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Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en organisaties in de professionele
culturele en creatieve sector om hun dromen en ambities te verwezenlijken, als financiële
barrières die verwezenlijking in de weg staan. Het Fonds verstrekt Cultuurleningen op maat tegen
lage rentes en verstrekt garantstellingen op bancaire financieringen, voor investeringen in de
beroepspraktijk en zakelijke bedrijfsvoering. Zo vergroot het Fonds de toegang tot financiering voor
de culturele en creatieve sector. Het Fonds werkt nauw samen met overheden, fondsen, banken en
andere organisaties die actief zijn in cultuurfinanciering.
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Met dit extern jaarverslag 2017 laten wij zien welke prioriteiten wij stellen, welke activiteiten wij in
2017 hebben uitgevoerd en tot welke (financiële) resultaten dat heeft geleid. Onderdeel daarvan is
de (beknopte) jaarrekening met de balans en de resultatenrekening over 2017.
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voorwoord

Praktijkvoorbeelden van projecten, initiatieven en organisaties die wij in 2017 op weg hebben
geholpen met hun financiering zijn te vinden op onze website, op pagina:
http://jaaroverzicht.fondscultuurfinanciering.nl/ .
Roelof Balk
Directeur-bestuurder
Fonds Cultuur+Financiering

De belangrijkste overweging voor Cultuur+Ondernemen om de financieringen onder te brengen
bij een aparte rechtspersoon is om de risico’s en verantwoordelijkheden zuiver te scheiden. De
rol van financier is een wezenlijk andere dan die van kenniscentrum, adviseur of coach. Tegen die
achtergrond is gekozen voor een structuur en governance die de verschillende rollen en verantwoordelijkheden onderscheidt en borgt.
Dat is als volgt verankerd:
• Juridisch: Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering zijn aparte stichtingen.
Daardoor zijn geldstromen en vermogensbestanddelen gescheiden. De risico’s op de financieringen (bijvoorbeeld defaults op leningen) komen niet ten laste van (het vermogen van)
Cultuur+Ondernemen, en de operationele risico’s van Cultuur+Ondernemen (bijvoorbeeld
personeelsrisico’s) komen niet ten laste van het leenkapitaal van Fonds Cultuur+Financiering.
• Bestuurlijk-executief: Fonds Cultuur+Financiering heeft een eigen directeur-bestuurder die
onafhankelijk besluit over het al dan niet verstrekken van individuele financieringen (leningen
of garanties) en over het beheer van het beschikbaar gestelde vermogen (aansturing vermogensbeheer). De scheiding van rollen en verantwoordelijkheden is rechtstreeks doorgevoerd in een
scheiding van functies en bevoegdheden, wat tot uitdrukking komt in de statutaire bevoegdheden en inschrijving van het handelsregister.
• In toezicht: Fonds Cultuur+Financiering heeft een eigen, onafhankelijke raad van toezicht, die
toeziet op de continuïteit van Fonds Cultuur+Financiering en op het functioneren van de directeur-bestuurder daarin. De raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering wordt voorgezeten
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Het Fonds Cultuur+Financiering is opgericht door Cultuur+Ondernemen om leningen en garantstellingen aan te bieden aan de kunst- en cultuursector en de creatieve industrie, in lijn met de
doelstellingen van stichting Cultuur+Ondernemen. Fonds Cultuur+Financiering slaat de brug naar
financiële markten via garantstellingen op bancaire leningen, en voorziet in financieringen waar
de markt dat niet doet of niet kan doen, met regionale cultuurleningen, talentleningen en microkredieten.
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door de directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen, wat recht doet aan de rol van
Cultuur+Ondernemen als founding father en kapitaalverschaffer van Fonds Cultuur+Financiering.
De overige leden van de raad worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn eenmaal her
benoembaar. De raad van toezicht beslist op basis van meerderheid van stemmen. De voorzitter
heeft geen vetorecht of doorslaggevende stem, waardoor gewaarborgd is dat de raad zijn toe
zichthoudende rol onafhankelijk kan vervullen.
De Governance Code Cultuur is uitgangspunt voor het bestuur van en toezicht op
Fonds Cultuur+Financiering.
De raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering is in 2017 vier keer in vergadering bijeengekomen. Daarnaast heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaats gevonden met de raad van toezicht
van Cultuur+Ondernemen, waarin gesproken is over de rol van Fonds Cultuur+Financiering op
langere termijn. Voorts hebben voorzitter Jo Houben en lid Lucas Hendricks gezamenlijk het
jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn onder meer de volgende onderwerpen
geagendeerd:
• Verlenging van de subsidietoezegging van OCW inzake de Talentlening, na de positieve evaluatie
in 2016. De verlenging van de subsidietoezegging is een belangrijke ondersteuning voor de continuïteit van de financieringsactiviteiten van Fonds Cultuur+Financiering in de komende jaren.
• Bespreking en goedkeuring jaarstukken, verlening van kwijting aan de directeur voor de
uitoefening van zijn taak.
• Bespreking fiscale consequenties van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet
DBA) voor Fonds Cultuur+ Financiering. Dit is van belang voor Fonds Cultuur+Financiering
omdat de directeur-bestuurder geen vaste betrekking heeft, maar op urenbasis is ingehuurd.
• Beheer van de beleggingsportefeuille. Punt van aandacht daarbij was dat de beleggingsresultaten
die onder de verantwoordelijkheid van de vermogensbeheerder in 2017 zijn gerealiseerd,
weliswaar hoger zijn uitgekomen dan begroot, maar lager waren dan de benchmark.

De raad van toezicht is ongewijzigd in samenstelling sinds 22 juni 2015 en bestaat naast de voorzitter thans uit drie leden in hun eerste termijn. Volgens het rooster van aftreden, vastgesteld door
de raad van toezicht op 14 september 2015, is beoogd dat de de eerste termijn van raadslid Lucas
Hendricks per december 2017 afloopt, bij een formeel einde van de looptijd per maart 2019. De
raad is voornemens om Lucas Hendricks in maart 2018 te herbenoemen voor een tweede termijn
tot 31 maart 2023.

Amsterdam, 23 februari 2018
De Raad van Toezicht,
Jo Houben, voorzitter
Lucas Hendricks, lid, benoemd op 18 maart 2015
Tineke Kothe, lid, benoemd op 22 juni 2015
Caroline Oosterbaan, lid, benoemd op 22 juni 2015.
Profielen van en informatie over de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder
vindt u op: http://www.fondscultuurfinanciering.nl/organisatie.

