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1. Inleiding 

Op basis van het projectplan 2016-2019 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 activiteiten en mijlpalen op het gebied van organisatie, legacy, events, 

marketing en communicatie, evaluatie en monitoring en financiering. De begroting 2016 wordt 

vergeleken met de realisatie tot en met het tweede kwartaal van het boekjaar 2016. 

De voortgang per aandachtsgebied (organisatie, legacy, events, marketing en communicatie, 

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

‘rolling forecast’. Er wordt inzicht gegeven in de voortgang in het tweede kwartaal 2016 en de 

planning voor de komende 4 kwartalen inclusief voorgestelde aanpassingen op basis van 

voortschrijdend inzicht en op basis van de voortgang in voorgaande kwartalen: de voortgang op de 

activiteiten en mijlpalen uit het voorgaande kwartaal wordt meegenomen in de vertaalslag voor de 

komende 4 kwartalen. 

In deze voortgangsrapportage wordt gerapporteerd op afwijkingen ten opzichte van het projectplan 

2016-2019. In de voor u liggende rapportage 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. 

Belangrijkste aandachtspunten/mijlpalen voor de directie in het tweede kwartaal van 2016 zijn 

geweest: 

- het deel van het basisprogramma dat door externe producers zal worden gerealiseerd, is 

vastgelegd in opdrachtbevestigingen. In samenspraak met deze producers is een eerste 

versie van de evenementenkalender opgesteld. Zoals verwacht was de formalisering van 

opdrachtbevestigingen opnieuw een belangrijke lakmoestest voor individuele producers en 

organisaties, en enkele plannen (bijvoorbeeld het operaproject Mata Hari) werden 

geannuleerd nu de ware omvang van het financiële risico niet in verhouding bleek met de 

draagkracht van individuele producers en organisaties. 

- op het gebied van sponsoring is in het tweede kwartaal vooral ingezet op het binnenhalen 

van hoofdsponsor ING. Met succes. In het tweede kwartaal is ook een partnership afgesloten 

met NDC mediagroep. Voorts zijn een aantal sponsortrajecten opgestart die na de 

zomervakantie naar verwachting tot ondertekening van contracten zullen leiden.  

- op het vlak van fondsenwerving zijn ook belangrijke stappen gezet. Op 23 juni jl. werd door 

Commissaris van de Koning Dhr. John Jorritsma en Burgemeester Ferd Crone een consortium 

van de belangrijkste Leeuwarder fondsen samengebracht. Zes programmaonderdelen 

werden hier door interne en externe producers voorgesteld met de bedoeling individuele 

fondsen warm te maken om projecten concreet met een financiële bijdrage te 

ondersteunen. Een aantal fondsen hebben zich inmiddels concreet gecommitteerd, bij een 
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aantal anderen loopt inmiddels een formele aanvraagprocedure. In Q2 is binnen de stichting 

een fondsenwerver aangesteld. 

- het legacy-plan is opgesteld en besproken. In Q3 zal gewerkt worden aan de uitwerking van 

de onderdelen in dit plan.  

- de marketing- en communicatiestrategie is gereed en besproken. In Q3 en Q4 zullen op 

onderdelen deelplannen gereed komen en zal tegelijkertijd gewerkt worden aan de 

uitvoering van elementen.  
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2. Organisatie 

2.1 Voortgang geplande activiteiten 

activiteit/mijlpaal organisatie Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

contracteringsvoorwaarden opstellen

50 % van de events zit in de contracteringsfase

voorgenomen bevestiging van aanvullend € 1,5 miljoen 

van projecten in voorbereiding

90 % van de events zit in de contracteringsfase

 100 % van de events zit in de contracteringsfase

tussentijdse voortgangsrapportages 

rapportage aan EU jury

beoordelen projecten voor open programma's per 

kwartaal

eindrapportage project/event indienen

periodiek input leveren aan werkgroepen openbare orde 

en mobiliteit

bestuurlijk overleg gemeente-provincie-stichting

ambtelijk opdrachtgeversoverleg gemeente-provincie-

stichting

verbindingsoverleg en legacy overleg 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 Beheersmaatregel 

contracteringvoorwaarden De projecten die in de 

uitvoeringsfase zitten 

hebben een brief 

ontvangen waarbij de 

meerjarige financiële 

toezegging is bevestigd. 

