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Deze publicatie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is bestemd voor organisaties
die subsidie ontvangen uit de regeling Vierjarige subsidie 2021-2024 van het AFK.
Het AFK kent ook andere subsidieregelingen, daarop is dit handboek niet van toepassing.
Versie februari 2022
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Handboek
Verantwoording Vierjarige subsidies
Kunstenplan 2021-2024
1. INLEIDING
Het ‘Handboek verantwoording Vierjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2021-2024’
is bestemd voor organisaties die in het kader van het Kunstenplan 2021-2024 van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst een vierjarige subsidie ontvangen. Organisaties leggen jaarlijks verantwoording
af aan het AFK over de met subsidie uitgevoerde activiteiten en financiële resultaten.

DOEL VAN DE VERANTWOORDING
Met de jaarlijkse verantwoording kan het AFK vaststellen of de subsidie is besteed aan het doel
waarvoor deze is verstrekt. Het AFK beoordeelt of aan de eisen uit de wetgeving (toegelicht in
hoofdstuk Wetgeving en richtlijnen, pagina 32) is voldaan en of de subsidieverplichtingen zijn
nageleefd (rechtmatigheid). Daarnaast bieden de gegevens van organisaties belangrijke informatie
met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

BASIS VOOR DE VERANTWOORDING 2021-2024
De verantwoording van de subsidie is gebaseerd op de verleningsbeschikking van het AFK
en de hierin opgenomen prestatieafspraken, met inachtneming van het activiteitenoverzicht,
het ondernemingsplan 2021-2024 en de meerjarenbegroting 2021-2024. Er wordt bij de beoordeling
van de verantwoording rekening gehouden met eventuele effecten van de coronamaatregelen.

HOE EN WANNEER DIEN JE DE VERANTWOORDING IN?
•

Over ieder jaar moet een verantwoording ingediend worden. Ook indien er in dat boekjaar
(bijna) géén activiteiten hebben plaatsgevonden. Dat geldt nadrukkelijk ook voor tweejaarlijkse
festivals (biënnales).

•

Het tijdstip van indiening van de verantwoording is vóór 1 juli volgend op ieder boekjaar
(januari t/m december) van de Kunstenplanperiode 2021-2024.

•

De verantwoording Kunstenplansubsidie 2021-2024 leg je af door het digitale
verantwoordingsformulier op Mijn AFK volledig in te vullen en in te sturen. Je logt hiervoor
in op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/.

•

Het verantwoordingsformulier over het voorgaande boekjaar is jaarlijks medio februari 
beschikbaar op Mijn AFK. Je ontvangt jaarlijks informatie van het AFK waarin staat beschreven
hoe je de informatie digitaal kunt aanleveren.

•

Het digitale verantwoordingsformulier vul je volledig in met gegevens over de balans, staat
van baten en lasten, de prestatieverantwoording en indien van toepassing het meerjaren
onderhoudsplan (MOP). Hiervoor maak je gebruik van onze vaste modellen in het digitale formulier.

•

Als bijlagen upload je de jaarrekening en bestuursverslag (indien van toepassing voorzien van
een goedkeurende controleverklaring van een accountant en rapport van feitelijke bevindingen
bij de prestatieverantwoording). In het bestuursverslag staan de inhoudelijke onderdelen die staan
vermeld in dit Handboek verantwoording 2021-2024.
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AANVULLENDE INFORMATIE EN WIJZIGINGEN
Op onze website zullen wij ruimte reserveren voor aanvullende informatie over de toepassing van
dit handboek, zoals antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht de website geen antwoord geven
op je vragen, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij het AFK. Het is mogelijk dat dit
handboek wijzigingen ondergaat. Wij zullen je daarover uiteraard informeren. Alleen de meest recente
versie van het handboek op de website is van toepassing.

Toepassing van de voorschriften en modellen van het handboek
Toepassing van (de modellen van) het handboek is verplicht. Indien een organisatie (ook) te maken
heeft met afwijkende voorschriften en modellen van andere subsidiënten kan worden afgeweken
van het handboek, echter uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming (inclusief eventueel
daaraan verbonden voorwaarden) van het AFK. Neem daarover tijdig contact op met je contactpersoon
bij het AFK.
Met de digitale verantwoording van de Kunstenplansubsidie wordt vertrouwelijke informatie
uitgewisseld. Dit doe je via het online platform “Mijn AFK”. Je kunt met dezelfde gegevens inloggen
als waarmee de aanvraag en/of de laatste wijziging is gedaan.
Het verantwoordingsformulier is te vinden ónder de blauwe knoppen. Tussentijds is het mogelijk om
op te slaan en op een later moment door te gaan. In het formulier verschijnen automatisch de begrote
kengetallen voor het huidig boekjaar die je hebt opgenomen bij jouw (herziene) aanvraag, danwel de
laatste via Mijn AFK goedgekeurde gewijzigde gegevens van het betreffende jaar.

Vanaf de verantwoording over 2022 verschijnen in het online formulier ook de gerealiseerde cijfers
van het voorgaande jaar.
Pas nadat alle verplichte onderdelen zijn ingevuld, kan het formulier ingestuurd worden. Het AFK
neemt alleen via Mijn AFK ingestuurde verantwoordingen in behandeling. Je kan eenmaal uitstel
aanvragen voor het indienen van de verantwoording. Hiervoor moet je, tijdig voor het verstrijken
van de deadline van 1 juli, een beargumenteerd, schriftelijk, verzoek indienen bij je contactpersoon.
Als we uitstel verlenen, ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging.
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2. VERANTWOORDING
De jaarlijkse verantwoording voor meerjarige activiteitensubsidies bestaat uit drie onderdelen,
zie ook de checklist op pagina 31.

