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1. Inleiding 

Op basis van het projectplan 2015-2018 van de stichting Europese Culturele hoofdstad 2018 

Leeuwarden-Fryslân wordt per kwartaal een integrale voortgangsrapportage opgesteld voor de Raad 

van Toezicht, het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Leeuwarden en 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. De voortgangsrapportage gaat in op de afwijkingen in 

de voortgang van de mijlpalen op het gebied van organisatie, participatie, events, communicatie, 

evaluatie en monitoring en financiering. De begroting 2015 wordt vergeleken met de realisatie tot en 

met het betreffende kwartaal van het boekjaar 2015. 

De voortgang per aandachtsgebied (organisatie, participatie, events, communicatie, evaluatie en 

monitoring en financiering) wordt inzichtelijk gemaakt op basis van het principe van een ‘rolling 

forecast’. Er wordt inzicht gegeven in voortgang van het onderhavige kwartaal en de planning voor 

de komende 4 kwartalen inclusief voorgestelde aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht. 

Er wordt gerapporteerd op afwijkingen ten opzichte van het eerder genoemde projectplan. De 

algehele voortgang wordt uitgebreider beschreven in de voortgangsrapportage die wij ten behoeve 

van de monitoring bijeenkomst met de EU-jury op 15 september a.s. hebben opgesteld. Dit 

zogenaamde “progress report” wordt nagezonden en kan als bijlage bij deze kwartaalrapportage 

worden gelezen. 

In deze kwartaalrapportage wordt een afwijking toegelicht inclusief mogelijke risico’s en getroffen 

beheersmaatregel(en). Het risico dat wordt weergegeven is ongewogen. Er is dus geen weging op 

basis van kans en impact opgenomen. 

De adviezen en aandachtspunten van de Raad van Toezicht, de provincie Fryslân en de gemeente 

Leeuwarden naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage zijn in deze kwartaalrapportage 

verwerkt. 
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2. Organisatie 

2.1 Voortgang geplande activiteiten 

ORGANISATIE Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

werving en benoeming vijf programmaleiders voor de regie op de thema's 

ontvangst businessplannen projecten/events

opstellen eerste integraal en logisch samenhangend programma 2018

review op de businessplannen, gericht op wat-vraag en begroting

totaal evaluatie op de doelstellingen van het bidbook

terugkoppeling naar projectleiders

indienen aangepaste businessplannen, incl. review

businessplan uitwerken in implementatieplan (hoe-vraag)

review op de businessplannen, gericht op hoe-vraag implementatie

terugkoppeling naar projectleiders

indienen aangepaste businessplannen, incl. review

contracteren 35 %van de events

contracteren 50 % van de events

contracteren 90 % van de events

contracteren 100 % van de events

tussentijdse voortgangsrapportages events

beoordelen projecten voor open programma's per kwartaal

eindrapportage project/event indienen

periodiek input leveren aan werkgroepen facilitair programma

bestuurlijk overleg gemeente-provincie-stichting

ambtelijk opdrachtgeversoverleg gemeente-provincie-stichting

verbindingsoverleg gemeente-provincie-stichting  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

2.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersingsmaatregel 

Werving programma 

leiders 

1 van de 5 functies is 

later ingevukld dan 

gepland, de programma 

leider Community and 

Diversity start per 1 

oktober 2015 

kans op vertraging van de 

doorontwikkeling thema 

Community and Diversity 

Producers Community 

and Diversity is benoemd 

en start per 1 oktober. 

Functie wordt tot 1 

oktober waargenomen 

door director Network en 

Legacy. 

Ontvangst Nog te ontvangen 

plannen die deadline in 

Geen, uitgezonderd 

Sense of Place, ontbreken 

Inmiddels is een zakelijk 

leider benoemd en een 
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businessplannen Q2 hadden: Sense of 

Place, Under the tower 

(heeft uitstel tot na de 

zomer gekregen) , Lost in 

the Greenhouse, 

Strangers on Stage, Adje 

Lambertz. 

van dit meerjarig 

businessplan (wel jaarlijks 

een projectplan) heeft 

negatief effect op EU-

subsidie mogelijkheden. 

separate stichting 

opgericht voor Sense of 

Place die met hoogste 

prioriteit een 

businessplan gaat 

opstellen. 

