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M Elke projectfase een eigen begroting:
    Bij complexe projecten moeten gedurende het proces 3
    begrotingen worden gemaakt, in een toenemende mate
    van gedetailleerdheid:
    F projectkostenraming: vindt plaats aan het einde van
        de initiatieffase, en is onderdeel van het project-
        voorstel
    F elementenbegroting: vindt plaats aan het einde van     
        de voorbereidingsfase, en is onderdeel van het
        projectplan
    F werkbegroting: vindt plaats aan het einde van de
        uitwerkingsfase, en is onderdeel van het productie-
        programma. 
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M Raming van de projectkosten:
    De raming van de projectkosten is een eerste globale
    raming op de uitgangspunten en de randvoorwaarden
    die in de initiatieffase zijn geformuleerd, en maakt deel
    uit van het initiatiefrapport (projectvoorstel). 

    In de raming van de projectkosten worden minimaal de
    kosten per hoofdkostensoort geraamd.

    Soms is het handig om uit te gaan van 3 scenario’s:
    optimistisch, realistisch en pessimistisch.  
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M Raming van de projectkosten:
    Als de raming van de projectkosten door de opdracht-
    gever wordt goedgekeurd, wordt het eindbedrag
    taakstellend, hetgeen het budget wordt genoemd. 
    Met dit bedrag moet het hele project worden
    gerealiseerd.

    Soms geeft een opdrachtgever al in het begin van de
    initiatieffase een budget mee, waardoor de raming van
    de projectkosten binnen het budget moet vallen. 
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M Elementenbegroting:
    Wanneer het plan of het ontwerp in de voorbereidings-
    fase is ontwikkeld, moet op basis daarvan opnieuw een
    begroting worden gemaakt.

    Aan het einde van deze fase wordt het plan beoordeeld,
    waartoe het noodzakelijk is de kosten van elk onderdeel
    of element van het project inzichtelijk te maken.
    In een dergelijke elementenbegroting zijn dus alle
    onderdelen of elementen van het plan in kosten
    uitgedrukt.

    Deze begroting is dus gedetailleerder dan de raming uit
    de initiatieffase.    



KOSTEN

voorbereidingskosten 

voorstellingskosten

publiciteit en marketing

algemene projectkosten

onvoorzien

TOTAAL KOSTEN

1/ (initiatief-, voorbereidings-, productiefase)
w.o.: A/V-apparatuur, repititieruimte, kostuums, kap/grime, reizen

......

......

TOTAAL

2/ 

w.o.: decor, kostuums, kap/grime, A/V-apparatuur, theaterhuur
......

......

TOTAAL

3/ 

w.o.: personeel, publiciteitsmaterialen, marketing (acties, kortingen)
......

......

TOTAAL

4/ 
w.o.: kantoor, huisvesting, administratie, accountant, verzekeringen

......

......

TOTAAL

5/  (10%)
......

TOTAAL

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

begroting   werkelijk

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Begrotingsschema van een voorstelling

OPBRENGSTEN

eigen inkomsten

publieksinkomsten en verkoop

subsidies

TOTAAL OPBRENGSTEN

1/ 
w.o.: bijdrage deelnemers, crowdfunding, horeca-inkomsten,
merchandising, sponsoring, auteursrechten

......

......

TOTAAL

2/ 
w.o. entreegelden, partageregelingen

......

......

TOTAAL

3/ 

w.o.: landelijke overheid, gemeente, fondsen
......

......

TOTAAL

M 

M 

M 

M 

M 

M 

begroting   werkelijk

€ €

€ €

€ €

€ €

Begrotingsschema van een voorstelling
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M Werkbegroting:
    Bij een werkbegroting (ook wel uitvoeringsbegroting
    genoemd) gaat het om een gedetailleerde kostprijs-
    calculatie per onderdeel van het project. 
    Dat wil zeggen dat hier van elke bewerking de manuren,
    materiaalkosten en de kosten van diensten door derden
    worden begroot. 