De prestatieverantwoording
De kwantitatieve gegevens betreffende jouw prestaties vul je volgens vaste modellen in op het 
digitale formulier. De prestatieverantwoording wordt opgesteld volgens model 1 (zie hoofdstuk
Modellen verantwoording Kunstenplansubsidie 2021-2024, pagina 6). Alle prestaties dienen te
worden toegelicht in het bestuursverslag.

Het bestuursverslag
Het bestuursverslag is een verplichte bijlage en dient in te gaan op de punten genoemd in het
hoofdstuk Bestuursverslag op pagina 28. Het document dient te zijn ondertekend door het bestuur
of een statutair bevoegd persoon. Je kunt dit document uploaden in het online verantwoordings
formulier op de pagina documentatie.

Jaarrekening
De jaarrekening is een verplichte bijlage. Je kunt dit document uploaden in het online verantwoordingsformulier op de pagina documentatie. Voor de vereenvoudigde gegevens van de jaarrekening
gebruik je de modellen in het verantwoordingsformulier.
•

Balans
De balans wordt opgesteld volgens model 2 (zie hoofdstuk Modellen, pagina 18). Tevens wordt
er van alle balansposten een s pecificatie gegeven en een sectie “niet uit de balans blijkende
verplichtingen” opgenomen. Hierin staan ook verplichtingen die verder reiken dan de verantwoordingsperiode van het Kunstenplan 2021-2024.

•

Specificatie meerjarenonderhoudsplanning
De specificatie wordt ingevuld volgens model 2a (zie pagina 21), indien van toepassing
voor de organisatie.

•

Staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten wordt opgesteld volgens model 3 (zie hoofdstuk Modellen verantwoording Kunstenplansubsidie 2021-2024, pagina 24). Bij elke hoofdpost wordt een specificatie
gegeven. Indien je binnen je organisatie gebruik maakt van het functionele model, specificeer je
de netto omzet en kostprijs van de omzet conform het in dit handboek gebruikte model 3.

Gelieerde rechtspersonen
Als een organisatie nauwe banden onderhoudt met rechtspersonen die een noemenswaardige
invloed hebben op het resultaat en/of het functioneren van de organisatie1, is het voor de verantwoording verplicht de jaarrekeningen van de gelieerde rechtspersonen mee te sturen alsmede een
geconsolideerde jaarrekening . Als er sprake is van een fiscale eenheid, dan dien je dat te melden.

1

Er is sprake van een noemenswaardige invloed wanneer een rechtspersoon feitelijk beleidsbepalende invloed kan uitoefenen
in een andere rechtspersoon, bijvoorbeeld door middel van het benoemen van bestuursleden of eenzelfde directeur.

Handboek verantwoording vierjarige subsidies 2021 - 2024

5

Afhankelijk van de hoogte van de toegekende subsidie van het AFK gelden de volgende
verantwoordingseisen bij de subsidie in het kader van de Vierjarige regeling:
Subsidiebedrag AFK per jaartot € 125.000

Subsidiebedrag AFK per jaar € 125.000 of hoger2

Jaarrekening

Jaarrekening

Bestuursverslag

Bestuursverslag
Controleverklaring2
Rapport van feitelijke bevindingen bij de
prestatieverantwoording²

Alle vereiste documenten dien je te uploaden als bijlage.

2.1 MODELLEN VERANTWOORDING KUNSTENPLANSUBSIDIE 2021-2024

Model 1: Prestatieverantwoording
Algemeen
De prestatieverantwoording geeft een kwantitatief overzicht van de prestaties die zijn verricht in
het verslagjaar in relatie tot de voorgenomen prestaties uit het (herziene of gewijzigde) activiteitenplan.
Deze kwantitatieve prestatieverantwoording bevat in ieder geval de kwantitatieve prestaties die in
de bijlage behorend bij de verleningsbeschikking als prestatieafspraak zijn geformuleerd.
Kwantitatieve Personeelsgegevens

2

Zie hoofdstuk 2.3 Accountantsproducten
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Onder kwantitatieve personeelsgegevens vul je in wat de gerealiseerde personeelsinzet is geweest
in het te verantwoorden jaar.
Samenwerkingspartners

Onder Samenwerkingspartners vul je in met welke organisaties je in 2021 daadwerkelijk een lang
durige samenwerking bent aangegaan. Je doet dit aan de hand van de samenwerkingspartners
die je in je aanvraag hebt opgegeven. Als een samenwerking is vervallen vink je dit aan in de kolom
‘vervalt’. Het is ook mogelijk nieuwe samenwerkingspartners toe te voegen.
Activiteiten en bezoeken
We onderscheiden vier categorieën activiteiten, die hieronder nogmaals kort worden uiteengezet.
Het digitale formulier toont automatisch de categorie die voor jouw organisatie van toepassing is,
en de daarbij horende activiteiten. We vragen steeds eerst naar de activiteiten, en in een blok eronder
naar de bijbehorende bezoeken.
Tevens geef je in dit model aan waar jouw activiteiten hebben plaatsgevonden en waar je jouw
publiek hebt bereikt.

Toevoegen
Nieuwe, aanvullende categorieën activiteiten die je niet hebt opgegeven in je (bijgestelde) activiteiten
plan, moet je vermelden en omschrijven in het bestuursverslag. In het model kun je alleen cijfers
invullen over activiteiten in categorieën die je in je aanvraag hebt doorgegeven, of die je in een lopend
jaar met een wijziging hebt doorgegeven via een wijzigingsformulier in MijnAFK.
Let dus op:
•

Tot 1 juli kun je één wijziging in begroting of activiteiten indienen voor het lopend kalenderjaar.

•

Tussen 1 juli en 1 dec kun je één wijziging in begroting of activiteiten indienen voor volgend
kalenderjaar.