Periodiek input leveren 

aan werkgroepen 

facilitair programma 

Hoofdlijnen programma 

in de binnenstad van 

Leeuwarden zijn gedeeld 

met gemeente 

Leeuwarden. Ook heeft 

een bijeenkomst tussen 

themaproducenten en de 

E-teams plaatsgevonden. 

Uitrol naar de concrete 

projecten en facilitaire 

onderdelen moet nu 

vorm krijgen. 

Kans op onvoldoende 

aansluiting tussen events 

en de werkgroepen van 

het facilitaire programma 

en de E-teams.  

Concretisering van een 

groot aantal (main) 

events (wat, waar en 

hoe) vindt plaats in Q3 en 

Q4 van 2015. Hierbij 

wordt een omslag 

gemaakt van vraag 

gestuurd naar 

aanbodgericht werken. 

Ook communicatie naar 

andere gemeenten waar 

events plaats gaan vinden 

vindt plaats in Q3 van 

2015. 

 

2.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Opstellen integraal en logisch samenhangend 

programma.  

   

Ontvangst businessplannen events    

 

2.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersingsmaatregel 

Opstellen integraal en 

logisch samenhangend 

programma.  

Momenteel wordt 

gewerkt aan de 

agenda2018, de main 

events worden nu 

uitgewerkt. Verdere 

detaillering van het 

programma (events, 

inhoud en planning) 

wordt uitgewerkt in Q3 

door de cultural director 

Geen werkzaamheden zullen in 

Q3 worden voortgezet en 

geïntensiveerd. De 

omslag van 

ideeën/concepten naar 

een concreet programma 

(wat, waar en hoe) zal in 

Q3 en Q4 worden 

gemaakt. 
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en de programma leiders 

Ontvangst 

businessplannen is een 

proces dat doorloopt t/m 

Q3 en zal daarna een 

iteratief proces zijn van 

fine tuning 

is een proces dat 

doorloopt t/m derde 

kwartaal van 2015 en zal 

daarna  een iteratief 

proces zijn van fine 

tuning 

Geen Geen 
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3. Participatie 

3.1 Voortgang geplande activiteiten 

PARTICIPATIE Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

educatieprogramma ontwikkelen basisschoolkinderen

gezamenlijke aftrap voor ontwikkelen educatieprogramma voortgezet onderwijs

uitwerken afspraken met MBO en HBO instellingen

uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en andere zorgpartijen

voortzetten project De Reis Watercampus

verbreden en ontwikkelen  project De Reis

themaproducers en facilitaire werkgroep

Empowerment weten hoe de afstemming loopt

qua proces en inhoud.

De producers van Events zoeken mogelijkheden

om bijzondere doelgroepen te laten participeren.

1000 ideeen ontvangen voor open programma's  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

3.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

Educatieprogramma 

ontwikkelen 

basisschoolkinderen. 

Kunstkade en 

Keunstwurk zijn hier 

gezamenlijk actief mee 

aan de slag. Er wordt op 

event niveau 

geïnventariseerd waar 

aanknopingspunten 

liggen met basisonderwijs 

en het aanbod 

(maatwerk) van 

Kunstkade en 

Keunstwurk. 

 

geen 

 

Geen, afronding is 

gepland in Q4 2015 

Educatie programma 

Voortgezet Onderwijs 

(VO). 

Samen met Kunstkade, 

Keunstwurk en VO 

scholen is er een  

werksessie met 80 

leerlingen georganiseerd 

om de aansluiting met 

2018 te ontdekken vanuit 

de leerlingen zelf. 

Leerlingen kunnen ook 

Kans op te geringe 

aansluiting op de 

doelgroep jongeren. 

 

Beheersmaatregel: 

Themaproducers gaan 

aandacht voor 

jongerencultuur in 

plannen benadrukken. 
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als ambassadeur 

optreden. Dit heeft een 

goede basis opgeleverd 

waar Kunstkade en 

Keunstwurk verder vorm 

aan zullen geven, samen 

met (de events/projecten 

van) 2018. De werkgroep 

doorgaande leerlijn 

Cultuureducatie (die is 

opgezet vanuit de 

Samenwerkingsagenda 

gemeente-provincie) is 

hierbij ook aangehaakt.   