jaarverslag 2017

5
fonds
cultuur+financiering

• Goedkeuring aanpassing Samenwerkingsovereenkomst Garantstellingen met Triodos Bank. De
inzet hiervan was onder meer om de risico-exposure van Fonds Cultuur+Financiering te beperken.
• Goedkeuring Protocol Financiële Beoordeling leningen.
• Voortgang financieringsproductie en financiële resultaten, afgezet tegen de begroting 2017.
• Proposities voor nieuwe regionale cultuurleningen.
• Publicatie extern jaarverslag op website.
• Proposities voor nieuwe samenwerkingen.
• Beleid en begroting 2018. Aandachtspunt daarbij is om, na enkele jaren van investering,
een verbetering van de kostendekking te realiseren op basis van verdere groei.
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Cultuurlening krijgt voet aan de grond
Het jaar 2017 is het vierde jaar op rij waarin de omvang van onze cultuurfinancieringen is toegenomen, tot een bedrag van ruim € 1.017.988 nieuwe financieringen in 2017. Dat betreft voor
€ 914.000 rechtstreeks door Fonds Cultuur+Financiering verstrekte nieuwe cultuurleningen.
Sinds de introductie van de regionale cultuurleningen in 2013 heeft Fonds Cultuur+Financiering
nu € 2,5 miljoen cultuurleningen uitgezet in 230 projecten, en daarnaast 20 garanties verstrekt
voor een bedrag van € 756.794. Bij deze groei is de default op de cultuurleningen laag gebleven
binnen de norm van 5%, op basis van een consequente financiële beoordeling. Het uitgeleende
geld komt dus terug in het fonds, voor nieuwe investeringen in de culturele sector.
Voorts zijn nieuwe samenwerkingen gestart met regionale overheden en andere organisaties.
Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de doelstellingen van het strategisch plan Fonds Cultuur+
Financiering voor 2015-2018. Toch is lenen nog een niche in de cultuurfinanciering. Voor een
verdere groei en het vergroten van de bekendheid, toepassing en impact van cultuurleningen
in de cultuursector is meer nodig. Daarom werkt Fonds Cultuur+Financiering aan een plan tot
verbetering en vernieuwing, om in overleg met de partners in 2018 te kunnen implementeren.

Missie en strategie
Het Fonds Cultuur+Financiering is in zijn huidige vorm in 2015 van start gegaan als rechtsopvolger van het toenmalige Borgstellingsfonds voor de Kunsten, Cultuur en Creatieve sector.
De doelstelling van Fonds Cultuur+Financiering is om, in lijn met de doelstellingen van oprichter
Cultuur+Ondernemen, financieringsfaciliteiten te verstrekken en te ontwikkelen voor kunstenaars,
creatieven en culturele organisaties. Bij de herinrichting van Fonds Cultuur+Financiering in 2015 is
dit in de statuten vastgelegd. Eveneens in dat jaar is de missie als volgt verwoord.

• door de brug te slaan naar financiële markten en privaat kapitaal
• door zelf financieringen te verschaffen waar de markt dat (nog) niet doet
• door nieuwe financieringsinstrumenten te helpen ontwikkelen
• door kunstenaars en ondernemers in de culturele en creatieve sector van
financiering te voorzien, in een fase waarin zij daar (nog) niet toe in staat
zijn op de financiële markten.
Dit in nauwe samenwerking en onlosmakelijk verbonden met (de activiteiten van) founding father Cultuur+Ondernemen, die zich richt op de
ontwikkeling van vaardigheden en competenties op het brede vlak van
ondernemerschap en governance.

De missie is in een strategisch meerjarenplan uitgewerkt voor de periode 2015-2018, met de
ambitie om “een positie te verwerven van pionier, frontrunner en nicheplayer op het gebied
van financiering in de culturele sector en in de ontwikkeling van nieuwe financiële faciliteiten.”
De ambitie op lange termijn (na 2018) is om deze positie door te ontwikkelen “tot een toonaangevend financier in de sector, voor geheel Nederland.”
Beleidsmatig en operationeel zijn de activiteiten van Fonds Cultuur+Financiering ondersteunend
aan het beleid en de activiteiten van oprichter Cultuur+Ondernemen. Voor de jaren 2017-2018
biedt het Werkprogramma 2017-2018 van Cultuur+Ondernemen daarvoor het kader.
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een steun in de rug geven, door de toegang tot kapitaal en financiering
te vergroten:
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Dat betreft met name het “Programma Financieren”, waarvan de doelstelling is:
• “Het vergroten van de diversiteit aan financiële middelen voor de cultuursector om
daarmee meer financiële slagkracht, continuïteit en zelfstandigheid te realiseren voor
makers en instellingen.
• Het gebruik van microkredieten, leningen en garantstellingen vergroten en de effectiviteit van
de middelen verbeteren door makers en instellingen te ondersteunen met advies en begeleiding.
• Het ontwikkelen van nieuwe financiële instrumenten voor de cultuursector.”
Het Programma Financieren van Cultuur+Ondernemen bestaat uit drie deelprogramma’s: het
onderdeel ‘Revolverend Financieren’, het onderdeel ‘Advies en begeleiding’ en het onderdeel
‘Vernieuwing cultuurfinanciering’. In deze verschillende onderdelen komt de rol- en functiescheiding tussen Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering goed toe uitdrukking.
• Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuur en legt zich
toe op kennisontwikkeling, -deling en -toepassing, capacity builing, advisering en training, vanuit
een brede invalshoek.
• Fonds Cultuur+Financiering is het financieringsfonds dat op basis van die kennis financiële
faciliteiten ontwikkelt, in praktijk brengt en beheert, met centraal daarin het verstrekken van
cultuurleningen (beoordelen, toekennen, beheren en incasseren) en van garantstellingen.
In de drie deelprogramma’s van Cultuur+Ondernemen zien we deze rolverdeling als volgt terug.
• In het onderdeel revolverend financieren, speelt Fonds Cultuur+Financiering sinds 2015 de
centrale rol bij het beheren van bestaande en nieuwe (regionale) fondsen en bij het toekennen,
beheren en incasseren van de cultuurleningen.
• Bij advies en begeleiding, speelt Cultuur+Ondernemen de centrale rol in capacity building bij de
doelgroepen, het ontwikkelen van tools, het organiseren van bijeenkomsten, en het leveren van
individueel advies. De financieringsvoorbeelden uit de praktijk van Fonds Cultuur+Financiering
spelen daarbij een rol.
• Bij vernieuwing cultuurfinanciering, speelt Cultuur+Ondernemen de primaire rol vanuit een
breed perspectief, daarbij gebruik makend van de ervaringen die in de praktijk van Fonds
Cultuur+Financiering worden opgedaan (bijvoorbeeld het signaleren van lacunes in het aanbod).

In 2017 hebben we vervolg gegeven aan de positieve resultaten van de evaluatie van de cultuurleningen zoals neergelegd in het rapport ‘De kunst van het lenen’, over periode 2013-2016 .
De conclusie uit deze evaluatie was dat de cultuurlening voorziet in een behoefte in de financieringsmix en toepasbaar is voor alle disciplines in kunst en cultuur, voor een breed spectrum aan
bestedingsdoeleinden. Ook signaleerde de evaluatie punten voor verbetering. De bekendheid van
cultuurleningen is nog beperkt, en het inzicht in de voor- en nadelen bij de doelgroepen behoeft
de aandacht. Dat vergt extra inspanningen op het gebied van capacity building.
Op basis van deze bevindingen heeft de minister van OCW begin 2017 besloten om de ondersteuning van de Talentlening een vervolg te geven. Ook de andere publieke partners bij de regionale
cultuurleningen (AFK Amsterdam, bkkc Brabant, en Utrecht), hebben de voortzetting bevestigd.
Op basis daarvan konden wij invulling geven aan onze doelstellingen voor het verder vergroten van
de impact van de cultuurleningen. Een volgende evaluatie van de cultuurleningen voorzien wij in
2020.