Standaardformat voor 

het contract tussen 

CH2018 en events is 

opgesteld, juridisch 

getoetst en in concept 

met enkele events 

besproken. Aantal zaken 

moeten nog 

geconcretiseerd worden 

voordat tot definitieve 

contractering kan worden 

overgegaan, zoals 

bijvoorbeeld afspraken 

Onduidelijkheid over 

wederzijdse taken en 

verantwoordelijkheden 

Standaardformat voor 

het contract tussen 

CH2018 en het event is 

inmiddels gereed en bij 

enkele events al 

besproken. 

In overleg met de 

projecten/events worden 

nu eerst de (verdeling 

van) werkzaamheden 

rondom marketing en 

communicatie en 

ticketing nader 

verduidelijkt voordat de 

contracten worden 

uitgerold. 
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over ticketing. 

Inmiddels is voor de 

juridische ondersteuning 

een medewerker 

beschikbaar (kosteloze 

detachering)  

voortgangsrapportages Er wordt gewerkt aan een 

programma en 

projectmanagement 

systematiek die passend 

is bij de fase na 

contractering. Inmiddels 

is hiervoor een 

medewerker beschikbaar 

(kosteloze detachering) 

die CH2018 hierin 

ondersteund 

Geen inzicht in 

voortgang van projecten 

Op dit moment wordt 

middels het wekelijks 

projectenoverleg zicht 

gehouden op voortgang 

van projecten 

 

2.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 

geen 
   

 

2.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

geen    
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3. Legacy 

3.1 Voortgang geplande activiteiten 

activiteit/mijlpaal europe Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

onderhouden contacten met andere ECOC steden

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

onderhouden contacten en uitwisseling met Europese 

partners en netwerken

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

samenwerkingsprogramma met Valetta gereed

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

check op EU dimensie van de events

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

onderhouden contacten en uitwisseling met Europese 

partners en netwerken 15% EU funding culturele events

check op EU dimensie van de events 15% funding culturele events  
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activiteit/mijlpaal empowerment Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

60% realiseert

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten/events de participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en 

andere zorgpartijen

50% participatie alle benaderde doelgroepen 

25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerking samenwerking met Sport Fryslan 50% participatie alle benaderde doelgroepen

verbreden en ontwikkelen  project De Reis

50% participatie alle benaderde doelgroepen - 

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen 50% participatie alle benaderde doelgroepen

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

50% realiseert 50% participatie alle benaderde doelgroepen

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten deze participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is 50% participatie alle benaderde doelgroepen

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events 50% participatie alle benaderde doelgroepen

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen

25% participatie niet standaard cultuur bezoekers 

- beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

25% realiseert 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers

vaststellen dat o.b.v. contractering in 50% van de 

projecten deze participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers

uitwerken afspraken samenwerking met UCF

samenwerking buitenlandse universiteiten - 25% 

65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerken vrijwilligersnetwerk samen met bibliotheken, 

culturele instellingen, Sport Fryslan, Wellzo en Partoer 

en hierin samenwerking met Randstad verkennen

30.000 vrijwilligers - 25% 65-80 jarigen dragen 

kennis over

vrijwilligersvraag inventariseren en aanstellen 

vrijwilligerscoördinator als schakel tussen events en 

vrijwilligers en maatschappelijke partners 30.000 vrijwilligers 

tussentijds toetsen of er voldoende vrijwilligers 

beschikbaar zijn voor 2018 30.000 vrijwilligers

uitwerken afspraken met MBO  instellingen 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerken afspraken met HBO instellingen 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

samenwerking verder uitwerken tussen 3 HBO’s en 2 

MBO’s in het platform Knowledge 2018 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