    Vaak zal echter een uitgebreide elementenbegroting de
    functie van de werkbegroting vervullen.
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M Standaardposten van een evenementenbegroting:
    Bij de indeling van kostenposten kan desgewenst
    gebruik worden gemaakt van een hiërarchisch opge-
    bouwde, 3- of 4-cijferige kostensoortenindeling, bijv.: 
    1000: Locatiekosten (huur accommodatie, e.d.)
    2000: Primaire activiteiten (workshops, expositie, voor-
               stellingen, feesten, e.d.)
    3000: Secundaire activiteiten (opening- en sluitings-
               ceremonie, de inhoudelijke activiteiten)
    4000: Ontwerp, advies en ondersteuning (kosten van
               externe adviseurs, ontwerpers, vormgevers, e.d.)
    5000: Bijkomende kosten (kosten van transport,
               verzekering, auteursrechten, e.d.)
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M Standaardposten van een evenementenbegroting:
    Verdere kosten / kostensoortenindeling: 
    6000: Ondersteunende activiteiten (catering, garderobe
               schoonmaak, bewaking, enz.)
    7000: Promotie, publiciteit & PR (kosten advertenties,
               reclame, persmappen, vlaggen, drukwerk, enz.)
    8000: Organisatiekosten en onvoorzien (alle kosten die
               gemaakt worden door de projectorganisatie, zoals
               personeelskosten, vergaderkosten, reis- en
               verblijfskosten e.d.)
    9000: Inkomsten (alle inkomsten van het project, zoals
               entreegelden, opbrengsten uit catering, parkeren,
               sponsorbedragen, opbrengsten uit loterijen, enz.) 
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M Omzetbelasting:
    Wanneer de projectorganisatie BTW-plichtig is, vormt de
    BTW (omzetbelasting) geen kostenbestanddeel in de
    projectbegroting.
    Bij nagenoeg alle bedrijfsevenementen en bij de meeste
    publieksevenementen wordt BTW in rekening gebracht.

    Voor de projectorganisatie is deze BTW-heffing
    ‘kostenneutraal’: de betaalde BTW aan derden wordt
    namelijk afgetrokken van de aan de fiscus af te dragen
    omzetbelasting.
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M Budgetbewaking en budgetrapportage:
    Bewaking van het in de initiatieffase vastgestelde
    budget vindt plaats op 3 manieren:

    F In elke fase wordt een nieuwe begroting gemaakt en
        op basis van de actualiteit getoetst aan het vastge-
        stelde budget.
    F Verder wordt het budget onderverdeeld in deelbud-
        getten die door de projectleider taakstellend worden
        toegewezen aan budgethouders, die verantwoordelijk
        zijn voor een onderdeel van het evenement.
    F Voorts houdt de projectadministratie vinger aan de
        pols m.b.t. de financiële verwerking van uitgaven.
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M Opdrachten, contracten en vergunningen:
    In verband met het aangaan van verschillende
    verplichtingen via contracten (adviseurs, fabrikanten,
    leveranciers, enz.)  zal de projectleider meestal in eerste
    instantie offertes aanvragen, waartoe de volgende
    stappen worden onderscheiden:
    F Richtoffertes aanvragen: ter indicatie van de kosten
        van een bepaald onderdeel van het evenement.
    F Concurrerende offerte aanvragen: op basis van kwali-
        tatieve en kwantitatieve specificaties.
    F Offertes vergelijken: op basis van dezelfde aanvraag.
    F Opdrachten verstrekken: via opdrachtbrief, of over-
        eenkomst (bijv. huur, arbeid, artiest, sponsor, enz.).
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M Aansprakelijkheid, verzekering en fiscus:
    O Aansprakelijkheid, kan geheel of gedeeltelijk worden
        uitgesloten, beperkt en/of verlegd d.m.v.:
        Q verzekering van deze risico’s
        Q gehele of gedeeltelijke uitsluiting door gekozen
            ondernemingsvorm
        Q verlegging in het kader van de Wet Ketenaan-
            sprakelijkheid [de hoofdaannemer is aansprakelijk voor de
               afdracht van premies en belasting m.b.t. het personeel dat in
               dienst is van de onderaannemer en dat werkzaamheden verricht

               aan een project van de hoofdaannemer]
        Q vooroverleg met belastingdienst, bedrijfsvereniging
            en andere instellingen i.v.m. toepassing van fiscale
            en sociale verzekeringswetten. 