Groei cultuurfinancieringen doorgezet
Tabel 1 toont de resultaten in de financieringsproductie over geheel 2017. De doelstelling voor
2017 was een groei naar een bedrag van € 1.025.000 nieuwe cultuurfinancieringen. Dit is inderdaad gerealiseerd. Het aantal toekenningen lag iets lager dan begroot (59 financieringen op 72
aanvragen, in plaats van de begrote 65 toekenningen). Dit wordt in euro’s gecompenseerd door
een iets hogere gemiddelde leningomvang.
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Ook bij het werven en ontwikkelen van nieuwe regionale fondsen voor cultuurleningen trekken
Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering samen op.
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De in 2017 uitgezette cultuurleningen zijn als volgt te specificeren:
• Het aantal Talentleningen ligt met 44 aanvragen boven het aantal van 40 aanvragen per jaar dat
bij de subsidieaanvraag in 2014 was geprojecteerd. Van de 44 aanvragen zijn er in 2017 33 toegekend, op een begroting van 36. Het uitgezette leningbedrag Talentleningen van € 686.600 is
12% hoger dan in 2016, bij een begrote leningproductie van € 740.000. De gemiddelde hoofdsom
is € 20.800 per lening. In 2017 zijn 16 aanvragen voor Talentleningen geannuleerd (afgewezen of
na overleg teruggetrokken), waaronder ook nog enkele aanvragen uit 2016.
• Bij de Regionale cultuurleningen lag het aantal toekenningen met 22 iets onder de doelstelling
van 25, maar het uitgezette bedrag van € 227.505 is iets hoger dan begroot, bij een gemiddeld
leningbedrag van € 10.340. Met name de Amsterdamse Cultuurlening loopt goed, wat onder
meer te verklaren valt door de extra marketinginspanningen die in 2017 zijn verricht. De uitzettingen in Brabant en Utrecht (5 toekenningen voor € 88.000) blijven bescheiden. Het begrote
aantal aanvragen voor Microkredieten (2), een aanvullende faciliteit op de talentleningen en de
regionale cultuurleningen, is gerealiseerd, maar deze zijn in 2017 niet toegekend. Eén ervan is
nog in behandeling.
Het aantal Garantstellingen op bancaire cultuurleningen van de Triodos Bank ligt met 5 aanvragen
en 4 toekenningen voor in totaal € 103.844,50 boven de begroting. Met dit bedrag aan garantstellingen hebben we financieringen mogelijk gemaakt voor een hoofdsom van € 680.000, oftewel een
multiplier van 6,6. Deze toekenningen bevestigen de toepasbaarheid van deze financiële faciliteit,
nadat het gebruik ervan de afgelopen jaren gaandeweg was teruggelopen. Mede op basis van de
hernieuwde belangstelling hebben wij besloten om deze faciliteit vooralsnog te handhaven, al lijkt
de impact ervan bij de beperkte aantallen minder groot te zijn dan die van de direct verstrekte
cultuurleningen. Bovendien is het risicobeslag voor Fonds Cultuur+Financiering bij de garantstellingen relatief hoog, omdat deze specifiek daar wordt ingezet waar de bancaire toets negatief is
uitgevallen.
Mede tegen die achtergrond hebben wij de Samenwerkingsovereenkomst Garantstellingen tussen
Fonds Cultuur+Financiering en de Triodos Bank heroverwogen, met de bedoeling om deze op
onderdelen te actualiseren en om de maximum omvang van het garantiefonds op de balans van
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De cijfers van 2017 bieden de gelegenheid om de financieringsresultaten op wat langere termijn
te bezien op impact en betekenis, in het licht van de meerjarenstrategie van Fonds Cultuur+
Financiering. Onderstaande grafiek brengt die ontwikkeling in beeld voor de afgelopen vijf jaar.
De grafiek laat zien dat de jaarlijkse leningproductie sinds de introductie van de regionale cultuurleningen in 2013 is toegenomen van € 147.000 per jaar naar € 914.000 in 2017, gemiddeld een
groei van 61% per jaar. In 2017 was de groei circa 15%. Het aantal verstrekte leningen is gestegen
van 29 naar 55 per jaar, dat is gemiddeld een toename van 19% per jaar. In 2017 was de groei in
aantallen 6%. Over de gehele periode van 5 jaar zijn inmiddels 230 cultuurleningen verstrekt voor
een bedrag van € 2,6 miljoen. Thans ontvangt Fonds Cultuur+Financiering circa 70 financieringsaanvragen per jaar.

Figuur 1: Cultuurleningen 2013-2017; bedragen x €1.000
1000
900
800
700
600

Regionale cultuurleningen

500
400
300

Talentleningen

200
100
0

Microkredieten
2013

2014

2015

2016

2017

fonds
cultuur+financiering

Fonds Cultuur+Financiering te verlagen. In 2017 is hier inhoudelijk overeenstemming over bereikt
met de Triodos Bank. De nieuwe Samenwerkingsovereenkomst, die in de plaats zal komen van
de huidige, houdt in dat de maximale exposure van het fonds ten opzicht van de huidige situatie
wordt ingeperkt, en ook op andere punten enkele voorheen dubbelzinnige passages zuiverder en
scherper zijn vastgelegd, onder andere de afbouw van de absolute garantie bij de geleidelijke aflossing van de leningen. De aangepaste Samenwerkingsovereenkomst zal in de loop van 2018 worden
ondertekend en geïmplementeerd.

talentlening voor Dansgezelschap de Stilte
“Onze begroting was sluitend,
maar we hadden onvoldoende liquiditeit”
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“De Stilte krijgt structurele ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Onze begroting was sluitend, maar
we hadden onvoldoende liquiditeit voor het uitbetalen van lonen. Omwille van de continuïteit wilde ik blijven
werken met contracten. Goed werkgeverschap is bij ons heel belangrijk, daar gaan we niet op beknibbelen.”
“De dialoog bij de leningaanvraag was veel sterker dan bij het aanvragen van een subsidie. Daar toetst een
commissie op afstand. Het contact met de adviseurs was verfrissend. Ik kon goed terecht met mijn vragen,
kreeg heel vriendelijk én professioneel antwoord. Het heeft ons verrijkt. Het was een nieuwe ervaring, ik ken
nu de mogelijkheden, dat is prettig.”
Dansgezelschap De Stilte uit Breda kampte met
liquiditeitstekorten. De oplossing lag in een
combinatie-financiering: een Talentlening van
€ 40.000 en een Brabantse Cultuurlening van € 15.000.