Verwijderen
Het is niet mogelijk een categorie te verwijderen. Als de activiteiten niet hebben plaatsgevonden,
vul dan een ‘0’ in.
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Producerende Activiteiten
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Met producerende activiteiten worden activiteiten bedoeld die zijn gericht op het maken van een
artistiek product zoals muziek, films, tentoonstellingen, creatieve technologie, installaties, debatten,
theater-, dans- en muziektheaterstukken en het vervolgens tonen hiervan.

Let op: een museum of een presentatie-instelling vult hier bij producerende activiteiten
de zelfgeproduceerde wisseltentoonstellingen in. Presentatie van de vaste collectie wordt
ingevuld onder presenterende activiteiten.

Onder ‘Totaal nieuwe producties’ wordt het aantal nieuwe producties of programma’s vermeld met
onderscheid naar eigen producties, coproducties en internationale (co)producties. Er is sprake van
een coproductie wanneer twee of meer organisaties samenwerken aan één productie.
Onder ‘Totaal reprises’ wordt het aantal reprises vermeld met onderscheid naar binnenlandse
en internationale reprises. Een reprise is een hernieuwde presentatie van een artistiek product
in een nieuw seizoen.
Onder ‘Presentaties’ worden de reguliere uitvoeringen vermeld. Een museum of een presentatie-
instelling vult hier de zelfgeproduceerde wisseltentoonstellingen in. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
naar de locatie van de presentaties.
Onder ‘Buurtgerichte activiteiten’ worden producerende activiteiten gemeld die specifiek bestemd
zijn voor Amsterdammers in buurten nabij de locatie van de organisatie en/ of in buurten buiten het
centrum van de stad.
Onder ‘Digitale activiteiten’ worden beschreven artistieke activiteiten op internet of een ander (openbaar) digitaal platform. Digitale marketing- en promotieactiviteiten worden hierin niet meegenomen.
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Presenterende activiteiten

Met presenterende activiteiten worden activiteiten bedoeld die zijn gericht op het presenteren
van artistieke producten door presentatie instellingen zoals concertzalen, festivals, podia of tentoonstellingsruimtes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concerten, digitale presentaties, uitvoeringen of
voorstellingen, cultuur-inhoudelijke debatactiviteiten en tentoonstellingen.

Let op: musea en presentatie-instellingen vullen hier bij presenterende activiteiten de presentatie
van de vaste collectie en wisseltentoonstellingen geproduceerd door anderen in. Zelfgeproduceerde
wisseltentoonstellingen worden ingevuld bij ‘prestaties’ onder producerende activiteiten.
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Onder ‘Activiteiten’ wordt het aantal reguliere activiteiten vermeld met onderscheid naar eigen
programmering, ingehuurde programmering, internationale (co)programmering en commerciële
verhuur. Onder commerciële verhuur worden alle verhuring verstaan met primair het doel om
geld te verdienen. Voorbeelden hiervan zijn een symposium of een (personeels)feest. Het risico
(of een deel hiervan) voor de eigen programmering ligt bij de organisatie; het risico voor de
programma’s die worden ingehuurd ligt bij de huurders.
Onder ‘Buurtgerichte activiteiten’ worden presenterende activiteiten gemeld die specifiek bestemd
zijn voor Amsterdammers in buurten nabij de locatie van de organisatie en/ of in buurten buiten het
centrum van de stad.
Onder ‘Digitale activiteiten’ worden beschreven artistieke activiteiten op internet of een ander
(openbaar) digitaal platform. Digitale marketing- en promotieactiviteiten worden hierin niet
meegenomen.
Talentontwikkeling

Talentontwikkeling betreft activiteiten ten behoeve van de artistieke ontwikkeling van talent, gericht op
een professionele loopbaan in de kunsten in de fases bekwamen en excelleren. In de leeftijd tot 18
jaar vallen de fases kennismaking en ontwikkelen onder cultuureducatie, evenals trajecten die niet
gericht zijn op professionele kunstbeoefening in die leeftijdsgroep.
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Onder ‘Kortdurende talentontwikkeling (< 6mnd)’ gaat het om de activiteiten gericht op een traject
van talentontwikkeling korter dan zes maanden. Denk hierbij aan activiteiten in de vorm van lessen,
workshops, cursussen of programma’s ter ondersteuning van de artistieke ontwikkeling. De aard van
de activiteiten licht je toe in het bestuursverslag. Onder ‘Langdurende talentontwikkeling (> 6mnd)’
gaat het om de activiteiten gericht op een traject van talentontwikkeling langer dan zes maanden.
Denk hierbij aan activiteiten in de vorm van talentenprogramma’s, interne opleidingen of programma’s ter ondersteuning van de artistieke ontwikkeling. De aard van de activiteiten licht je toe in het
bestuursverslag.
Vul eerst het aantal activiteiten in, en in het tweede blok het aantal deelnemers aan die activiteiten.
Cultuureducatie
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Bij Cultuureducatie wordt onderscheid gemaakt in aantal lessen/ contactmomenten en deelnemers/
leerlingen. Naast het invullen van het schema mag ter verduidelijking het aantal groepen, leerlingen
en lessen toegelicht worden (in een indeling naar eigen keuze) middels een bijlage of als onderdeel
van het jaarverslag.
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Bij ‘Schoolgebonden activiteiten’ gaat het om besloten cultuureducatieve activiteiten die binnen
schooltijd worden uitgevoerd. Dit wordt zowel gespecificeerd naar primair onderwijs, VMBO, voortgezet onderwijs en speciaal voorgezet onderwijs, en naar binnen of buiten Amsterdam. Vul het aantal
contacturen in. Vul bij deelnemers het aantal unieke deelnemers aan een les in.
Onder ‘Niet schoolgebonden activiteiten’ gaat het om activiteiten die buiten schooltijd worden
uitgevoerd. Dit wordt gespecificeerd naar leeftijdscategorie, en naar binnen of buiten Amsterdam.
Vul het aantal contacturen in. Vul bij deelnemers het aantal unieke deelnemers aan een les in.
Onder ‘Digitale activiteiten’ worden beschreven artistieke activiteiten op internet of een ander
(openbaar) digitaal platform. Digitale marketing- en promotieactiviteiten worden hierin niet
meegenomen.
Bereikte scholen