25% realiseert 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten/events de participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

review op mate van gerichtheid culturele wereld op 

burgerparticipatie m.b.v. uitkomsten onderzoek 

studenten

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee  
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activiteit/mijlpaal ecology Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

definitieve invulling samenwerking met Groene Alliantie

verbinding leggen met Wateralliantie en Fabulous Water 

Award

definitieve vormgeving Energy Now

relatie onderhouden met energie team gemeente en 

provincie  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

 

3.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

De activiteiten/mijlpalen 

zijn aangepast op basis 

van de contouren van het 

legacy plan, de 

activiteiten en mijlpalen 

waar we als stichting niet 

primair verantwoordelijk 

voor zijn, zijn niet meer 

opgenomen.  

n.v.t. Onduidelijkheid over het 

realiseren van de 

betreffende kpi 

Er zijn op basis van het 

legacy plan duidelijker 

afspraken gemaakt met 

overheden en 

maatschappelijke partijen 

wie voor welke KPI 

verantwoordelijk voor is. 

Er heeft nog geen toets 

plaatsgevonden op de 

realisatie van de KPI’s (op 

basis van het eerste 

concept-programma)  

Niet alle 45 projecten zijn 

al zo ver dat ze zicht 

geven op de beoogde 

realisatie van de KPI’s 

Onduidelijkheid over het 

realiseren van de 

betreffende kpi 

Er zijn op basis van het 

legacy plan duidelijker 

afspraken gemaakt met 

overheden en 

maatschappelijke partijen 

wie voor welke KPI 

verantwoordelijk voor is. 

Vrijwilligersinventarisatie 

is nog niet gereed 

Niet alle 45 projecten zijn 

al zo ver dat ze zicht 

geven op het benodigd 

aantal vrijwilligers 

Onduidelijkheid over het 

realiseren van de 

betreffende kpi 

Er komt op zeer korte 

termijn wel een indicatie 

beschikbaar van de 

verschillende soorten 

vrijwilligerswerk in de 

events. Dit is/wordt op 

dit moment 

geïnventariseerd bij alle 

projecten/events. 

 

3.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 
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n.v.t.    

    

 

3.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

geen    

 



10 

 

4.Events 

4.1 Voortgang geplande activiteiten 

activiteit/mijlpaal events Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

digital ECOC programma gereed

4 miljoen bezoekers in 2018 - 50 miljoen 

Europenanen kennen LWD/Fryslan  - contact met 

30 miljoen Europeanen

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 4 

mln. bezoekers realiseert 4 miljoen bezoekers in 2018

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten de bezoekersdoelstelling evenredig 

opgenomen is 4 miljoen bezoekers in 2018

review om vast te stellen dat bezoekersdoelstelling 

voldoende geborgd is in de events 4 miljoen bezoekers in 2018

review om vast te stellen dat o.b.v. verwachte bezoekers 

en verwachte gemiddelde besteding deze doelstelling 

voldoende geborgd is in de events 79 miljoen bestedingen door bezoekers

beoordelen ingediende projecten/events voor de open 

programma's

aansluiten events en samenwerkingsagenda

doorontwikkelen projecten/events

tussentijdse voortgangsrapportages events

presentatie hoofdlijnen programma aan jury

contracteren 50% van de events

extended program Nothern Netherlands gereed

1000 ideeen ontvangen voor open programma's

vaststellen voorlopig programma 2018

presentatie  programma aan jury

90 % van de events gecontracteerd

vaststellen definitief programma 2018

100% van de events gecontracteerd

openingsevent

uitvoeren programma 2018

sluitingsevent  

activiteit/mijlpaal facilitair programma Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

periodiek overleg met werkgroep OOV

periodiek overleg met werkgroep mobiliteit

specifieke logistieke problemen rond Giant Steps en 

Openingsevent oplossen

eerste draft logistiek plan gereed  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

 

4.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

voortgangsrapportages Er wordt gewerkt aan een 

programma en 

projectmanagement 

systematiek die passend is 

bij de fase na contractering. 