Talentleningen

Target 2017

Aanvragen 2017

Toekenningen
2017

Annuleringen
2017

Overlegfase

44

€ 985.375

33

€ 686.638

16

€ 403.175

1

€ 10.000

2

€ 80.000

2

€ 80.000

0

-

0

-

€ 225.000

21

€ 223.632

22

€ 227.505

6

€ 90.150

2

€ 20.000

17

€ 120.000

16

€ 140.632

17

€ 139.505

4

€ 55.150

1

€ 5.000

€ 30.000

3

€ 45.000

3

€ 43.000

2

€ 28.000

1

€ 15.000

1

€ 15.000

5

€ 50.550

5

€ 60.000

2

€ 40.000

3

€ 60.000

1

€ 20.000

0

-

Microkredieten

0

-

2

€ 20.000

2

€ 65.000

0

-

1

€ 25.000

1

€ 40.000

Totaal
cultuurleningen

52

€ 796.582

63

€ 985.000

67

€ 1.274.007

55

€ 914.143

23

€ 518.325

4

€ 70.000

Garantstellingen

1

€ 12.500

2

€ 40.000

5

€ 207.500

4

€ 103.845

0

-

1

€ 95.000

53

€ 809.082

65

€ 1.025.000

72

€ 1.481.507

59

€ 1.017.988

23

€ 518.325

5

€ 165.000

30

€ 614.625

0

-

Regionale leningen

22

€ 181.947

25

Amsterdamse
Cultuurlening

15

€ 101.407

Brabantse
Cultuurlening

2

Utrechtse
Cultuurlening

waarvan Cultuurlening Almere

Totaal cultuurfinancieringen

36

€ 740.000

De som van toekenningen, annuleringen en overlegfase in het jaar kan afwijken van het aantal aanvragen, omdat in het
lopende jaar ook toekenningen of annuleringen plaats kunnen vinden die in een eerder jaar zijn aangevraagd.
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Tabel 1: Cultuurfinancieringen Fonds Cultuur+Financiering 2017 (aantallen en bedragen)
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Voor de Talentleningen (goed voor ca 60% van de leningproductie) zitten we inmiddels zowel qua
aantallen aanvragen als qua financieringsproductie boven het aanvankelijk verwachte niveau
(44 aanvragen in 2017 bij een target van 40, en € 687.000 toegekend op een jaartarget van
€ 540.000). Wel zien we dat een kleiner aandeel van de aanvragen ook daadwerkelijk tot een
lening komt dan aanvankelijk werd verwacht. Zo is in 2017 75% van de aanvragen toegekend, in
plaats van de verwachte 90%. Dat reflecteert dat de ‘business readiness’ van de aanvragen nog
wel eens te wensen overlaat.

Tabel 2: Financieringsproductie 2013-2017

fonds
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2013

2014

Talentleningen

2015

2016

2017

2013-2017
79 € 1.546.963

16

€ 245.700

30

€ 614.625

33

€ 686.638

Regionale
cultuurleningen

14

€ 83.830

29

€ 194.847

30

€ 196.205

22

€ 181.957

22

€ 227.505 117

€ 884.344

Microkredieten

15

€ 63.000

14

€ 75.644

5

€ 22.500

0

€0

0

€0

34

€ 161.144

Totaal
cultuurleningen

29

€ 146.830

43

€ 270.491

51

€ 464.405

52

€ 796.582

55

Garantstellingen

7

€ 266.949

6

€ 290.400

2

€ 83.100

1

€ 12.500

4

53 € 809.082

59

Totaal financieringen

36 € 413.779

49 € 560.891

53 € 547.505

€ 914.143 230 € 2.592.451
€ 103.845

20

€ 756.794

€1.017.988 250 € 3.349.245

Cumulatief heeft het Fonds Cultuur+Financiering sinds 2013 230 cultuurleningen uitgezet voor een
totaal bedrag van € 2,6 miljoen, met een gemiddelde hoofdsom van € 11.300. Figuur 2 laat zien
hoe de verdeling is tussen de verschillende leningsoorten. De verstrekte regionale cultuurleningen
zijn in aantal nog de grootste, maar worden in bedragen overtroffen door de talentleningen.

In 2017 was de expositie Tropic City Amsterdam te zien in het Scheepvaartmuseum. Ontwerper Jólan van der Wiel vertelt
over zijn project, en hoe de Amsterdamse Cultuurlening hem hielp. Natuurlijke fenomenen zijn een rode draad door zijn
werk. “Ik ontwikkelde een magnetische kunststof, die ik vloeibaar in een machine met grote magneten stopte. Deze
magneten trokken het polyurethaan tot grillige volumes, die ik gebruikte in krukjes, stoelen en andere objecten.”
Pas in de laatste fase van zijn project klopte hij aan bij 		
Fonds Cultuur+Financiering. “Hoe verder we kwamen in
de uitwerking van het plan, hoe beter we zagen wat we
financieel nog nodig hadden. Om de tentoonstelling te
verwezenlijken heb ik de cultuurlening afgesloten. Zo kon
alles wat we bedacht hadden ook echt doorgaan.”

							
							
							
							
							
							

De productie was intensief. “Ik had mezelf enkele doelen
gesteld, waaronder publiciteit genereren en publiek op
de been brengen. Dat is bijzonder goed gelukt. Er is veel
publiciteit geweest rondom de tentoonstelling en dat 		
heeft het bewustzijn van het publiek verder aangewak
kerd. Zo kon ik meer lijnen tegelijk uitzetten.”

							
							
						
							
							
							
							

“Ik denk ook op de langere termijn betere tentoonstellingen en opdrachten te kunnen krijgen.” Dit lijkt
te gaan lukken want het project heeft geleid tot een
nieuwe tentoonstelling, onder andere in het Boijmans
van Beuningen te Rotterdam. “Daarvoor ben ik alweer
aan het ontwikkelen; voor een meer toegepaste versie
van Tropic City.”

“Hoe verder we kwamen, hoe beter
we zagen wat we financieel nog
nodig hadden”
- Jólan van der Wiel, Ontwerper
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Amsterdamse Cultuurlening voor
Tropic City Amsterdam
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Tussen de 230 leningen bevinden zich interessante casuïstiek. De praktijkvoorbeelden, waarvan
een selectie in dit jaarverslag is opgenomen, laten zien dat de cultuurlening in een behoefte voorziet, voor alle disciplines en voor vele bestedingsdoeleinden. Dit bevestigt de eerdere resultaten
van de inhoudelijke evaluatie in het rapport ‘De kunst van het lenen’ uit 2016. Bij de aanvragen in
2017 signaleren we ook een geleidelijk toenemende belangstelling vanuit culturele organisaties en
instellingen. Dat zien we terug in de omvang van de financieringen. Bij vijf aanvragen in 2017 is op
basis van de financiële beoordeling het maximaal beschikbare leningbedrag van € 40.000 toegekend.

Figuur 2: Cumulatief overzicht leningen 2013-2017
Aantal verstrekte leningen: 230			

Bedrag verstrekte leningen: € 2.592.450

Regionale cultuurleningen
Talentleningen
Microkredieten

Talentlening voor Falaise

jaarverslag 2017

“In mijn werk staat het natuurlijke landschap centraal, en wat
bepaalde plekken uniek maakt. Mijn doel is om een bredere zin
van de werkelijkheid te laten zien: unreal realities. Het machineoog van mijn technische camera stelt me in staat op een andere
manier naar de realiteit te kijken, beter te kijken.”

