestuur Stichting voordekunst in 2019

• Denise de Boer 
• Hans van Hooren 
• Tarik Yousif  (tot mei 2021) 
• Kiki Bakker   (tot november 2021
• Marjolijn Kamphuis  (tot mei 2021)
• Diederik Hoekstra  (vanaf december 2021)
• Marjolijn Masselink  (vanaf december 2021
• Ismay Dotinga   (vanaf december 2021)
 
Goed bestuur

Stichting voordekunst kent sinds 2015 een bestuur/directiemodel. De meeste 
bestuursbevoegdheden zijn middels een directiestatuut Uuni 2016) gemandateerd aan 
de directeur van de stichting. Het bestuur benoemt de directeur, keurt de begroting, het 
meerjarenbeleidsplan en het jaarverslag goed en bewaakt de koers van de organisatie. 
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. 

Stichting voordekunst hanteert een Code Goed Bestuur voordekunst (april 2015). 
Deze code is aanvullend op bestaande gangbare gedragscodes in de cultuur- en 
goede doelen sector. De stichting volgt de CAO van Goede Doelen Nederland en 
past hiermee de Fair Practice Code toe en volgt de regeling beloning directeuren van 
goede doelen. Voordekunst hanteert de gedragscode Integriteit. De gedragscode is van 
toepassing op de gehele organisatie van voordekunst (bestuur, werknemers, partners 
en stakeholders). Het doel van deze gedragscode is om de uitgangspunten expliciet 
onder de aandacht te brengen. Dit betekent dat belangenverstrengeling, witwassen, 
interne en externe fraude, ontduiking of ontwijking van fiscale regelgeving, cybercrime, 
corruptie, geweld, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en discriminatie niet geduld 
wordt en er toezicht wordt gehouden op de naleving van deze gedragscode. Stichting 
voordekunst is in het bezit van een CBF Erkenning (keurmerk goede doelen), lid van 
Goede Doelen Nederland (branchevereniging goede doelen) en van Kunsten ‘92 
(belangenvereniging kunst, cultuur en erfgoed). 

In 2021 heeft er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Tarik Yousif heeft zijn 
taken neer moeten leggen in verband het aanvaarden van een nieuwe, publieke functie. 
Voor Marjolijn Kamphuis en Kiki Bakker liep in 2021 de reguliere (voor beiden tweede) 
termijn van drie jaar af. In december 2021 zijn er drie nieuwe leden toegetreden tot het 
bestuur: lsmay Dotinga, Marjolijn Masselink en Diederik Hoekstra. . 

Bij de in maart, juni, september en december gehouden vergaderingen zijn te allen 
tijde drie bestuursleden aanwezig geweest, zodat rechtsgeldig vergaderd kon worden. 
De vergaderingen werden voorbereid door de directeur en werden ook door haar 
bijgewoond. 

. 



Samenvatting 2021

In 2021 was het spannend wat de gevolgen van het Covid-19 virus zouden zijn. Zowel 
voor het activiteitenniveau van makers als voor de bereidheid tot geven van donateurs. 

Geconstateerd kan worden dat de in 2020 ingezette lijn van hoger dan begrote 
inkomsten in de eerst helft van 2021 werd voortgezet. Vanaf zomer 2021 liep het 
activiteitenniveau terug, en stabiliseerde zich op een iets lager dan begroot niveau. 
Niettemin kon het hele verslagjaar 2021 afgesloten worden met een financieel resultaat 
boven begroting. Ondanks de vele onzekerheden die de culturele sector omgeven is 
het mooi te kunnen vaststellen dat belangrijke kerncijfers van Stichting voordekunst 
zich verbeterden: de gemiddelde donatie in 2021 steeg t.o.v. het vorige verslagjaar met 
5%, en het slagingspercentage van de crowdfundingcampagnes bedroeg maar liefst 
92% (2020: 88%). 

Het jaar stond ook in het teken van het verder verbeteren van het platform dat in 2016 
geheel vernieuwd was. Doelstelling was om middels een grondige update het platform 
gereed te maken voor de komende jaren. In 2021 is de gehele aanmeldflow aangepakt. 
Hierdoor worden makers in staat gesteld om hun campagnes eenvoudiger en sneller 
‘live’ te laten gaan. In 2022 wordt periodiek gemeten in welke mate de gestelde doelen 
zijn bereikt. Voor de komende jaren staat de vernieuwing van de donatieflow en de 
doorontwikkeling van de disciplinepagina’s op de planning. 

2021 was het tweede jaar voor Creative Funding, een meerjarig adviestraject voor 
culturele instellingen. In 2020 hebben zich 16 culturele instellingen aangemeld. Voor 
2021 was het doel om vijf nieuwe instellingen te werven. Dit doel is ruim gehaald 
met zeven nieuwe deelnemers. Totaal hebben er via Creative Funding in 2021 negen 
crowdfundingcampagnes gelopen en is het slagingspercentage 100%.