Als je schoolgebonden activiteiten organiseert, vul je hier in hoeveel scholen je hebt bereikt,
binnen danwel buiten Amsterdam.
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Spreiding van activiteiten

In het verantwoordingsformulier worden na het invullen van de gerealiseerde activiteiten en bezoeken
automatisch enkele berekeningen gemaakt om inzicht te geven in spreiding van de activiteiten over
Amsterdam, de rest van Nederland en het buitenland.
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Spreiding in de stad

Uitgangspunt van het AFK is voldoende spreiding van culturele activiteiten door de stad.
Bij ‘Totaal Amsterdam’ vertoont het digitale formulier jouw activiteiten en bezoeken in Amsterdam
zoals je die in het model voor de prestatieverantwoording hebt ingevuld.
Ter specificatie vul je de spreiding van de activiteiten en bezoeken over de stadsdelen in.
Let op: het gaat in dit laatste geval niet om de plaats waar de bezoekers vandaan komen, maar
om het stadsdeel waar het publiek bereikt wordt.
Internationale activiteiten

In het kader van de focus op versterking en verbreding van de internationale positie van Amsterdam,
werken de gemeente en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) samen met DutchCulture, centre
for international cooperation. De gemeente en het AFK inventariseren de internationale activiteiten
van Kunstenplanorganisaties op basis waarvan DutchCulture de analyse Buitengaats (Metropoolregio)
Amsterdam maakt. Deze inventarisatie vindt plaats in het kader van de jaarlijkse verantwoording en
wordt ingevuld in het verantwoordingsformulier.
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Model 2: De balans
Algemeen
Je geeft op alle balansposten een toelichting . De bedragen dienen aan te sluiten op de jaarrekening
die in de bijlage wordt aangeleverd. Indien dit afwijkt, lever je een toelichting bij je specificatie aan.
Voor specificaties van de balansposten gelden geen voorschriften.

Vaste Activa
Subsidies die worden ontvangen voor investeringen in vaste activa worden verantwoord in de balans
en niet in de staat van baten en lasten. De ontvangen subsidie wordt opgenomen in de balans in de
specificatie van ‘langlopende schulden’ met als subpost ‘investeringssubsidie’.
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Deze post ‘investeringssubsidie’ valt vrij via de staat van baten en lasten, gelijklopend met de afschrijvingstermijn van de investering. Activa verkregen uit sponsoring worden op de balans geactiveerd.
De daarvoor verkregen sponsoring wordt als subpost ‘sponsoring’ onder de ‘langlopende schulden’
verwerkt.
Vlottende Activa
Alleen variabele voorbereidingslasten voor activiteiten (‘onderhanden werk’) die plaats vinden in
een op het verslagjaar volgend boekjaar kunnen worden geactiveerd. Het is niet toegestaan
personeelslasten en andere vaste lasten te activeren.
Eigen vermogen
Bij het maken van onderscheid tussen ‘algemene reserves’, ‘bestemmingsreserves’ en ‘bestemmingsfondsen’ worden de actuele ‘richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaglegging’ (RJ 640) gevolgd.
De resultaatbestemming, dit is de wijze waarop het exploitatieresultaat aan een bestemmingsreserve
wordt toegerekend, wordt van een toelichting voorzien. De verschillen tussen de reserves en fondsen
volgens de balans en volgens de geconsolideerde balans, en de verschillen tussen het resultaat in
de staat van baten en lasten en het resultaat in de geconsolideerde staat van baten en lasten, dienen
door middel van een aansluitingsoverzicht te worden toegelicht.
Bestemmingsreserve MOP
Indien in de aanvraag reserveringen zijn opgenomen voor meerjarig onderhoud, dan worden de
reserves hiervoor onder de hoofdpost ‘bestemmingsreserves’ gebracht en gespecificeerd in model 2a,
‘specificatie Meerjarenonderhoudsplan’.
Voorzieningen
Een waarschijnlijke of vaststaande verplichting waarvan de omvang niet met zekerheid vastgesteld
kan worden of het moment van afwikkeling of de uitgaven in de toekomst zullen plaatsvinden.
Langlopende leningen
Leningen met een looptijd langer dan een jaar.
Kortlopende schulden
Betalingsverplichtingen welke binnen één jaar moeten worden voldaan.
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Analyse balans
In het verantwoordingsformulier worden na het invullen van de balansgegevens automatisch
enkele berekeningen gemaakt om inzicht te geven in de financiële situatie van de organisatie.