Misha heeft gebruik gemaakt van een financieringsmix
die bestaat uit subsidie via het Mondriaan Fonds, een
voorschot van de uitgever en de galerie, private investeerders,
eigen middelen en de cultuurlening van Fonds Cultuur+
Financiering. “De Talentlening heeft mij financiële ruimte
gegeven om het fotoboek te publiceren, net op tijd voor de
presentatie op de New York Art Book Fair en later bij Galerie
Juliètte Jongma op de Unseen. Met het boek kan ik een
andere doelgroep aanspreken en mijn markt vergroten.
Het verdient zich nu vanzelf terug. Falaise is een mooie
toevoeging aan mijn oeuvre en zorgt direct voor nieuwe
aandacht voor en verkoop van mijn werk.”
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Misha de Ridder heeft als fotograaf gewerkt aan verschillende
solo- en groepstentoonstellingen. Ook heeft hij een netwerk
van opdrachtgevers, waaronder de New York Times. Centraal in
zijn oeuvre staan zijn fotografieboeken, waarmee hij een groot
internationaal publiek bereikt van kunstliefhebbers. Voor de
financiering van de druk- en bindkosten van zijn nieuwe fotoboek
‘Falaise’ sloot hij een Talentlening af.

“Het boek verdient zich nu vanzelf terug”
- Misha de Ridder, fotograaf
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Terugbetaling cultuurleningen
Met het verstrekken van de cultuurleningen nemen Fonds Cultuur+Financiering en de samenwerkingspartners een risico op zich, omdat leningnemers in omstandigheden kunnen geraken waarbij
zij niet (of niet geheel) aan hun aflossingsverplichtingen kunnen voldoen. Bij de Talentleningen
en de regionale leningen wordt dit risico op default gedragen door de fondsen die de samenwerkingspartners beschikbaar hebben gesteld. Fonds Cultuur+Financiering hanteert een norm van
5% default op de toegekende leningen. Daarmee wordt beoogd dat 95% van de leningen worden
terugbetaald, inclusief verschuldigde rente. In hoeverre deze norm behaald wordt, kan pas na
verloop van tijd worden vastgesteld, aangezien de leningen een looptijd van enkele jaren hebben.

Terugbetaalgedrag goed
81% conform aflosschema
19% loopt enige vertraging op

1,5% default (norm: <5%)
2,3% voorzien (€55.000)

117 Regionale leningen
79 Talentleningen

Revolverend effect
Het inmiddels wat langere overzicht stelt ons ook beter in staat de revolverende werking van de
cultuurlening te laten zien. Dat is immers één van de interessante aspecten van de cultuurlening,
vanuit het perspectief van de publieke middelen: het geld komt als aflossing weer terug in het
fonds, waarmee het beschikbaar komt voor nieuwe investeringen en projecten.
De Amsterdamse Cultuurlening, geïntroduceerd in 2013 in samenwerking met het Amsterdams
Fonds voor de Kunst (AFK), was de eerste regionale cultuurlening in Nederland. Daar zien we dan
ook al het duidelijkst de voordelen van de revolverende werking van het fonds. Over de gehele
periode 2013-2017 zijn 120 aanvragen voor een Amsterdamse Cultuurlening ingediend, waarvan
er 87 zijn gehonoreerd. In vier jaar tijd is via de Amsterdamse Cultuurlening een bedrag van
€ 580.000,- geïnvesteerd in de Amsterdamse culturele sector, gemiddeld dus € 6.700 per project.

jaarverslag 2017
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De resultaten van 2013 tot en met 2017 stellen ons in staat een gefundeerd beeld te vormen over
de default. In die periode heeft Fonds Cultuur+Financiering 230 leningen verstrekt voor een bedrag
van € 2,6 miljoen, waarvan 196 voor een bedrag van € 2,4 miljoen ten laste van de fondsvermogens die de publieke partners beschikbaar hebben gesteld (zie figuur 2). Van die 196 leningen zijn
er 37 waarbij betalingsachterstanden zijn opgetreden langer dan 1 maand. Bij 13 daarvan is dat
in onderling overleg geheel opgelost, en zijn inmiddels alle rente- en aflossings¬verplichtingen
voldaan. Eén van de leningen met betalingsachterstanden hebben wij uiteindelijk helaas (deels)
moeten afboeken, omdat de desbetreffende leningnemers door onvoorziene omstandigheden hun
activiteiten geheel hebben moeten staken en er geen reële verhaalmogelijkheden meer zijn.
Bij nog twee andere leningen zijn de leningnemers in een faillissementstraject terecht gekomen,
wat tot gevolg heeft dat wij ook deze leningen naar verwachting begin 2018 deels zullen moeten
afboeken. Daarmee komt de default in aantallen leningen over de 5-jaarsperiode dus op drie van
de 196 leningen, oftewel op 1,5%. Bij deze leningen ramen wij het afboekingsbedrag op in totaal
€ 55.000. Afgezet tegen de € 2,4 miljoen uitgezette leningen sinds 2013, betreft dat dus in euro’s
een default van 2,3% van de uitzettingen. Dat is ruim binnen de marge van 5% die wij als norm
hanteren. Voor het opvangen van deze defaults houden wij overigens een voorziening aan, die
opgebouwd wordt op basis van feitelijke betaalachterstanden over de lopende portefeuille.

jaarverslag 2017
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Dit is gefinancierd uit een beschikbaar gesteld bedrag van € 300.000, zijnde drie van de vier toegekende tranches van elk € 100.000. Omdat de leningnemers direct al beginnen met aflossingen,
ontstaat uit de aflossingen ook meteen al ruimte voor nieuwe investeringen. De default is ook in
Amsterdam tot op heden zeer beperkt gebleven. Bij 5 van de 87 leningen hebben zich betalingsachterstanden voorgedaan, maar op geen daarvan hebben tot op heden afboekingen hoeven
plaatsvinden. Op basis van de betaalachterstanden is wel een voorziening getroffen van € 6.388
oftewel 1%. Uit de tot nu toe beschikbaar gestelde € 300.000 is ook de bijdrage voldaan van
AFK aan de uitvoerings- en communicatiekosten van de Amsterdamse Cultuurlening. Het netto
resultaat van de investering van het AFK in de eerste vier jaar is dus, inclusief deze uitvoeringsen communicatiekosten, nu reeds 193% van het daadwerkelijk ingelegde budget. Bij de verdere
voortzetting van deze faciliteit zal dit percentage verder toenemen.

Ronddraaiend geld vergroot impact

Input
- Storting van € 300.000

€

Output
- 120 aanvragen
- 87 toekenningen
- € 580.000 uitgeleend
- € 6.700 per project
- €378.000 afgelost

193% and counting

Daarnaast hebben wij ook met andere regionale partners voorbereidingen getroffen voor de introductie van een regionale leenfaciliteit op maat. Zo hebben wij samen met de gemeente Rotterdam
stappen gezet om een Rotterdamse Cultuurlening te introduceren. De implementatie daarvan
voorzien wij in 2018. Ook enkele andere regionale overheden hebben blijk gegeven van serieuze
belangstelling voor de regionale cultuurlening. Deze (voorgenomen) uitbreiding van het regionale
netwerk biedt goede kansen voor synergie en samenwerking.