In 2021 werd duidelijk dat het programma Leve het Geven voortgezet kan worden 
tot en met juni 2025. Binnen dit programma onderzoekt voordekunst hoe het geven 
aan de creatieve sector verder gestimuleerd kan worden, met speciale aandacht 
voor individuele makers. Samen met partners als Prins Bernhard Cultuurfonds neemt 
Stichting voordekunst, als leidend crowdfundingplatform voor de creatieve sector in 
Nederland, haar verantwoordelijkheid om crowdfunding ook op lange termijn duurzaam 
in te kunnen zetten voor cultuurfinanciering. 

Een belangrijk traject in 2021 was het onderzoek naar een mogelijk verregaande 
vorm van samenwerking met crowdfundingplatform Cinecrowd. De organisaties van 
voordekunst en Cinecrowd hadden uitgesproken dat zij graag samen de krachten 
wilden bundelen op het gebied van kennis en techniek. Eind 2021 hebben partijen 
besloten dat het team van Stichting Cinecrowd met ingang van 2022 in dienst treedt bij 
Stichting voordekunst. Huidige en toekomstige gebruikers van Cinecrowd kunnen per 
dezelfde datum gebruik maken van het platform van voordekunst. 

Ook in het tweede coronajaar heeft het team van voordekunst zich van haar beste kant 
laten zien door de uitdagingen waarvoor men zich gesteld zag met enthousiasme, 
creativiteit en teamgeest tegemoet te treden. Het bestuur van Stichting voordekunst wil 
hen hiervoor dan ook een groot compliment maken. 



Korte toelichting op de jaarrekening

Er werd voor campagnes in 2021 € 5.366.220 gedoneerd via het platform. Hiervan is 
€ 621.083 bijgedragen door onze partners via matchfunding, en kwam€ 4.745.137 
uit het publiek. Dit ligt ruim boven begroting. Het verwachte nadelige effect van de 
pandemie in 2020 bleef beperkt in 2021, en de inkomsten via het platform konden 
boven begroting worden afgesloten. Hierdoor kon ook een lichte groei worden 
gerealiseerd van het financieel resultaat ten opzichte van verslagjaar 2020. Daarnaast 
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 goede kostenbeheersing konden de totale lasten onder 
begroting worden gehouden. Hierdoor kon het verslagjaar met een bovengemiddeld 
positief resultaat van € 269.183 worden afgesloten. Gezien de relatief grote verwachte 
investeringen in het IT-platform gedurende de komende jaren, zal een belangrijk deel 
van het resultaat voor belastingen hiervoor gereserveerd worden. Daarnaast zal de 
algemene reserve op een zodanig niveau worden vastgesteld dat er te allen tijde een 
buffer aanwezig is om gedurende tenminste 6 maanden de vaste lasten te kunnen 
voldoen. 

Het resultaat over verslagjaar 2021 wordt door het bestuur als zeer tevredenstellend 
beoordeeld, mede in het licht van de aanzienlijke onzekerheden ten gevolge van de 
corona maatregelen.

Toekomstverwachting

Specialisten verwachten dat het Covid-19 virus nog wel enige tijd onder ons zal blijven, 
maar dat de mate waarin het onze samenleving beïnvloedt moeilijk te voorspellen 
valt. Met een creatieve sector die nog altijd aan het bekomen is van de gevolgen van 
de lockdowns in 2020 en 2021, en bijvoorbeeld bezoekersaantallen zich nog lang niet 
hersteld hebben tot op het niveau van vóór maart 2020, zal ook Stichting voordekunst 
een prudente koers blijven varen. Zowel operationeel als financieel. Daarnaast 
hebben we echter ook de hartverwarmende steun van vele duizenden particuliere 
donateurs gezien, die makers in de afgelopen moeilijke periode een extra financieel 
hart onder de riem hebben gestoken. Ook cultuurfondsen, privaat en publiek, hebben 
de helpende hand toegereikt. Dit heeft er mede toe geleid dat Stichting voordekunst, 
naast het kunnen vertrouwen op een toegewijd, creatief team, haar rol als adviseur en 
crowdfundingplatform voor individuele makers en culturele instellingen, goed heeft 
kunnen vervullen. Het blijven investeren in het platform is hiervoor een belangrijke 
randvoorwaarde, waartoe ook de noodzakelijke reserves worden gevormd. 

Het afgelopen jaar heeft opnieuw laten zien dat Stichting voordekunst haar leidende 
positie als hét crowdfundingplatform voor de culturele en creatieve sector in 
Nederland heeft kunnen bestendigen. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen 
tegemoet

Namens het bestuur van Stichting voordekunst, 
Hans van Hooren 
Penningmeester 
Juni 2022 