Solvabiliteit
In hoeverre is je organisatie in staat om haar vreemd vermogen op de lange termijn terug te betalen.
In het formulier staat het berekende percentage aan vreemd vermogen (zijnde ‘kortlopende schulden’
plus ‘langlopende leningen’) ten opzichte van het totale vermogen. Het AFK acht een percentage lager
dan 75% als een realistisch percentage. In geval van een afwijkend percentage neem je een toelichting
op in je bestuursverslag.
Liquiditeit
In hoeverre kan je organisatie op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen voldoen.
Er wordt gekeken naar de omvang van de vlottende activa (in- en exclusief voorraden) ten opzichte
van de kortlopende schulden. Indien de ratio groter dan 1 is, neemt het AFK aan dat de organisatie
op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. In geval van een afwijkende
score neem je een toelichting op in je bestuursverslag.
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Model 2a: Specificatie meerjarenonderhoudsplan (MOP)
Als je als organisatie eigenaar of huurder bent van publiek toegankelijke ruimtes en een verantwoordelijkheid hebt ten aanzien van het onderhoud van dat gebouw, dan zijn er minimale eisen aan
waar het meerjarig onderhoud aan moet voldoen en vragen we bij de verantwoording ook gegevens
hierover op. Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) dient zodanig te worden uitgevoerd dat minimaal
sprake is van onderhoudsniveau 3 (redelijke staat van onderhoud).
Zie voor meer informatie over de conditieniveaus de website van de Rijksgebouwendienst:
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2014/07/18/rgdboei_handboek_deel1_2012
Op de website www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/kunstenplan/ vind je voor de gemeentelijke
Kunstenplanperiode de hoofdlijnen én bijlagen kunst en cultuur 2021-2024. In het pdf-bestand
Bijlagen staat in Bijlage 11 meer informatie over het meerjarenonderhoudsplan en de verantwoording.
Je vindt hier onder andere een toelichting op welke kosten verantwoord kunnen worden, reserveringen en afschrijvingskosten.
NB: De opmerkingen in Bijlage 11 over geoormerkte subsidiebedragen (voor Amsterdam Bis) zijn niet
van toepassing op de subsidie-verantwoordingen voor het AFK.
Voor het onderhoud van het pand worden overeenkomstig het MOP reserveringen opgenomen.
Deze kunnen bij de verantwoording in bovenstaand model ingevoerd worden. Tevens wordt in
het bestuursverslag een toelichting verwacht op de wijze waarop het MOP is nageleefd. Hierbij wordt
ingegaan op de onderhoudsstatus van het deel waarvoor jij als huurder en/of eigenaar verantwoordelijk bent, MOP-bestedingen of uitstel van bestedingen van het desbetreffende jaar en doteringen
aan de voorziening/fonds/reserve. Een eventueel verschil tussen de begrote en gerealiseerde
uitgaven voor het onderhoud wordt verklaard. Wanneer bepaalde werkzaamheden uit het meerjaren
onderhoudsplan zijn uitgevoerd door vrijwilligers wordt in het bestuursverslag toegelicht welke
werkzaamheden dit betrof en welk bedrag daarvoor was begroot.
Lasten onderhoud vastgoed
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Gebruikersonderhoud
Dit is het onderhoud wat conform het huurcontract onder jouw verantwoordelijkheid als huurder
valt. Heb je als huurder geen verantwoordelijkheden voor onderhoud? Vul hier dan 0 euro in.
Op deze regel vul je niks in als je eigenaar van het pand bent.
Eigenarenonderhoud
Dit is het onderhoud wat onder jouw verantwoordelijkheid als eigenaar valt. Zijn er huurders in jouw
pand met verantwoordelijkheden voor onderhoud? Dit onderhoud telt dan niet mee bij eigenaren
onderhoud. Heb je als eigenaar geen verantwoordelijkheden voor onderhoud? Vul hier dan 0 euro
in en geef een toelichting in dit formulier en in het bestuursverslag.
Op deze regel vul je niks in als je huurder van het pand bent.
Gepland gemiddeld bedrag per jaar voor onderhoud
De meerjarenonderhoudsplanning wordt gemaakt voor een aantal jaren. Vanuit de totale investering wordt een gemiddeld bedrag per jaar berekend, dit bedrag wordt jaarlijks gereserveerd voor het
onderhoud. Dit bedrag haal je uit jouw MOP. Als je dit bedrag bij de aanvraag hebt opgegeven, wordt
het hier al ingevuld. Klopt dit bedrag dan laat je het staan. Is dit bedrag sindsdien gewijzigd, dan vul
je het juiste bedrag in en geef je verderop een toelichting op de wijziging.
Exploitatie

Geplande uitgaven onderhoud MOP
Specifieke onderhoudswerkzaamheden worden in de MOP gepland voor specifieke jaren, daar zitten
ook grote uitgaven tussen zoals schilderwerk en vervanging van de dakbedekking. Het ene jaar zijn
de geplande uitgaven dus hoger dan het andere jaar. Specificeer hier het bedrag dat je conform
jouw MOP gepland had uit te geven in het te verantwoorden jaar.
Werkelijke uitgaven
Dit is het bedrag dat in het betreffende jaar daadwerkelijk is uitgegeven aan onderhoud. Dit kan
door omstandigheden afwijken van de geplande uitgaven, bijvoorbeeld door vertraging in de planning
of uitvoering van bepaalde onderhoudswerkzaamheden.
Resultaat MOP
Dit is het saldo van Geplande uitgaven en Werkelijke uitgaven.
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Balans

Toevoeging reserve afschrijvingskosten / Afschrijvingen investeringen onderhoud
Vanuit de gemeente Amsterdam zijn er voor het Kunstenplan 2021-2024 aangescherpte richtlijnen
voor de MOP en de verantwoording hiervan. Deze zijn na te lezen in Bijlage 11 op de hoofdlijnen
(te downloaden op www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/kunstenplan/). Met ingang van het Kunstenplan
2021-2024 is het niet langer mogelijk om schoonmaakkosten, investeringen in de inventaris en/of
afschrijvingen ten laste te brengen van het MOP-budget. Alleen het onderhoud waarvoor de huurder
conform het huurcontract verantwoordelijk is, mag ten laste worden gebracht van het MOP-budget.
Welke uitgaven die onderdeel zijn van het MOP geactiveerd worden, is aan een instelling en de
accountant van de instelling. Als er gekozen wordt om uitgaven die onderdeel uit maken van het MOP
te activeren, dan worden de voor de investering gereserveerde middelen toegevoegd aan een aparte
reserve afschrijvingskosten of aan een post aangewende investeringsbijdragen onder langlopende
schulden. De afschrijvingen in de exploitatie worden gedekt uit deze balanspost.
MOP
Het is belangrijk om regelmatig de MOP te actualiseren. We vragen om een MOP die niet ouder
is dan februari 2019. Je wordt gevraagd de MOP te uploaden in het verantwoordingsformulier.
Als de aanwezige MOP ouder is, of er is geen MOP aanwezig, licht dit dan toe in de volgende vragen.
Toelichting naleving planmatig onderhoud (min conditieniveau 3)
Er dient ingegaan te worden op de volgende vragen:
•

Is er een MOP aanwezig?

