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Beste cultuuraanbieder,
 
Het bijzondere jaar 2020 hebben we inmiddels achter ons gelaten. Het coronavirus en de
beperkende maatregelen helaas nog niet.
Als eerste wil ik jullie een goed 2021 wensen. Een jaar waarin we hopelijk weer wat meer ruimte
krijgen voor kunst en culturele activiteiten.
 
Ten tweede wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende:
In het voorjaar 2020 hebben wij samen met de andere Twentse gemeenten (Cultuurregio
Twente) een inventarisatie uitgevoerd naar de impact van het coronavirus op de culturele
sector. Op basis hiervan (zie overzicht in bijlage) is er samen met verschillende
brancheorganisaties een lobby ingezet om via het Rijk ondersteuning te krijgen voor behoud van
de culturele infrastructuur in de regio. Inmiddels hebben vele professionele (BIS) instellingen, de
provincie en gemeenten hiervoor de nodige middelen gekregen. Vanuit de gemeente Oldenzaal
ben ik op dit moment bezig om te inventariseren welke Oldenzaalse culturele verenigingen en
kleinere instellingen verwachten in de financiële problemen te komen vanwege corona. Is dit bij
uw organisatie het geval? Laat het me dan even weten het liefst voor 10 januari a.s. We kunnen
dan samen bekijken of en eventueel op welke manier wij u kunnen helpen.
 
Op 8 december jl. hebben wij een brandbrief ontvangen namens een brede afvaardiging van de
culturele sector in Oldenzaal. In deze brief wordt een oproep gedaan om de
ondersteuningsmiddelen die wij van het Rijk gekregen hebben ook daadwerkelijk in te zetten
voor de lokale culturele sector. In de vergadering van 8 maart a.s. zal de gemeenteraad hierover
een besluit nemen. Ondanks deze termijn kan het college van burgemeester en wethouders bij
dringende liquiditeitsproblemen eerder een besluit nemen. Daarvoor blijven wij graag in contact
met ieder die zich actief inzet in onze lokale culturele sector. Wij zijn namelijk trots op de
veerkracht en creativiteit die er is en hopen dat we dit kunnen behouden voor de Oldenzaalse
samenleving.
 
Daarnaast ben ik ook benieuwd naar vernieuwende initiatieven en creatieve mogelijkheden die
er ontstaan om binnen de beperkende maatregelen straks toch weer culturele activiteiten vorm
en inhoud te geven. Wellicht kunnen we door middel van kennisdeling, samenwerking en/of
andere vormen van ondersteuning meer mogelijk maken in relatief korte tijd. Neem hiervoor
dan even contact op met mij of met onze cultuurmakelaar Quinta Clason, per e-mail:
quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl of telefoon 06 – 38 75 48 46.
 
Met vriendelijke groet,
 
Carmen Steghuis-Bekke | Accountmanager cultuur en toerisme
T ( 0541) 58 81 11 - aanwezig ma t/m do van 9:00 tot 13:00 en vrijdag
T (06) 25 77 68 56
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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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Uitdagingen







 
 
Dit e-mailbericht, inclusief eventueel toegevoegde bijlage(n), is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde(n).
Openbaarmaking, vermenigvuldiging en of verstrekking aan en gebruik door anderen is
niet toegestaan.
Indien u dit e-mailbericht ten onrechte hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender
hiervan te informeren en het bericht te verwijderen.