Uitwerken afspraken 

MBO/HBO 

Het initiatief ‘Knowledge 

2018’ (Stenden/NHL) is 

een mooie ingang om 

vraag en aanbod tussen 

Hogescholen en 2018 

vorm te geven. 

Van Hall Larenstein 

ontfermt zich over de 

Ecology lijn. Hiervoor 

wordt een 

samenwerkingsovereen-

komst gesloten. 

Meer fundamentele 

samenwerking met 

studenten plus overige 

disciplines (cross-

sectorale innovatie), 

wordt nog verder 

uitgewerkt in de 

Blokhuispoort als 

creatieve broedplaats. De 

projecten/events van 

2018 bieden uitstekende 

innovatiekansen voor 

student en bedrijfsleven. 

Het Innovatieplatform is 

hiervoor bestuurlijk 

gezien de dragende 

structuur. Frisian design 

factory en Frysklab zijn 

hiervoor wellicht 

geschikte 

Kans op onvoldoende 

aansluiting met het MBO 

en HBO. Dit kan er voor 

zorgen dat we onze 

doelstellingen op het 

gebied van educatie en 

inhoudelijk op 

bijvoorbeeld het terrein 

van ecology niet 

realiseren. 

 

 

Bij diverse bijeenkomsten 

ook overige instellingen 

blijven betrekken. 
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uitvoeringsorganen. Daar 

wordt de komende 

maanden mee 

geëxperimenteerd.  

Uitwerken samenwerking 

Zorg en Welzijnspartijen 

Er ontstaat bij zorg- en 

welzijns verleners, 

patiënten en organisaties 

in toenemende mate 

enthousiasme voor het 

empoweren van 

bijzondere doelgroepen 

middels de 

projecten/events van 

2018. 

Vanuit een werksessie 

(georganiseerd in 

coproductie met 

Keunstwurk en 

Kunstkade) wordt een 

basis gelegd om kunst en 

cultuur in te zetten als 

manier om mensen actief 

in de samenleving deel te 

laten nemen. 

De mogelijkheid bestaat 

dat wij er niet in slagen 

om duurzame (lange 

termijn) oplossingen te 

vinden als het gaat om 

activering van 

maatschappelijke 

deelname 

(empowerment). 

 

Vanuit kleinschalige  

Pilots (Cityproms en 

Bedvrijdingsontbijt 5 mei) 

opschalen om 

oplossingen te zoeken 

voor logistieke, 

organisatorische  en 

financiële uitdagingen. 

Met WELLZO en Talant 

zijn samenwerkings-

contracten afgesloten 

over inzet en 

betrokkenheid van 

vrijwilligers en bijzondere 

doelgroepen. 

 

3.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Geen    

 

3.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

geen    
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4.Events 

4.1 Voortgang geplande activiteiten 

EVENTS Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

ontvangst businessplannen 41 events

beoordelen ingediende projecten/events voor de open programma's

opstellen eerste integraal en logisch samenhangend programma 2018

vaststellen voorlopig programma 2018

presentatie voorlopig programma op Uitmarkt

contracteren 35 % van de events

doorontwikkelen projecten/events

tussentijdse voortgangsrapportages events

presentatie hoofdlijnen programma aan jury

contracteren 50% van de events

presentatie programma aan jury

90 % van de events gecontracteerd

100% van de events gecontracteerd

openingsevent

uitvoeren programma 2018

sluitingsevent  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

4.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

Ontvangst 

businessplannen events 

Nog te ontvangen 

plannen die deadline in 

Q2 hadden: Sense of 

Place, Under the tower 

(heeft uitstel tot na de 

zomer gekregen) , Lost in 

the Greenhouse, 

Strangers on Stage, Adje 

Lambertz. 

Geen, uitgezonderd 

Sense of Place, ontbreken 

van dit meerjarige 

businessplan (jaarlijkse 

projectplannen wel 

aanwezig) heeft negatief 

effect op EU-subsidie 

mogelijkheden. 