•

Hoe is het MOP nageleefd? Waar zitten de afwijkingen en waarom? Ga ook in op welke
werkzaamheden op een ander moment uitgevoerd worden dan in de MOP stond opgenomen.

•

Als de bedragen voor de begrote en werkelijke uitgaven meer dan 20% van elkaar verschillen,
licht het verschil toe.

•

Zijn er onderdelen aan het gebouw die niet voldoen aan minimaal conditieniveau 3
(volgens NEN 2767)?

•

En als er onderdelen zijn conditieniveau 4 of 5, wanneer worden ze opgepakt?

•

Welke maatregelen worden genomen om het onderhoud en de bestemmingsreserve MOP
op peil te houden? Hoe worden de op de lange termijn benodigde middelen gereserveerd?
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Model 3: De staat van baten en lasten
Algemeen
De cijfers in de kolom ‘aanvraag’ zijn in overeenstemming met de begroting zoals vermeld in de
(herziene of gewijzigde) subsidieaanvraag. Als de resultaten in het huidig boekjaar naar soort en
omvang afwijken van de voorgenomen prestaties uit de (herziene of gewijzigde) subsidieaanvraag
worden de verschillen van een toelichting voorzien in het bestuursverslag.

Baten
Bij deze post wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Opbrengsten’ en ‘Subsidies/Bijdragen’.
Directe Opbrengsten
Onder de directe opbrengsten worden alle inkomsten verantwoord die in directe relatie staan
tot de activiteiten van de organisatie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Publieksinkomsten’,
‘Sponsorinkomsten’ en ‘Overige inkomsten’.
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‘Publieksinkomsten’ zijn inkomsten die direct aan het publiek gerelateerd zijn, zoals kaartverkoop
(recettes, uitkoopsommen en partages), horeca tijdens programmering, merchandising, vergoedingen
voor radio- of televisieoptredens, auteursrechten en verkoop of verhuur van kunstwerken, programma’s, beeld- of geluiddragers.
‘Sponsorinkomsten’ zijn inkomsten uit sponsoring door ondernemingen. Sponsoring is de overeenkomst tussen een sponsor en de organisatie die communicatiemogelijkheden, toegangskaarten
en/of overige faciliteiten als tegenprestatie levert in relatie tot de activiteiten van de organisaties.
Commerciële reclame-uitingen van derden worden niet beschouwd als sponsorinkomsten.
‘Overige inkomsten’ betreffen alle overige inkomsten die een directe relatie hebben met de
activiteiten van de organisatie.
Indirecte Opbrengsten
‘Indirecte opbrengsten’ zijn opbrengsten die geen of slechts een indirecte relatie hebben met
de activiteiten van de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten uit openbare horeca, de verhuur
van onroerend goed en vergoedingen voor het uitlenen van personeel.
Subsidies/Bijdragen
Hier worden alle ontvangen subsidies en bijdragen verantwoord.
‘Bijdrage AFK Kunstenplan’ zijn de inkomsten uit de structurele subsidie vanuit het AFK.
Deze gegevens zijn vooraf ingevuld in het digitale formulier op basis van de verleningsbeschikking
voor het Kunstenplan 2021-2024. Zijnde het aan voorschot ontvangen deel van het toegekende
bedrag, inclusief nominale aanpassing.
‘Subsidie OCW’ zijn inkomsten uit structurele subsidie vanuit de BIS. Indien dit niet van toepassing
is op jouw organisatie dien je 0 in te vullen in de aangewezen velden van het digitale formulier.
Onder ‘Overige subsidies uit publieke middelen’ worden alle overige subsidies die uit publieke
middelen (inclusief middelen uit de Europese Unie) worden ontvangen vermeld, onderverdeeld naar
incidenteel of structureel. Onder structurele subsidies worden meerjarige subsidies verstaan van
bijvoorbeeld Fonds Podiumkunsten of Fonds Cultuurparticipatie. Onder incidentele subsidies worden
subsidies uit publieke middelen verstaan die bestemd zijn voor een specifiek project.
Onder ‘Bijdragen uit private middelen’ worden alle bijdragen van private fondsen, alsook contributies,
schenkingen, donaties of legaten en bijdragen van vriendenstichtingen vermeld.
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Lasten
Bij lasten wordt een onderscheid gemaakt naar ‘Beheerlasten’ en ‘Activiteitenlasten’. Tot de
‘Beheerlasten’ worden alle personele en materiële lasten gerekend die samenhangen met het
beheer van de organisatie (overhead). Onder ‘Beheerlasten personeel’ vallen de kosten voor
de zakelijke leiding, secretariaat, fondsenwerving, algemene publiciteit en marketing, financiën,
facilitaire zaken. Onder ‘Beheerlasten materieel’ vallen huisvestingslasten, kantoorkosten, algemene
marketing- en publiciteitskosten en afschrijvingskosten. Ook vallen hieronder de onderhoudslasten
van het vastgoed.
Tot ‘Activiteitenlasten’ behoren lasten die direct samenhangen met de activiteiten van de rganisatie.
Onder ‘Activiteitenlasten personeel’ vallen de kosten voor de artistieke leiding, uitvoerend p
 ersoneel
(bijv. kunstenaars, uitvoerenden), ondersteunend personeel (bijv. technici) en personeel voor educatie.
Onder ‘Activiteitenlasten materieel’ vallen de productiekosten, reis- en transportkosten
en publiciteitskosten.
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Resultaatbestemming
Verwacht wordt dat de staat van baten en lasten na resultaatbestemming op nihil uit komt. Dit kan
door het saldo uit rentebaten en -lasten en het saldo van buitengewone baten en lasten te verrekenen
met het saldo uit gewone bedrijfslasten.
Inkomsten als uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen of het afboeken van een voorziening
worden verantwoord onder ‘Saldo buitengewone baten en lasten’.
Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten 
waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve danwel
een bestemmingsreserve.
Een eventueel overschot, danwel tekort verantwoord je onder ‘Dotatie/onttrekking overige reserves’.
Specificeer en/of licht toe in de jaarrekening.
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2.2 BESTUURSVERSLAG
Onderdeel van de verantwoording is het bestuursverslag. Doel van het bestuursverslag is om inzicht
te geven in de activiteiten die worden gerealiseerd met de subsidie, het betreft een inhoudelijke,
kwalitatieve reflectie op activiteiten, artistiek beleid en bedrijfsvoering, in aanvulling op het kwantitatieve deel in het online verantwoordingsformulier.
Uit dit verslag moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en of de
beoogde doelstellingen en resultaten zijn behaald en welke inzichten dit op leverde. Ook verwachten
we dat je, indien van toepassing, reflecteert op specifieke opmerkingen uit de verleningsbeschikking.
Het bestuursverslag dient te voldoen aan geldende wetgeving en richtlijnen en is daarom verenigbaar
met de jaarrekening.
Verwacht wordt dat in het bestuursverslag jaarlijks toelichting wordt gegeven op de volgende
onderdelen (de vragen en onderwerpen die onder elk onderdeel worden genoemd dienen als
hulpmiddel bij het opstellen van het verslag):