Communicatie en marketing
Onze activiteiten op het gebied van communicatie en marketing hebben tot doel om de bekendheid van de cultuurleningen onder de doelgroepen te vergroten, en het inzicht in de toepasbaarheid ervan in de financieringsmix te verbeteren. Hierin trekken Fonds Cultuur+Financiering en
Cultuur+Ondernemen nauw met elkaar op. In 2017 hebben we de volgende activiteiten ondernomen, meestal in samenwerking met regionale partners.
• De organisatie van acht bijeenkomsten over cultuurfinanciering in Amsterdam, Utrecht, Almere
en Arnhem. Deze bijeenkomsten, waarin de cultuurlening is toegelicht in de brede context van de
financieringsmix, werden door ruim 300 deelnemers bezocht.
• De herijking en actualisatie van het communicatiebeleid voor de Amsterdamse Cultuurlening.

jaarverslag 2017

Bij het ontwikkelen, onder de aandacht brengen en aanbieden van cultuurleningen werken wij
nauw samen met regionale partners. Zij dragen bij aan de omvang van de leencapaciteit en stellen
ons in staat om de drempels van de leenfaciliteiten te verlagen en de bereikbaarheid ervan voor
de doelgroepen te vergroten. Dit via een gerichte inzet van lokale netwerken en met de inzet
van aanvullende begeleidingsprogramma’s van ‘lening en training’, onder de regie van Cultuur+
Ondernemen. In 2017 hebben wij de verbindingen met het regionale netwerk uitgebreid door
de Cultuurlening Almere te introduceren, in nauwe samenwerking met Cultuurfonds Almere.
De eerste cultuurleningen in Almere zijn in 2017 verstrekt.
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Regionale partners
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Dit betrof het ontwikkelen en verspreiden van nieuw voorlichtingsmateriaal voor online en offline
communicatie, en de organisatie van een aantal informatiebijeenkomsten op locatie.
• Om te voorzien in de urgente behoefte aan een handzame tool voor het opstellen van financierbare ondernemingsplannen, heeft Cultuur+Ondernemen een nieuw interactief en digitaal
sjabloon ontwikkeld waarmee kunstenaars, culturele organisaties en creatieven hun ideeën
kunnen vertalen in een Ondernemingsplan met financiële onderbouwing. Onderdeel daarvan
is een laagdrempelige workshop en begeleiding op maat. De eerste toepassingen ervan zijn goed
ontvangen. Wij zien dit als een belangrijke stap in de noodzakelijke capacity building.
• Voor culturele organisaties hebben Fonds Cultuur+Financiering en Cultuur+Ondernemen een
gezamenlijke workshop georganiseerd op het Congres Podiumkunsten over de relatie tussen
financiering en governance. Kernpunt van de workshop was dat het benutten van nieuwe financieringsbronnen zoals cultuurleningen of crowdfunding, ook nieuwe eisen stelt aan de governance van culturele instellingen en organisaties. Deze workshop werd bezocht door directeuren
en zakelijk leiders van culturele organisaties uit heel Nederland.
• Op uitnodiging van de directie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft Fonds Cultuur+
Financiering deelgenomen aan de tweedaagse informatiemarkt op het jaarlijkse VNG-congres.
Dit congres, gehouden in Goes, werd bezocht door 2.600 bezoekers (bestuurders en ambtenaren) uit alle Nederlandse gemeenten. Specifiek voor deze bestuurlijke stakeholders hebben we
de brochure “Regionale cultuurlening: meer cultuur voor minder geld” uitgebracht.

Vernieuwing
Om de toepassing van de cultuurleningen te verbreden, zoeken wij samenwerking met andere
partijen die direct of indirect toegang hebben tot de doelgroep van kunstenaars en culturele organisaties. Een van die partijen is de koepelorganisatie voor galeriehouders in Nederland, de NGA
(Nederlandse Galeriehouders Associatie). Galeries spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling
van talent in de beeldende kunst, maar hebben vaak maar beperkt toegang tot financiering. Zij zijn
expositiepodium en een voorportaal voor musea, maar ook platform voor distributie en verkoop
en daarmee een schakel naar ondernemerschap voor beeldend kunstenaars. De NGA wil daar
graag een dragende en aanjagende rol in spelen, en samen met Fonds Cultuur+Financiering en
Cultuur+Ondernemen een financieringsfaciliteit bieden voor hun leden. Dit om galeries in staat
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Fonds Cultuur+Financiering investeert in de introductie en ontwikkeling van de cultuurleningen.
De kosten daarvan worden onder meer opgevangen door financiële baten en door de inzet van de
bestemmingsreserves. Over 2017 is een exploitatietekort gerealiseerd van € 19.816. Dat is een verbetering van € 43.837 ten opzichte van 2016, en bovendien € 17.084 beter dan begroot. Door deze
uitkomst is de onttrekking uit de bestemmingsreserve in 2017 beperkt gebleven tot € 20.000. Dat
illustreert dat de investeringen hun vruchten beginnen af te werpen. Het saldo na bestemmingen
over 2017 komt uit op € 184 positief.
In 2017 is voorts een bedrag van € 48.210 onttrokken aan de bestemmingsreserve Garantstellingen, in verband met geïnde garantstellingen. Bij gevolg is het eigen vermogen in 2017 licht
teruggelopen van € 2,4 miljoen naar € 2,3 miljoen, waarvan € 232.000 algemene reserve.
Deze financiële resultaten, waarbij voor het derde achtereenvolgende jaar sprake is van onttrekking uit de bestemmingsreserves, weerspiegelt de investering die Fonds Cultuur+Financiering opbrengt in de introductie en ontwikkeling van revolverend financieren in de kunst- en cultuursector.
Tegelijkertijd laat de verbetering van de cijfers zien dat bij de groei van de financieringsportefeuilles
ook een gezonde financiële opbouw in zicht komt, met een evenwicht tussen operationele baten
en operationele lasten in het verschiet. Dit biedt perspectief op de gewenste situatie waarin de
financiële baten weer geheel kunnen worden ingezet voor de dekking van afboekingen op leningen
en garantstellingen, alsmede voor het in stand houden van de waarde van het fondsvermogen.
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te stellen en te prikkelen tot investeringen op dat vlak. De NGA is ook bereid daar financieel in te
participeren. In 2017 hebben wij een voorstel uitgewerkt dat door de Algemene Ledenvergadering
van de NGA positief is ontvangen. De kern van het voorstel is dat wij de Talentleningen met een
specifieke branding via de NGA onder de aandacht brengen van Galeriehouders, waarbij de NGA
op elke financiering aan een NGA-lid 50% van het defaultrisico draagt. Dit schraagt de inzet van de
Talentlening aan twee kanten: het benutten van het netwerk van de NGA voor talentontwikkeling
en het versterken van de garantiestructuur.
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Vooruitblik 2018
De hiervoor beschreven resultaten en activiteiten laten zien dat de cultuurlening in een behoefte voorziet en gaandeweg voet aan de grond krijgt in de kunst- en cultuursector en de creatieve
industrie. Daarbij signaleren we ook kansen voor verbetering en ontwikkeling. In 2018 en de
jaren daarna zal Fonds Cultuur+Financiering zich blijven inzetten om een bijdrage te leveren aan
de versterking van de financieringsperspectieven in de sector. Dit door invulling te geven aan het
Programma Financieren van Cultuur+Ondernemen. Wij voorzien goede kansen om de impact van
de cultuurlening verder te vergroten, door het accent te leggen op een intensivering van communicatie en marketing, het versterken en faciliteren van de samenwerking tussen rijk en regio, en het
realiseren van verdere productverbetering. Daarbij is onze verwachting dat de investeringen die wij
verrichten en al verricht hebben in de afgelopen jaren, zich zullen terugverdienen in een gezonde
financieringsstructuur voor Fonds Cultuur+Financiering en voor de sector.