Inmiddels is een zakelijk 

leider benoemd en een 

separate stichting 

opgericht voor Sense of 

Place die met hoogste 

prioriteit een 

businessplan gaat 

opstellen. 

 

4.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

geen    
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4.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

Presentatie van (o.a.) 

programma aan EU jury 

in Q4 

Blijkens uitnodiging EU is 

de presentatie van de 

jury in Q3 i.p.v. in Q4. 

geen Progress report is 

opgesteld en presentaties 

zijn voorbereid ten 

behoeve van de 

bijeenkomst met de jury 

op 15 september 2015. 

Opstellen integraal en 

logisch samenhangend 

programma.  

Momenteel wordt 

gewerkt aan de agenda 

2018, de main events 

worden nu uitgewerkt. 

Verdere detaillering van 

het programma (events, 

inhoud en planning) 

wordt uitgewerkt in Q3 

door de cultural director 

en de programma leiders 

geen werkzaamheden zullen in 

Q3 worden voortgezet en 

geïntensiveerd. De 

omslag van 

ideeën/concepten naar 

een concreet programma 

(wat, waar en hoe) zal in 

Q3 en Q4 worden 

gemaakt. 
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5. Communicatie 

5.1 Voortgang geplande activiteiten 

COMMUNICATIE Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

doorontwikkeling informatiecentrum 

ontwikkelen presentatiemateriaal 2018

opzetten beeldbank 2018

restylen social media

mediasamenwerking regionale media opzetten

uitbrengen nieuwsbrieven

organiseren publieksbijeenkomsten

zichtbaarheid 2018 realiseren in Leeuwarden en Fryslân

ambassadeurs programma opzetten

doelgroep gericht materiaal ontwikkelen

guerillamarketing

jaarplan communicatie  

webshop 2018.nl / merchandising gereed

maandelijks kernteam communicatie met gemeenten en provincie. 

driewekelijks overleg met Merk Fryslân

organiseren producenten bijeenkomsten

Club2018 is opgezet en bemenst en wordt uitgevoerd tot en met 2018

Opzetten ticketing 2018.nl. Doel om in Q3 een pilot te draaien t.b.v. dataverzameling

Voeren van gesprekken met (media)partners t.b.v. strategische samenwerking (NBTC, KLM, NPO, NS/Arriva)

meten resultaten communicatie in relatie tot doelstellingen uit bidbook  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

5.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

doorontwikkeling 

informatiecentrum 

Op basis van het in Q1 

opgestelde plan is in Q2 

de personele formatie 

versterkt en is het 

werkproces aangehaakt 

bij de bidbook 

programma’s LabLwd en 

Royal Friesian.  

Daarnaast is in het kader 

van de ontwikkeling van 

de Blokhuispoort gestart 

met verbouw van De 

Smederij tot informatie-

centrum 

Kans op onvoldoende 

follow-up lokale 

initiatieven.  

Personele formatie is 

versterkt. 
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presentatiemateriaal Standaard presentatie en 

meertalig materiaal (NL, 

FRL, DE, ENG) is 

onderhanden. 

Voor het bedrijfsleven is 

een strategisch 

bedrijfsplan LWD2018 

uitgebracht. 

geen Afronding in Q3 of Q4, 

daarnaast is de 

marketing- en 

communicatie strategie 

gericht op het informeren 

van Fryslân in 2015, 

Nederland in 2016 en 

Europa in 2017 

beeldbank Beeldbank gerealiseerd, 

overgang naar 

beheerfase. Opzetten 

instagram onderhanden 

Kans op onvoldoende 

(naams)bekendheid 

onder jongeren 

(Instagram kent groot 

bereik onder jongeren).  

Afronding instagram in 

Q3 

mediasamenwerking Samenwerking lokale 

media LC, FD is 

gerealiseerd. Omrop 

Fryslân is onderhanden. 

Daarnaast is op 

intentioneel niveau 

afspraken gemaakt met 

landelijke media. Dit 

wordt in 2015 verder 

uitgewerkt. 

Kans dat lokale media 

initiatieven van LWD2018 

en de events niet 

(h)erkennen. 

