
Onderzoeksresultaten impact 
Corona cultuurregio Twente
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in mei 2020 

kan dit jaar 
haar rekeningen 
niet direct betalen 

Naar schatting verliezen 
de professionele instellingen 
samen ongeveer 12,3 miljoen 
euro bruto

Hoe helpen we de instellingen die directe betalingsproblemen krijgen?
Het totale nettoverlies voor de cultuurregio Twente tot het einde van dit jaar is 8,65 tot 12,25 
miljoen euro. Wat kunnen we hieraan doen? 
Hoe houden we het verenigings- en vrijwilligersleven in stand? 

Evenementenorganisatoren 
zijn het hardst getroffen

Kleine musea worden het hardst getroffen

zonder hen blijft er nog een netto 
verlies van 3 tot 5 miljoen euro over 

Het totale verlies tot het eind van 2020 
voor de mensen die de enquête hebben 
ingevuld is 888.696 euro

instellingen kunnen gebruik 
maken van de NOW

instellingen hebben een 
TOGS aanvraag gedaan 

Het grootste gemis is het 
plezier van samen spelen, 
zingen en dansen

Tot sluiting van 1 juni

Tot het einde van het jaar

Podia zijn het 
hardst geraakt

Voor alle organisaties is dit, op dezelfde 
manier doorgerekend, 5,56 miljoen euro 
bruto verlies tot het einde van dit jaar
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Professionele instellingen Vrijwilligersorganisaties 

Uitdagingen

We hebben gekeken naar de financiële situatie op basis van de volgende datums: 16 maart tot 1 juni (volledige 
sluiting) en vanaf 1 juni t/m 31 december (geopend, volgens de richtlijnen van het RIVM). We zochten contact met 40 
professionele instellingen en 675 vrijwilligersorganisaties voor dit onderzoek. De organisaties die subsidie ontvangen 
vanuit de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 deden niet mee. 24 professionele instellingen (60% van het totale 
aantal) en 108 vrijwilligersorganisaties vulden de enquête in (16% van het totale aantal).

%

Op dezelfde manier doorgerekend voor 
alle instellingen, komt dit uit op 20,5 
miljoen euro bruto verlies

Gemiddeld is dit per organisatie 4.820 euro
nettoverlies tot het einde van dit jaar

Andere verenigingen lopen vooral veel 
horeca-, sponsor-, clubactie-, presentatie-, 
contributie-, en verhuurinkomsten mis. 
Daarnaast blijven ze betalen voor 
dirigenten, docenten en repetitie-
ruimtes en kost het verplaatsten 
van activiteiten extra geld.

Als we dit berekenen voor álle instellingen is dit 
5,4 tot 9 miljoen nettoverlies tot het einde van 2020.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Tegemoetkoming schade COVID-19 

professionele instellingen 
krijgen ook steun vanuit 
de Rijkscultuurfondsen

Door regelingen van het Rijk en gemeenten, 
blijft hier een nettoverlies van 3,5 tot 8,6 miljoen 
euro van over.

Het nettoverlies van de mensen die de enquête hebben 
ingevuld is 520.490 euro. Dit komt neer op 3,25 miljoen 
euro nettoverlies voor elke organisatie op dezelfde 
manier doorgerekend.

...een groot deel van de professionele 
instellingen heeft geen recht hierop
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