Roelof Balk,
Directeur-bestuurder
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31-12-16

31-12-17

31-12-16

x€1

x€1

x€1

x€1

231.710

231.526

1.931.886

1.980.096

309.637

320.485

35.234

55.234

2.276.757

2.355.816

755.392

801.512

2.948.998

3.027.012

3.704.391

3.828.524

55.659

119.595

18.438

11.462

74.097

131.057

6.286.954

6.546.923

Activa

Passiva

Vaste Activa

Eigen Vermogen

Financiële activa

Algemene reserve

Belegd garantievermogen
Effecten

2.449.707
23.074
2.472.781

2.452.306
22.796 Bestemmingsreserves
2.475.102 Garantstellingen
Leningfonds Microkredieten

Uitstaande leningen

Ontwikkeling
Financieringsfaciliteiten

Overgenomen bancaire
cultuurleningen

96.109

104.959

Microkredieten

24.376

53.054

Regionale cultuurleningen
Talentleningen
Voorziening aflossingen

Nog te ontvangen
leenkapitaal Talentleningen
tot en met 2024

357.280
1.011.024
-187.127

324.382 Bestemmingsfondsen
685.462 Regionale fondsen
-146.101 Leningfonds Talentleningen

1.301.662

1.021.756

1.800.000

1.800.000

Overige vorderingen

147.753

Liquide middelen

564.758

160.004 Kortlopende schulden
1.090.060 Crediteuren
Overlopende passiva

Balanstotaal

6.286.954

6.546.923 Balanstotaal
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2017

Begroting

2016

x€1

x€1

x€1

Microkredieten

12.166

25.000

22.382

Garantstellingen

14.873

7.500

15.958

Amsterdamse Cultuurlening

24.850

35.000

24.800

Utrechtse Cultuurlening

8.500

8.000

11.108

Brabantse Cultuurlening

4.800

7.500

5.450

Talentlening

25.133

30.000

42.256

Rentebaten uitgezette (Talent)lening

37.199

-

-

Ontwikkeling Financieringsfaciliteiten

26.320

30.000

8.189

Baten

Som der baten

153.842

143.000

130.142

Lasten
Microkredieten

12.166

25.000

21.624

Garantstellingen

14.873

7.500

15.958

Amsterdamse Cultuurlening

30.515

20.000

37.332

Utrechtse Cultuurlening

11.221

9.000

14.047

Brabantse Cultuurlening

11.592

8.000

8.285

Talentleningen

23.483

30.000

40.706

Ontwikkeling Financieringsfaciliteiten

26.320

30.000

8.189

Directievoering & administratie

48.696

50.000

45.357

8.349

6.000

6.661

17.407

12.500

18.373

3.198

5.000

3.738

Communicatie & marketing
Accountantskosten en juridisch advies
Algemene lasten
Som der lasten

207.821

203.000

220.271

Saldo

-53.980

-60.000

-90.128

Begroting

2016

x€1

x€1

x€1

219

2.600

1.139

Financiële baten en lasten

219

Inkomsten uit belegd garantievermogen
Af: Vermogensbeheer

2.600

59.779

48.000

51.943

-26.776

-27.500

-26.566

33.003

Overige financiële baten

1.139

941

Exploitatiesaldo

20.500

-

29
25.377

-41

941

0

-41

-19.816

-36.900

-63.653

Resultaatbestemming
Toevoeging/ onttrekking alg. reserve

0

0

0

Toevoeging aan bestemmingsreserves

0

0

0

Onttrekking aan bestemmingsreserves

20.000

35.000

30.000

Toevoeging aan bestemmingsfondsen

0

0

0

Onttrekking aan bestemmingsfondsen

0

0

0

Saldo bestemmingen

Saldo na bestemmingen

20.000

35.000

30.000

184

-1.900

-33.653

Het saldo na bestemmingen is toegevoegd aan de algemene reserve.
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jaarverslag 2017

2017

jaarverslag 2017

Toelichting op de balans

30

Enkele belangrijke balansposten toegelicht
Overgenomen bancaire cultuurleningen
Fonds Cultuur+Financiering staat in specifieke gevallen borg voor kunstenaars en culturele instellingen die daar cultuurleningen hebben afgesloten. In de gevallen waarin de afgegeven borgstellingen wordt ingeroepen, neemt Fonds Cultuur+Financiering de schuld van de leningnemer over.
In overleg met de kredietnemer wordt bepaald in welke mate en op welke wijze de schuld als
lening alsnog kan worden afgelost. Zodra een borg wordt ingewonnen neemt het Fonds Cultuur+
Financiering de vordering op de cliënt over.
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Microkredieten
De Microkredieten zijn cultuurleningen die Fonds Cultuur+Financiering uit eigen vermogen
verstrekt. De kosten met betrekking tot de Microkredieten worden gedekt uit rentebaten, afsluitprovisies op nieuwe leningen, alsmede uit de bestemmingsreserve Leningfonds Microkredieten.

Regionale Cultuurleningen
Regionale Cultuurleningen zijn cultuurleningen die samen met regionale partners zijn ontwikkeld.
In 2016 biedt het Fonds drie soorten Regionale Cultuurleningen aan: de Amsterdamse Cultuurlening (gestart in 2013), de Brabantse Cultuurlening en de Utrechtse Cultuurlening (beide gestart
in 2014). De modaliteiten worden samen met de regionale partners toegesneden op de doelgroepen. In alle arrangementen betreft het leningen met een rente van 3%. De kosten van het
uitzetten, bemiddeling bij en (bijzonder) beheer van de Regionale Cultuurleningen worden gedekt
uit afsluitprovisies betaald door de leningnemers, beheer- of bemiddelingsvergoeding van de
regionale partners en/of uit de respectievelijke Leningfondsen, zoals nader overeengekomen
met de regionale partners.

Talentleningen
Talentleningen zijn cultuurleningen voor kunstenaars, culturele instellingen en creatief ondernemers die een volgende stap in hun professionele ontwikkeling willen zetten. De Talentleningen zijn
landelijk dekkend tegen 3% beschikbaar tot een bedrag van maximaal € 40.000 per leningnemer.

Op alle uitstaande cultuurleningen wordt een voorziening getroffen indien sprake is van achterstallige betaling van rente en aflossing. De kosten voor de voorzieningen worden gedekt uit de
desbetreffende bestemmings- of leningfondsen.