Geen, afronding in Q3 of 

Q4, daarnaast is de 

marketing- en 

communicatie strategie 

gericht op het informeren 

van Fryslân in 2015, NL in 

2016 en EU in 2017 

uitbrengen 

nieuwsbrieven 

Opzet gereed, eerste 

nieuwsbrief in Q3 

Nog onvoldoende 

informatie voor (actief) 

geïnteresseerden 

Geen, afronding in Q3 

zichtbaarheid (city-

/provincie dressing) 

Gerealiseerd voor de stad 

Leeuwarden, 

bijvoorbeeld alle vrij 

beschikbare ruimte 

wordt ingezet voor 

LWD2018. Provincie 

dressing aandachtspunt 

(zie opmerking bij 

MerkFryslan) 

Zichtbaarheid van 

LWD2018 is nog teveel 

gericht op de stad 

Leeuwarden en nog te 

weinig op de provincie 

Fryslân. Hierdoor wordt 

het project nog teveel 

gepercipieerd als een 

‘stad Leeuwarden’ 

project i.p.v een 

fries/provinciebreed 

project. 

 

ambassadeurs 

programma 

Eerste contouren van een 

programma is inmiddels 

gereed, wordt in Q3 

verder uitgewerkt  

Kans op te weinig 

verbinding met de 

mienkip. 

Aanpak en ontwikkeling 

opgeschaald onder 

leiding van director 

Network en Legacy 
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doelgroepgericht 

materiaal ontwikkelen  

Gedaan tav publiek 

(krant) en club2018. 

Onderwijs nog 

onderhanden (lespakket 

PO voor spreekbeurten 

via kunstkade) 

Nog onvoldoende 

informeren van (actief) 

geïnteresseerden 

Geen, is onderhanden 

webshop en 

merchandising 

Op dit moment wordt 

assortiment 

samengesteld. Webshop 

naar verwachting in Q4 

gereed. Samenwerking 

met mogelijke derde 

partij wordt op dit 

moment onderzocht. 

Geen, vraag naar 

merchandising is op dit 

moment gering 

Geen, is onderhanden 

overleg Merk Fryslân Er is sprake van een 

interim situatie bij Merk 

Fryslân. 

Er ontstaan twee risico’s. 

Als eerste komt de 

‘provincie dressing‘ 

onvoldoende van de 

grond. De activiteiten van 

Merk Fryslân op dit 

gebied zijn onvoldoende 

afgestemd op activiteiten 

van LWD2018. 

Ten tweede komen de 

activiteiten op het gebied 

van de nationale en 

internationale marketing 

van LWD2018 

onvoldoende van de 

grond, bijvoorbeeld de 

NL campagnes, 

samenwerking NBTC, 

beurzen zoals ITB en 

WTM, afspraken met 

touroperators, 1 

evenementenkalender, 

koppeling van toerisme 

info aan 2018 en alle 

hiermee samenhangende 

traffic. 

In het bestuurlijk overleg 

met de provincie Fryslân 

en gemeente 

Leeuwarden zijn de 

knelpunten en mogelijke 

(korte termijn) 

oplossingen besproken 

 

5.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 
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Voeren van gesprekken met mediapartners t.b.v. 

strategische samenwerking (NBTC, KLM, NPO, 

NS/Arriva).  

Deze gespreken zijn gepland voor geheel 2015 met 

als doel om in 2015 intentieovereenkomsten af te 

sluiten 

   

 

5.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 
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6. Evaluatie en monitoring 

6.1 Voortgang geplande activiteiten 

EVALUATIE EN MONITORING Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

evaluatie van doelstellingen die onder verantwoordelijkheid stichting vallen

input leveren aan de onafhankelijke monitoring en evaluatie 

participeren in onafhankelijke monitoring en evaluatie

eerste meting/inventarisatie van de risico's 

actualisatie van de risicoinventarisatie

beknopte voortgangsrapportage t.b.v. RvT en colleges van B&W en GS  

 

6.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

Geen    

 

6.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Eerste meting risico’s. Eerste risico inventarisatie 

op projectniveau is gemaakt. Input wordt gebruikt 

voor het concept programma 2018 en 

besluitvorming hieromtrent. 