Inmiddels is hiervoor een 

medewerker beschikbaar 

Geen inzicht in 

voortgang van 

projecten 

Op dit moment wordt 

middels het wekelijks 

projectenoverleg zicht 

gehouden op voortgang 

van projecten 
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(kosteloze detachering) die 

CH2018 hierin ondersteund 

Logistieke problemen 

Giant Steps en opening 

Bij site bezoek van Giant 

Steps is gemeente en politie 

betrokken geweest rondom 

logistieke aandachtspunten 

 

Logistieke problemen 

die voor onverwachte 

kosten overschrijdingen 

en 

uitvoeringsproblemen 

zorgen 

Politie en gemeente zijn 

op de hoogte van 

programma 2018 en 

data, locaties, 

bezoekersaantallen. Deze 

zijn inmiddels met 

gemeente en politie 

besproken. Zij zullen nu 

verdere analyse en 

knelpunten identificeren. 

Gemeente is intensief 

betrokken bij uitwerken 

plannen Giant Steps en 

opening.  

Is een doorlopend 

aandachtspunt, zal in de 

volgende 

kwartaalrapportages niet 

meer als specifieke 

mijlpaal worden 

opgenomen.  

 

 

4.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 

geen    

 

4.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

geen    
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5. Marketing en communicatie 

5.1 Voortgang geplande activiteiten 

In het tweede kwartaal is een nieuwe marketing en communicatiestrategie 2016-2018 opgesteld 

door het nieuwe hoofd marketing en communicatie die in april 2016 in dienst is getreden. 

Activiteiten zijn meer onderling met elkaar verbonden met het oog op het voeren van een strakke 

regie op de marketing en communicatie rond 2018. Het activiteitenoverzicht is daarom vervangen 

door een meer per campagne ingericht overzicht. Hier dat geactualiseerde overzicht. Activiteiten in 

Q2 rond marketing en communicatie hebben in het licht van dit overzicht plaatsgevonden en 

betroffen naast reguliere communicatie en marketingactiviteiten vooral voorwerk voor de hieronder 

geplande activiteiten.  

activiteit/mijlpaal cultuurtoeristsiche campagne Bijdrage aan KPI Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

content management plan gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

voorstel voor proposities/arrangementen/verhaallijnen gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 
aanbod gereed voor internationale reisindustrie  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

online portal gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

CRM systeem gereed 90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

aanboddatabase gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

ticketshop gereed 79 miljoen bestedingen door bezoekers

online campagnes gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

ambassadeursprogramma draait verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

in-house redactie en contentteam draait  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

content kalender gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

invulling partnerschap met NPO in hoofdlijnen gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

planning gereed van (inter)nationale persbijeenkomsten en persreizen  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

fysieke werkplek voor media in blokhuispoort gereed 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan    contact met 

30 miljoen Europeanen 

press kits (in meerdere talen) beschikbaar 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan    contact met 

30 miljoen Europeanen 

E-kit/2018-proof programma voor ondernemers gereed verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

city of hospitality programma gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

activiteit/mijlpaal mienskipscampagne Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

ambassadeursprogramma gereed 30.000 vrijwilligers

digitale loket voor Fries om te participeren  gereed 30.000 vrijwilligers

promotiemateriaal voor onderwijs en zorgsector gereed 50% participatie alle benaderde doelgroepen

informele persbijeenkomsten 50% participatie alle benaderde doelgroepen

activiteit/mijlpaal stakeholderscampagne Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

uitbrengen stakeholders nieuwbrieven

activiteit/mijlpaal alle campagnes Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

invulling partnership NDC gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

outdoorplan gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

start uitvoering outdoor plan  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

onderzoek naar centraal bezoekerscentrum in Leeuwarden gereed 

(samen met VVV en Merk Fryslan)

 - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

afspraak met Merk Fryslan over onderlinge afstemming en taakverdeling  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme  
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5.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

n.v.t.    