Eigen Vermogen
De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden weergegeven:

Algemene Reserve
Het negatieve saldo resultaat na bestemmingen ad € 33.653,- wordt onttrokken aan de algemene
reserve. In 2016 vinden geen dotaties plaats aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves
Garantstellingen
Per 2015 is een bestemmingsreserve ingericht voor de garantstellingen op bancaire financieringen
die het Fonds heeft afgegeven. Het vermogen dat maximaal aanspreekbaar is voor de garantstellingen van cultuurleningen is afhankelijk van het koersverloop. Op basis van de thans uitstaande
garanties betreft dat maximaal € 2.000.000,-. Het overzicht tot en met 31 december 2016 laat zien
dat de totale netto borgwaarde op die datum circa € 1,65 miljoen bedraagt ten behoeve van 46
debiteuren.
Leningfonds Microkredieten
Het Leningfonds Microkredieten biedt de funding en zekerheid voor de Microkredieten die het
Fonds voor eigen rekening en risico verstrekt aan kunstenaars, culturele instellingen en creatief
ondernemers. De onttrekkingen in 2016 hebben betrekking op de kosten van het beheer en
bijzonder beheer van de lopende Microkredieten.
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Voorziening op aflossingen
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De Talentlening is in 2015 gestart op basis van een kapitaalbijdrage van € 3 miljoen die het ministerie OCW voor 10 jaar ten behoeve van het Fonds beschikbaar heeft gesteld.
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Regionale fondsen
Leningfonds Amsterdamse Cultuurlening
In 2013 is het Fonds Cultuur+Financiering samen met Cultuur+Ondernemen een samenwerking
aangegaan met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK), gericht op het verstrekken van
laagrentende kredieten aan kunstenaars en creatieven in Amsterdam. Voor deze regeling heeft het
AFK maximaal € 400.000,- ter beschikking gesteld.
Leningfonds Brabantse Cultuurlening
In 2014 is het Fonds Cultuur+Financiering samen met Cultuur+Ondernemen een samenwerking
aangegaan met het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc), gericht op het verstrekken
van laagrentende kredieten aan kunstenaars en creatieven in Noord-Brabant. Voor deze regeling
heeft BKKC maximaal € 100.000,- ter beschikking gesteld.
Leningfonds Utrechtse Cultuurlening
In 2014 is het Fonds Cultuur+Financiering samen met Cultuur+Ondernemen een samenwerking
aangegaan met de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het KF Hein fonds, gericht op het
verstrekken van laagrentende kredieten aan kunstenaars en creatieven in de Utrecht. Voor deze
regeling hebben partijen maximaal € 500.000,- ter beschikking gesteld.

Leningfonds Talentleningen
In 2014 heeft het ministerie van OCW een subsidieaanvraag van Cultuur+Ondernemen gehonoreerd voor de ontwikkeling van een landelijke dekkende leningfaciliteit voor kunstenaars,
culturele instellingen en creatief ondernemers. Van de projectsubsidie aan Cultuur+Ondernemen
van € 3,3 miljoen is € 3 miljoen ondergebracht bij het Fonds Cultuur+Financiering als kapitaalbij-drage voor het verstrekken van de Talentleningen gedurende 10 jaar. Het resterende bedrag van
€ 300.000 heeft het ministerie aan Cultuur+Ondernemen beschikbaar gesteld voor aanloop- en
uitvoeringskosten voor de eerste twee jaar. De onttrekking van € 16.124 in 2016 wordt gedaan ter
voorziening van de dubieuze debiteuren. De dotaties van totaal € 29.486 komen voort uit de renteopbrengsten van de uitgekeerde Talentleningen in 2016.
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Dit betreft met name de openstaande facturen van Cultuur+Ondernemen voor de uitvoering,
bemiddeling en beheer van de activiteiten van het Fonds, alsmede externe facturen voor advies
en controlewerkzaamheden.
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Kortlopende schulden
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Toelichting op de Resultatenrekening
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De baten van de Microkredieten en de Garantstellingen komen voort uit onttrekking aan de
desbetreffende bestemmingsreserves. De omvang van de onttrekking wordt bepaald door de
kosten van de bemiddeling en het (bijzonder) beheer van de faciliteiten.
De kosten van het uitzetten, bemiddeling bij en (bijzonder) beheer van de Regionale Cultuurleningen worden gedekt uit afsluitprovisies betaald door de leningnemers, beheer- of bemiddelingsvergoeding van de regionale partners en/of uit de respectievelijke Leningfondsen, zoals nader
overeengekomen met de regionale partners.
De baten van de Talentlening komen voort uit de doorberekening aan Cultuur+Ondernemen
voor de verrichte werkzaamheden. Cultuur+Ondernemen dekt dit per 2017, conform de subsidiebeschikking van OCW, uit de beschikbaarstelling van € 3.000.000 voor de Leenfaciliteit Talentontwikkeling.

Daarnaast worden de renteopbrengsten van de Talentleningen toegevoegd als baten. Deze wijze
van verwerking wordt per 2017 toegepast met terugwerkende kracht. Dit betekent dat ook de
baten van boekjaren 2015 en 2016 opgenomen zijn.
De baten van de Ontwikkeling Financieringsfaciliteiten komen tot stand door een verrekening
met Cultuur+Ondernemen voor verrichte werkzaamheden door Fonds Cultuur+Financiering met
betrekking tot het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsvormen.

Lasten
Voor bemiddeling en beheer van Microkredieten, Garantstellingen en Regionale leningen, en in
voorkomende gevallen voor het voeren van Startgesprekken, brengt Cultuur+Ondernemen kosten
bij Fonds Cultuur+Financiering in rekening. Deze kosten zijn berekend conform de afspraken in de
Service Level Agreement. Daarnaast zijn er overige uitvoeringskosten betreffende de doorbelasting
van beoordeling- en (bijzonder) beheerkosten.
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Voor het uitvoeren van de administratie en het generieke (niet aan cultuurleningen toe te schrijven) beheer van het Fonds Cultuur+Financiering brengt Cultuur+Ondernemen de kosten separaat
in rekening. Kosten voor Communicatie & Marketing betreffen met name out of pocket kosten. De
kosten Directievoering betreft de kosten voor directievoering over het Fonds Cultuur+Financiering
die niet aan specifieke leningenproducten zijn toe te schrijven. De accountantskosten betreffen een
reservering voor de afrondende accountantscontrole over het jaar 2016. De overige advieskosten
bestonden in 2016 uit kosten gemaakt t.b.v. advieskosten KPMG Meijburg inzake btw. De overige
algemene kosten tenslotte bestaan voornamelijk uit de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en
reiskosten.

35

Krachtens artikel 4 lid 7 van de statuten heeft het Fonds Cultuur+Financiering geen medewerkers
in dienst. De directeur-bestuurder wordt op basis van een contract voor bepaalde tijd extern
ingehuurd voor 20 uur per week. Hoewel het Fonds Cultuur+Financiering niet valt onder de Wet
Normering Topinkomens (WNT), heeft de raad van toezicht toch aansluiting gezocht bij de WNT
OCW-sectoren (met name inzake de cultuurfondsen) voor het vaststellen van de bezoldiging van de
directeur-bestuurder. Het overeengekomen uurtarief bedraagt € 78,- exclusief btw, wat ruim onder
de hier bedoelde bezoldigingsnorm ligt. De jaarlijkse vergoeding in 2017 bedroeg € 88.316,27
inclusief btw.

Belegd garantievermogen
Het belegd garantievermogen is ondergebracht bij Triodos Bank Private Banking en heeft over
geheel 2017 een positief resultaat opgeleverd van 1,32% (benchmark: 2,07%). Het brutoresultaat
op de beleggingsportefeuille in 2017 bedroeg € 59.779,-. Kosten en belastingen vermogensbeheer
houden verband met het beheer van de beleggingsportefeuille bij de Triodos Bank Private Banking 2017. Het betreft de dienstverlening, het administreren van de beleggingsportefeuille, alle
beleggingsinformatie, de transactiekosten voor aan- en verkooporders en afdracht van eventuele
belasting over transactiewaarden.
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