1. Kwalitatieve verantwoording
a. Toelichting op de gerealiseerde activiteiten
•

Inhoudelijke toelichting op de gerealiseerde kwantitatieve activiteiten met daarbij een
reflectie op de realisatie van de kwantitatieve prestatieafspraken inclusief een toelichting
op de afwijkingen.

•

Een vermelding van en toelichting op het aantal betalende deelnemers/ toeschouwers
en het aantal niet betalende deelnemers/ toeschouwers. Dit geldt voor zowel fysieke
als digitale deelnemers/ toeschouwers.

b. Bereik en impact op publiek en stakeholders
Reflecteer op wat de organisatie heeft willen bereiken met de gerealiseerde activiteiten
en welke impact deze hebben gehad
•

Bij het publiek;

•

Op de eigen directe omgeving (buurt, stad);

•

Binnen de eigen sector of kunstvorm;

•

In de maatschappij of economie (beschrijf de wijze waarop de organisatie zich verhoudt tot de
stad en hoe deze zich verbindt met stedelijke vraagstukken, de bewoners van de stad, de buurt
waar de organisatie gevestigd is, of met andere maatschappelijke organisaties in de stad);

•

Beschrijf de geografische spreiding van de gerealiseerde activiteiten.

Wat is de omvang en samenstelling van het publiek in het verslagjaar, en passen deze bij de ambitie?
Wie zijn de (andere) belangrijke stakeholders van de organisatie? Denk bijvoorbeeld aan:
•

Collega-organisaties

•

Samenwerkingspartners

•

Ketenpartners

•

Maatschappelijke partners

•

Artistieke peers

•

(Particuliere) fondsen

•

Buurtbewoners
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2. Bedrijfsvoering verantwoording
a. Realisatie: staat van baten en lasten
Geef een toelichting op de staat van baten en lasten en de balans, ofwel de financiële positie
van je organisatie en de analyse ten opzichte van de begroting;
•

Zie toelichting model 2 en 3 in hoofdstuk Modellen verantwoording Kunstenplansubsidie
2021-2024.

•

Reflecteer op het behaalde financiële resultaat in het verslagjaar, aan de hand van het
exploitatieresultaat en indien van toepassing: inzet bestemmingsreserve (egalisatiereserve) AFK.

•

Reflecteer de financiële positie op 31 december aan de hand van liquiditeit en solvabiliteit.

b. Organisatie (belangrijke ontwikkelingen, codes en risicoanalyse)
Toelichting organisatie, directie/bestuur en toezicht;
Beschrijf hierbij:
•

De samenstelling van het bestuur, de directie en eventueel de Raad van Toezicht.

•

Het werkgeverschap en opdrachtgeverschap van de organisatie ten aanzien van onder
meer de betrokken scheppende en uitvoerende kunstenaars (fair practice).

•

De toepassing van Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semi-publieke sector (WNT), indien jouw organisatie voor een periode van ten minste drie
achtereenvolgende kalenderjaren één of meer subsidies ontvangt, die samen per kalenderjaar
tenminste € 500.000 én tenminste 50% van de opbrengsten van deze rechtspersoon in
dat kalenderjaar bedragen.

•

In hoeverre u rekening houdt met cyberveiligheid en wet- en regelgeving omtrent privacy.

Toelichting op de codes;
Beschrijf hierbij:
•

Toepassing van de principes van de Code Cultural Governance of de Ethische code
voor Musea binnen de organisatie (‘pas toe én leg uit’).

•

De toepassing van de principes van de Code Diversiteit & Inclusie, mede in relatie
tot het ingediende Actieplan Diversiteit & Inclusie.