 

5.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 

zie bovenstaand overzicht    

 

5.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

geen    
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6. Evaluatie en monitoring 

6.1 Voortgang geplande activiteiten 

activiteit/mijlpaal evaluatie en monitoring Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

evaluatie van doelstellingen die onder 

verantwoordelijkheid stichting vallen

input leveren aan de onafhankelijke monitoring en 

evaluatie 

participeren in onafhankelijke monitoring en evaluatie

opstellen brede risico analyse

tussentijdse audits en adviesgesprekken

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 

opstellen brede 

risicoanalyse 

In de periodieke 

adviesgesprekken tussen 

de themaproducenten, 

controller en business 

director van de stichting 

worden de risico’s per 

project besproken en in 

kaart gebracht.  Deze zijn 

echter nog niet verwerkt 

tot een integrale risico 

analyse. 

 

Geen vastgelegde totaal 

analyse van risico’s 

In de periodieke 

adviesgesprekken tussen 

de themaproducenten, 

controller en business 

director van de stichting 

worden de risico’s per 

project besproken en in 

kaart gebracht.  

Op basis hiervan wordt 

met een beperkte groep 

van 5 projecten 

gesproken over 

specifieke 

aandachtspunten 

(marketing, ticketing, 

recette risico) . Risico’s 

rondom bereikbaarheid 

en openbare orde en 

veiligheid zijn in Q2 al 

tweemaal besproken met 

een multidisciplinaire 

werkgroep gemeente, 

provincie en politie. 

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                     
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Basisgegevens van het 

hoofdprogramma 

(locatie, bezoekers, 

geluid etc.) is bij hun 

aangeleverd t.b.v. 

verdere analyse 

De uitkomsten van de 

adviesgesprekken 

worden in Q3 verwerkt in 

een risico analyse tool 

 

6.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 

geen    

 

6.4 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

geen    
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7.Financiën 

7.1 Voortgang geplande activiteiten 

activiteit/mijlpaal financien Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

maandelijkse interne financiële voortgangsrapportage 15% EU funding culturele events

opstellen voortgangsrapportages van de 4 taakgroepen 

onder de taskforce financiën 15% EU funding culturele events

opstellen integrale voortgangsrapportage taskforce 

financiën 15% EU funding culturele events

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.

bekijken en actualiseren (meerjaren)begroting en 

scenario's

bekijken en actualiseren formatiebegroting

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

opstellen bestedingsplan communicatie en marketing

opstellen  bestedingsplan events/projecten  

activiteit/mijlpaal sponsoring en merchandise Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

aanpak merchandising gereed 79 miljoen bestedingen door bezoekers

Club2018 opzetten en bemensen en uitvoeren tot en met 

2018

werven van sponsors (inclusief gericht materiaal 

ontwikkelen t.b.v. sponsorwerving)  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

7.2 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

90% financiering Op basis van de 

beschikbare financiering 

zijn 45 projecten 

bevestigd op 30 maart 

2016. Voor de volledige 

realisatie van alle 

doelstellingen willen we, 

afhankelijk van de 

financiering, eind Q4 

2016 nog €1,5 mln. 

bevestigen en idealiter 

nog aanvullend €2 mln.  

 

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 2016 

omgezet worden naar 

contracten of 

beschikkingen. De F-6 
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 gemeenten geven een extra 

impuls aan het onderdeel 

regiobinding.  

De meerjarenbegroting is in 

Q2 aangepast op genomen 

besluiten en via een herzien 

projectplan 2016-2018 aan 

de provincie Fryslân en 

gemeente Leeuwarden 

aangeboden.  

