
Inkomsten en uitgaven van het project LF2018 

Algemeen
In het bidbook wordt in hoofdstuk III ‘organization and finance’ (blz 96 en 97) uitgebreid 
ingegaan op de inkomsten en uitgaven (‘operational expenditure’) in het kader van het 
project LF2018. Hieronder worden de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het 
project LF2018 voor de jaren 2012-2019 weergegeven.

Inkomsten
In totaal is voor een bedrag van € 104,6 mln. aan inkomsten gegenereerd. LF2018 
heeft in haar rol als regie organisatie € 48,3 mln. aan inkomsten gerealiseerd. Met 
deze bijdrage hebben de events in het hoofdprogramma aanvullend nog een bedrag 
van € 56,3 mln. binnengehaald. In het bidbook was bedrag van € 74,3 mln. aan 
inkomsten beoogd.

De toename van € 30,3 mln. ten opzichte van het bidbook komt bijna volledig voor 
rekening van de private sector, deze waren in totaal € 28,8 mln. hoger dan 
oorspronkelijk gedacht door met name ticketopbrengsten en private fondsen.

De bijdrage van de publieke sector is € 1,5 mln. hoger dan verwacht, dit wordt vooral 
veroorzaakt door hogere bijdrages vanuit de Europese Unie, gemeente Leeuwarden 
en provincie. De regiobijdragen zijn lager dan verwacht.

Zie tabel 7 en 8 in de bijlage voor een nadere toelichting (analoog aan tabellen in het 
bidbook om vergelijking mogelijk te maken).

De bijdrage van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden als initiator van 
LF2018 hebben derhalve als hefboom gefungeerd om 3,5 x meer inkomsten te 
genereren (bidbook: 2,7 x).

Overigens is naar verwachting de totale opbrengsten van het project LF2018 nog veel 
hoger omdat in bovenstaande cijfers het mienskips programma niet is opgenomen.

Uitgaven
De hogere opbrengsten zijn bijna volledig ten goede gekomen aan het programma 
budget en € 31,1 mln. hoger dan beoogd in het bidbook. Daarnaast is extra 
geïnvesteerd in marketing (€ 1 mln.). De kosten voor de organisatie, monitoring en 
evaluatie en legacy zijn € 0,5 mln. hoger dan oorspronkelijk beoogd. 

Zie tabel 9 in de bijlage voor een nadere toelichting (analoog aan tabellen in het 
bidbook om vergelijking mogelijk te maken).

Op basis van de (crediteuren)betalingen van stichting LF2018 blijkt dat 72% van de 
uitgaven van stichting LF2018 zijn besteed in Fryslân, 24% in Nederland en 4% in het 
buitenland. Onze indruk is op basis van opbouw en aard van de events in het 
hoofdprogramma dat dit % representatief is het gehele project LF2018. 

Bronnen
Voor het opstellen van dit overzicht is gebruik gemaakt van:



• Bidbook LF2018 (juli 2013)
• Gecontroleerde jaarrekeningen 2014 tot en met 2017 van stichting LF2018
• Concept jaarcijfers 2018 van stichting LF2018 zoals opgenomen in Q4-

rapportage 2018
• Begroting 2019 van de stichting LF2018
• De door de events gerealiseerde opbrengsten (fondsen, sponsors, 

kaartverkoop, horeca etc) zijn ontleend aan de survey zoals die door de events 
van het hoofdprogramma zijn ingevuld

• De regiobijdrage is ontleend aan een opgave van de gemeenten in Fryslân en 
door de stichting in rekening gebrachte werkzaamheden bij overheden in 
Fryslân (bijvoorbeeld (regio)marketing) en gecorrigeerd voor dubbelingen van 
opbrengsten bij events uit het hoofdprogramma

Bijlage: tabellen conform bidbook
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