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Richtlijnen begroting en dekkingsplan 
 
Aanvragers dienen een uitgesplitste begroting en dekkingsplan te uploaden, waarin in ieder geval onderstaande 

posten zijn gespecificeerd. Het totaalbedrag van het dekkingsplan dient gelijk te zijn aan dat van de begroting. 
De begroting en dekkingsplan kunnen worden aangeleverd in Excel, Word of PDF. Zorg ervoor dat de titel van 

het document als volgt is opgebouwd: Begroting – [aanvrager], [titel project]. 
 

Projectbegroting 
 

1. Personeelskosten 

Hieronder verstaan we de personele kosten voor de projectleiding en –uitvoering voor het specifieke 

project, waar mogelijk gespecificeerd naar FTE en uurtarief. 

2. Projectkosten 
Hieronder verstaan we de kosten die betrekking hebben op de realisatie van de projectactiviteit waar 

subsidie voor wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld: het filmen, monteren en vertonen van een 
documentaire, onderzoek, aan het project gerelateerde materialen, drukwerk, website, apparatuur, 

tijdelijke locatiehuur, reis- en verblijfskosten voor organisatoren en deelnemers, etc. 

3. Overige kosten 

Hieronder vallen indirecte kosten en eventuele uitbestede werkzaamheden van tijdelijke medewerkers, 

adviseurs, experts etc. Als er nog andere kosten gemaakt worden, zien wij hier graag een beknopte 
omschrijving van als voetnoot in de projectbegroting. 

4. BTW 
Het bedrag wat in de aanvraag als gevraagde bijdrage staat vermeld, moet het totale bedrag zijn 

wat van Stichting Democratie en Media gevraagd wordt voor de uitvoering van het project. Indien de 
aanvragende organisatie BTW moet afdragen aan de Belastingdienst, dienen de BTW-kosten daarom 

ook opgenomen te worden in de begroting. Stichting Democratie en Media betaalt geen BTW als dat 
niet in de begroting van de aanvraag is meegenomen. 

 

 
Organisatiekosten van de algehele organisatie 

Hieronder verstaan we de structurele kosten die gemoeid zijn met jouw organisatie. U hoeft deze niet uit te 
splitsen, maar kunt deze op meta-niveau weergeven. Bijvoorbeeld: de totale huurlasten voor een bureaulocatie 

(incl. vaste lasten, belastingen, verzekeringen etc.), het totaal aan personele lasten (incl. specificatie van aantal 
FTE), de totale lasten voor structurele faciliteiten zoals catering, accountantskosten, rechtsbijstand, IT etc. 

 
Dekkingsplan 

1. Co–financiering 

Hieronder vallen alle verwachte opbrengsten uit stichtingen, fondsen, vastgestelde donaties, 

crowdfunding, (overheids)subsidies en andere geldverstrekkers. 

2. Verkoop/deelnemersgelden 

Hieronder vallen de verwachte opbrengsten van bijvoorbeeld (kaart)verkoop (recettes) en lidmaatschap.   

3. Overige opbrengsten 
Hieronder vallen alle overige opbrengsten zoals renteopbrengsten etc. 

 
Vermeld in de opstelling van jouw dekkingsplan steeds per inkomstenbron: 

(a) De hoogte van de inkomsten voor de betreffende bron (in het geval van fondsenaanvragen: graag de 

inkomsten specifiëren per fonds); 
(b) De status van de inkomsten voor de betreffende bron, te weten: ‘gerealiseerd’ of ‘in afwachting’; 

(c) het percentage dat de inkomstenbron representeert op de totale begroting. 

 
 

 


