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Inventarisatie gederfde inkomsten: 

- Inzichtelijk maken van bedrag aan storno’s op contributies abonnementen; 
- Inzichtelijk maken van het bedrag aan opzeggingen abonnementen vanaf sluiten vestigingen; 
- Inzichtelijk maken van gemiste boetegelden (verlenging termijnen); 

 
- Inzichtelijk maken welke verhuur ruimtes niet meer doorgaan; 
- Inzichtelijk maken van niet verrichte activiteiten op scholen die niet zijn doorgegaan (en dus 

niet te factureren); 
- Inzichtelijk maken welke projecturen niet meer te factureren zijn (zowel de gemiste als wel 

bestede uren) op basis van welke personeelsmedewerkers en inhuur specifiek gebonden zijn 
aan projectgelden; 

 
- Inzichtelijk maken gemiste inkomsten theater aangaande terugbetalen recettes; 
- Inzichtelijk maken gemiste inkomsten kunstencentrum en volksuniversiteit aangaande 

terugbetalen cursusgelden; 
- Inzichtelijk maken gemiste inkomsten aan horeca wegens sluiten vestigingen. 

 

Inventarisatie effect op kosten: 

- Inzichtelijk maken extra gemaakte kosten om thuiswerken te faciliteren; 
- Inzichtelijk maken niet gemaakte kosten (transport bijv.); 
- Inzichtelijk maken additionele kosten ten behoeve van hygiëne; 
- Inzichtelijk maken additionele kosten ten behoeve van (versnelde) digitalisering; 
- Inzichtelijk maken additionele advieskosten wegens Corona; 
- Inzichtelijk maken niet retour te ontvangen kosten, waaronder artiesten of materialen. 

 
Inventarisatie te maken afspraken: 

- Afspraken met gemeentes omtrent exploitatie subsidie 2020 (ter voorkoming van korting op 
subsidie 2020); 

- Afspraken over projectsubsidies (doorlooptijd aanvragen verlengen, verlenging verantwoording 
dit jaar op korte termijn inclusief wellicht accountantscontrole); 

- Afspraken omtrent abonnementen scholen (indien van toepassing); 
- Afspraken omtrent terugbetalen recettes e/o later in de tijd alsnog voorstelling geven; 
- Afspraken aangaande: 

o Terugbetalen cursusgelden; 
o Digitaal doorgang van cursussen; 
o Cursussen die later in de tijd alsnog plaatsvinden; 

- Afspraken omtrent inzet derden en zzp’ers voor cursussen (welke kosten contractueel); 
- Interen op overuren en resterende vakantiedagen voorgaande jaren en wat is hiervan 

opgenomen tijdens start corona sluiting (personeelsbeleid)? Sturen op afbouw stuwmeer; 
- Afspraken schuldeisers aangaande betalingsverplichtingen (bij lage liquiditeit). 

Dit stappenplan kan als onderlegger gebruikt worden voor het adequaat invullen van de impactanalyse tool. 
 