   

Onafhankelijke monitoring en evaluatie. De 

nulmeting realisatie doelstellingen bidbook 

(inclusief die buiten de invloedsfeer van de 

stichting) is gereed. Uitkomsten daarvan worden 

besproken om te beoordelen waar bijsturing nodig 

is binnen de activiteiten/invloedssfeer van de 

stichting 

   

 

6.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

geen    

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                     
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7.Financiën 

7.1 Voortgang geplande activiteiten 

FINANCIEN Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

tweemaandelijkse interne financiële voortgangsrapportage

60 % van de financiering beschikbaar

75 % van de financiering beschikbaar

90 % van de financiering beschikbaar

onafhankelijke midtermreview financiering i.o.v. R.v.T.

100 % van de financiering beschikbaar

opstellen  en vaststellen jaarrekening door R.v.T.

actualiseren (meerjaren)begroting

actualiseren formatiebegroting

vaststellen (meerjaren)begroting door R.v. T.

opstellen bestedingsplan communicatie en marketing

opstellen  bestedingsplan events/projecten  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

7.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

Interne doelstelling 60% 

financiering niet 

gerealiseerd 

Circa 50% van de 

financiering is op dit 

moment gerealiseerd. 

Onvoldoende financiering 

(vooral fondsen, 

regiobinding en 

sponsoring) om ambities 

bidbook te realiseren.  

 

Taskforce financiering en 

bijbehorende 

taakgroepen zijn opgezet 

samen met provincie en 

gemeenten om 

financiering op het 

gebied van EU-subsidies, 

fondsen, sponsoring en 

regiobijdragen te 

realiseren. Inmiddels zijn 

op het gebied van 

sponsoring en fondsen 

toezeggingen ontvangen 

die in 2015 omgezet 

worden naar contracten 

of beschikkingen. De 

werkgroep EU subsidies is 

versterkt om in het 

najaar van 2015 nog een 

aantal aanvragen te 



17 

 

kunnen doen.  

De F-6 gemeenten geven 

een extra impuls aan het 

onderdeel regiobinding.  

Op dit moment is 50% 

van de financiering 

gerealiseerd (hard) en 

circa 10% aan 

toezeggingen ontvangen 

(zacht). 

De contractering van de 

events wordt afgestemd 

op het ritme van de 

beschikbare financiering. 

Er wordt niet meer geld 

uitgegeven dan er binnen 

komt. Dit kan wel een 

negatief effect op het 

tempo van de 

contractering hebben 

 

7.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

geen    

 

7.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

geen    
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8. Begroting 2015 en realisatie. 

 

 

Hierboven is de begroting en realisatie tot en met juni 2015 weergegeven. De kolom verplichting 

geeft de reeds aangegane verplichtingen op basis van contracten, (arbeids-)overeenkomsten en 

opdrachtbevestigingen weer.  

De stichting hanteert uit oogpunt van transparantie het volgende aanbestedingsbeleid: voor 

opdrachten van meer dan 45.000 euro vraagt de stichting minimaal drie offertes. Voor opdrachten 

van meer dan 100.000 euro vraagt de stichting meer dan drie offertes. Indien er redenen zijn om hier 

van af te wijken dan wordt vooraf altijd overleg gevoerd met de subsidieverstrekker. 

De post onvoorzien is conform bidbook en meerjarenbegroting en is ten behoeve van de opbouw van 

een minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen/post onvoorzien in het jaar 2018 van € 2,5 mln. Dit 

door ieder jaar een bedrag te reserveren voor onvoorziene omstandigheden in 2018. Voor 2015 is dit 

een bedrag van € 0,5 mln. 

De opbrengsten die op dit moment zeker zijn bedragen ca. € 3,5 mln. plus een bijdrage uit het 

evenementenfonds. Daarnaast is tot en met juni 2015 een bedrag van € 109.415 aan 

sponsorbijdrages (met name Club2018) gefactureerd.  

