Begroting en dekkingsplan
Handreiking
Om een aanvraag voor financiële ondersteuning goed te kunnen beoordelen, vraagt Stichting
Jacques de Leeuw om een begroting en een dekkingsplan. In deze documenten worden de volgende
vragen beantwoord:
•
•

Welke kosten verwacht u te maken bij het realiseren van uw project?
Hoe denkt u deze kosten te gaan dekken?

Begroting en Dekkingsplan
In de begroting staat een overzicht van de uitgaven en in een dekkingsplan worden de inkomsten
weergegeven – waarmee de kosten worden gedekt.
Denk bij het opstellen van de begroting en het dekkingsplan aan de volgende punten:
• Het totale bedrag van de uitgaven (begroting) moet gelijk zijn aan het totale bedrag aan
inkomsten (dekkingsplan).
• Begroot realistische bedragen op basis van offertes, eerdere projecten en op adviezen van
derden.
• Geef een toelichting op de begroting waar mogelijk door beschikbare offertes bij te voegen.
• Let op dat alle bedragen met BTW worden opgenomen.
• Probeer de kosten zo mogelijk te beperken: werk bijvoorbeeld met vrijwilligers of verkoop het
programmaboekje.
• Geef de bedragen weer in een tabel.

Begroting
Een goede begroting geeft een betrouwbaar beeld van daadwerkelijk te maken kosten. Voorbeelden
van onderdelen die de begroting kan bevatten:
• Kosten voor materiaal
• Kosten voor personeel
• Kosten voor (huur) van locatie/ accommodatie
• Kosten voor (huur) van faciliteiten
• Kosten voor de organisatie (bijvoorbeeld telefoon-, verzend- en administratiekosten)
• Vervoerskosten, zoals de huur van een bestelbus en benzinekosten
• Publiciteit (printkosten voor posters, programmaboekjes; kosten voor een website enz.)
• Onvoorziene kosten (een post voor onverwachte kosten die nog gemaakt moeten gaan worden)

Dekkingsplan
Neem in het dekkingsplan de verschillende inkomstenbronnen op. Denk hierbij aan:
• Sponsors
• Bijdragen van vrienden van de stichting/ vereniging
• Contributies van leden
• Inkomsten uit kaartverkoop
• Eigen bijdrage
• Aangevraagde subsidies bij andere organisaties (geef daarbij aan of/ en welke bedragen zijn
toegekend).
• Andere middelen van financiering.