Risicoanalyse;
Reflecteer aan de hand van een risicoanalyse op kansen en bedreigingen voor de organisatie in de
komende jaren op artistiek, sociaal-maatschappelijk en financieel-economisch vlak. Als leidraad kun
je bijvoorbeeld een SWOT-analyse (analyse van sterktes en zwaktes van de organisatie ten opzichte
van de kansen en bedreigingen) toepassen of gebruik maken van een hulpmiddel zoals de ‘risico-
pannenkoek’ uit de toolkit van de Governance Code Cultuur.
Te vinden op www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur.

3. Indien van toepassing: toelichting stand van zaken onderhoud en MOP
Zie toelichting model 2a in hoofdstuk Modellen verantwoording Kunstenplansubsidie 2021-2024.
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2.3 ACCOUNTANTSPRODUCTEN
Conform Artikel 4.3 van de Regeling Vierjarige subsidies dient jouw jaarrekening bij een
verleende subsidie van minstens € 125.000 per jaar te zijn voorzien van de volgende producten:
•

een controleverklaring als bedoeld in artikel 4:78 van de Algemene wet bestuursrecht;

•

het rapport van feitelijke bevindingen bij de prestatieverantwoording (COS 4400).

Om te bepalen of de grens van € 125.000 bij jouw organisatie van toepassing is dien je uit te gaan
van 25% van het totale subsidiebedrag in het toekenningsbesluit. Het bedrag dat je in het eerste
jaar van de Kunstenplanperiode 2021-2024 van het AFK hebt ontvangen is een indexatie hiervan.
Het Controleprotocol Vierjarige subsidie 2021-2024 AFK (zie bijlage) is van toepassing. Hier staan
ook de aandachtspunten bij het onderzoek naar de gerapporteerde activiteiten.

Rapport van feitelijke bevindingen bij de prestatieverantwoording
In de verantwoording worden prestatiegegevens opgenomen, bijvoorbeeld het aantal activiteiten
of aantal bezoekers. Deze prestaties worden door het fonds beoordeeld t.o.v. de prestatie-eisen.
Bij het onderzoek voor bovengenoemd rapport kijkt een accountant naar waar die aantallen vandaan
komen en hoe die verzameld en vastgelegd worden. Ook kijkt een accountant of de onderliggende
documentatie dezelfde getallen laat zien. Dat laatste kan via een representatieve steekproef of deelwaarneming.
Een aantal voorbeelden van prestaties:
•

Het aantal activiteiten: is daar een overzicht van, waar komen de gegevens op dat overzicht
vandaan? Wat voor onderliggende documentatie is er als bewijs dat deze activiteiten hebben
plaatsgevonden? Zijn er borderellen, publicaties, mediaberichtgeving?

•

Het aantal bezoekers: hoe is dit geregistreerd? Komt dit uit een kassa-systeem, van ontvangen
borderellen, e-mails van speellocaties met bezoekersaantallen? Als er een schatting is gemaakt,
hoe is dat gedaan, op basis van welke gegevens en aannames?

•

Het aantal online bezoekers of deelnemers: waar is dat te zien? Is er een online r egistratiesysteem
waaruit deze aantallen zijn gehaald? Geeft het gebruikte online platform een overzicht van het
aantal views?
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3. CHECKLIST
Gebruik onderstaande checklists om te controleren of je jaarverantwoording compleet is,
en voldoet aan de gestelde eisen in dit handboek.
Het digitale verantwoordingsformulier kan ingestuurd worden als de volgende modellen
volledig zijn ingevuld conform geldende wetgeving en richtlijnen:
o prestatieverantwoording (verantwoording activiteiten en bezoeken);
o balans;
o staat van baten en lasten;
o meerjarenonderhoudsplan (indien van toepassing);
o spreiding in de stad;
o internationale activiteiten.
En alle bijlagen zijn geüpload en voldoen aan geldende wetgeving en richtlijnen:
1. het door het bestuur of een statutair bevoegd persoon ondertekend bestuursverslag;
2. de jaarrekening, inclusief toelichtingen op de balans en staat van baten en lasten;
3. indien van toepassing: de geconsolideerde jaarrekening alsmede de jaarrekening(en)
van de gelieerde rechtsperso(o)n(en);
4. indien van toepassing: de meerjarenonderhoudsplanning;
5. indien verplicht: de door de accountant ondertekende en gestempelde controleverklaring;
6. indien verplicht: het door de accountant ondertekend rapport van feitelijke bevindingen bij
de prestatieverantwoording.
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4. WETGEVING EN RICHTLIJNEN
•

Op de subsidie van het AFK is de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) van toepassing.
De AwB is digitaal te vinden op www.wetten.nl.

•

Voor het opstellen van het jaarverslag zijn de richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaggeving
van toepassing (RJ640, of indien van toepassing RJ650). Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (BW 2 Titel 9) is overeenkomstig van toepassing op deze verantwoording, met dien
verstande dat de winst- en verliesrekening vervangen wordt door een staat van baten en lasten.

•

Het Huishoudelijk Reglement en de regelingen meerjarige subsidies 2021-2024 van het AFK
zijn te vinden op de website van het Fonds.

•

De verleningsbeschikking is op 3 augustus 2021 zowel per post als per e-mail naar u verzonden.
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COLOFON
Het Handboek verantwoording vierjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2021-2024
is een uitgave van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Samenstelling
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Vormgeving
Piraña grafisch ontwerp
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Bezoekadres
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
Postadres
Postbus 1079
1000 BB Amsterdam
Tel: 020 – 5200520
Fax: 020 – 5200599
www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl
www.afk.nl
secretariaat@afk.nl
www.facebook.com/afk020
twitter.com/AFK020
instagram.com/afk020/
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