 

 

7.3 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 

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 2016 en realisatie. 

Uitgaven
Begroting 2016

 Realisatie t/m 

juni 2016 
Verplicht Prognose  Resultaat  

Events 3.156.000       691.178         2.484.003       7.500         -26.681          

Organisatie 595.500         165.975         149.786         150.000      129.739         

Participatie inclusief legacy en exchange 305.500         97.258           69.800           110.000      28.442           

Marketing en communicatie 1.326.000       390.057         359.233         470.515      106.195         

Evaluatie en monitoring 336.000         159.003         223.440         -             -46.443          

Post onvoorzien 550.000         274.998         275.002         -             -                

Totaal kosten 6.269.000       1.778.469       3.561.264       738.015      191.252          

Inkomsten Begroting 2016
 Realisatie 

t/mjuni 2016 
Verplicht Prognose  Resultaat  

Bijdrage provincie 2.000.000      -                  2.000.000  -            -                      

Bijdrage gemeente 1.500.000      -                  1.500.000  -            -                      

Provincie Fryslan - Evenementenfonds 600.000        600.000           -            -            -                      

Europe Unie -               -                  -            -                      

Rijk 1.500.000      -                  1.500.000  -            -                      

Overige steden in de Regio -               -                  -            -                      

Sponsoring 200.000        161.077           -            50.000       11.077                

Fondsen werving 100.000        -                  70.000       -30.000               

Merchandising/ Ticket Sales -               1.094               -            1.000         2.094                  

Indirect funding publieke sector 200.000        62.613             90.809      20.000       -26.578               

Indirect funding private sector 50.000          85.557             56.777      50.000       142.334               

Doorberekende kosten 125.000        -                  125.000     -                      

Inkind kortingen 4.976               2.000         6.976                  

Renteopbrengsten -                  -                      

totaal opbrengsten 6.275.000      915.317           5.147.586  318.000     105.903               

resultaat 6.000            -861.352          1.586.322  -420.015    303.155                

Hierboven is de begroting en realisatie tot en met juni 2016 (2e kwartaal) weergegeven. De kolom 

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

overeenkomsten en opdrachtbevestigingen weer. De kolom prognose geeft de verwachting weer van 

de verdere uitnutting van de budgetten voor de resterende maanden van het begrotingsjaar. Het 

verwachte resultaat komt tot stand door de begroting te vergelijken met de som van de  realisatie, 

verplichting en prognose. De kolommen prognose  en resultaat geven de beleidsruimte voor de 

komende maanden 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 2016 is dit 

een bedrag van € 0,55 mln. 

De verwachte opbrengsten zijn circa € 0,15 mln. boven de begroting, waarbij circa 0,3 mln. nog in de 

prognosesfeer zit. De verwachte lasten over 2016 bedragen worden circa € 0,2 mln. lager ingeschat 

ten opzichte van de begroting. Deze lagere lasten worden met name veroorzaakt door het enkele 

maanden verlaat invullen van vacatures.  
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Het verwachte totale resultaat(vanuit lasten en opbrengstenkant) wordt hiermee ingeschat op circa 

€ 0,3 mln., op een begroting van circa € 6,3 mln. Hiermee is te concluderen dat (nagenoeg) conform 

begroting wordt gewerkt.  

Op 30 maart 2016 hebben wij, zoals bekend, 45 projecten bevestigd (het hoofdprogramma) inclusief 

onze bijdrage voor de jaren 2015 tot en met 2018. Indien in enig jaar minder wordt besteed zullen de 

meerjarige ontvangen subsidies en bijdrages (sponsoring, bijdrage OCW, bijdrage 

evenementenfonds) hierop worden aangepast. Dit is louter een kasstroom verschil. De totale 

verplichting voor de stichting (en de bijdrage voor de projecten voor de jaren 2015-2018) blijft 

ongewijzigd. 

 

 