Overigens verlopen de inkomsten en uitgaven van het evenementenfonds via de provincie Fryslân, 

de stichting adviseert de provincie over de besteding van deze middelen binnen de doelstellingen en 

kaders zoals Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten deze heeft vastgelegd. 
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Daarnaast is € 163.500 in-directe funding door de publieke sector zeker gesteld. Bij de overheden is 

een opdracht neergelegd om de in-kind bijdragen verder op te hogen naar het niveau zoals 

opgenomen in het bidbook. De begroting is ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting van € 

204.500 neerwaarts bijgesteld. 

Wanneer andere opbrengsten zeker zijn gesteld kunnen middels een besluit door de directie van de 

stichting meer middelen beschikbaar worden gesteld. 

De formatie-/personeelsbegroting wordt maandelijks geactualiseerd en gebruikt voor de optimale 

invulling van de prioriteiten in 2015, te weten het realiseren van de financiering van LWD2018 tot en 

met 2018. De formatieve ruimte bedraagt op dit moment (eind juni 2015) 81.000 euro. Er wordt 

gestuurd op invulling van vacatures gedekt via de in-kind bijdragen waardoor de budgettaire ruimte 

voor events vergroot wordt. 

 

Events 

Aangezien het beschikbare budget 2015 voor events circa 3 maal overtekend was, is intensief overleg 

gevoerd met projectleiders van de events en de stichting (de director netwerk en legacy, de 

businessdirector en de themaproductenten) over een sluitend bestedingsplan voor de events in 

2015. Dit bestedingsplan is gebaseerd op enerzijds inhoudelijke gronden en anderzijds het 

beschikbare budget. Inhoudelijke gronden zijn: welke projecten moeten starten gegeven hun lange 

looptijd (dit betreft slechts enkele geselecteerde projecten), welke projecten hebben middelen nodig 

voor visieontwikkeling en businessplannen inclusief funding en welke pilots en experimenten willen 

we reeds doen. Eind maart heeft de directie van de stichting het sluitende bestedingsplan 

vastgesteld en zijn beschikkingen verstrekt dan wel onderhanden. 

Voor de laatste nog niet ingevulde vacature, te weten de vacature voor de themaproducer 

Community and Diversity, is de werving inmiddels afgerond. Deze themaproducer start per 1 oktober 

2015.  

 

Organisatie 

Uitgaven voor bureaukosten betreffen vooral kosten voor de financiële administratie en 

salarisadministratie, advisering inzake statuten (notaris), fiscaliteiten (BTW), sponsoring en 

fondsenwerving en wervingskosten voor RvT leden en thema producenten en kosten uit 2014. 

Verplichtingen betreffen kosten voor accountantscontrole, advisering inzake fiscaliteiten en 

sponsoring. Inmiddels is gebleken dat het budget voor accountantskosten, verzekeringen en 

huisvesting is te laag is door hoge verzekeringskosten (met name ziektekosten) en aangekondigde 

huurverhogingen in de blokhuispoort.  

 

Participatie 

Het onderdeel participatie, legacy en exchange betreft onder andere de internationale reis- en 

verblijfkosten en de kosten die gemaakt worden om de activiteiten op het gebied van educatie en de 

vormgeving van de legacy te realiseren. 
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Marketing en communicatie 

Verplichtingen betreffen, naast de personele kosten, vooral de verwachte kosten voor de sponsoring 

activiteiten en de bijdragen aan Uitmarkt en Oerol. Met het vertrek van een projectmedewerker 

wordt nader gekeken naar de invulling en taakverdeling rondom marketing en communicatie.  

 

Daarnaast is geïnvesteerd in de benodigde (personele) capaciteit voor uitvoering club2018, 

fondsenwerving- en aanvragen en sponsoring. Deze activiteiten waren (begin 2015) niet begroot 

omdat deze door de medeoverheden werden uitgevoerd.  

 

Evaluatie en monitoring 

Gebleken is dat het budget van de RvT te laag was begroot. Er was in 2014 uitgegaan van 1 voorzitter 

en 3 leden. In 2015 zal na het aftreden van een lid en het benoemen van 2 nieuwe leden de 

basisbezetting uit 4 leden en 1 voorzitter bestaan. Gewerkt wordt aan de invulling van de functie van 

controller op basis van bijdrage in natura van een publieke organisatie.  

 

 


