
Resultaten impact Corona 
op Culturele Sector Enschede
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in mei 2020 

kan dit jaar 
haar rekeningen 
niet direct betalen 

Naar schatting verliezen 
de professionele instellingen 
samen ongeveer 5,23 miljoen 
euro bruto

Podia zijn het 
hardst geraakt

Professionele instellingen Evenementen

We hebben gekeken naar de financiële situatie op basis van de volgende data: 16 maart tot 1 juni (volledige 

sluiting) en de verwachting voor de periode vanaf 1 juni t/m 31 december (geopend, volgens de richtlijnen van 

het RIVM). We zochten contact met 7 professionele instellingen en 150 vrijwilligersorganisaties voor dit onderzoek. 

De organisaties die subsidie ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 deden niet mee. 

Alle professionele instellingen en 39 vrijwilligersorganisaties vulden de enquête in (26% van het totale aantal).

%

Door regelingen van het Rijk en 
gemeenten, blijft hier een nettoverlies 
van 1,44 tot 2,08 miljoen euro van over.
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Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

instellingen maken gebruik van 
NOW1 voor in totaal 370.000  euro

instellingen maakt gebruik 
van TVL: 65.312 euro2 7

14

instellingen hebben een TOGS 
aanvraag gedaan, voor in totaal 
16.000 euro4 7
Tegemoetkoming schade COVID-19 

instellingen krijgt hulp vanuit
Rijkscultuurfondsen: 1.985.164 euro3 7 50% Rijkscultuurfondsen, 25% gemeente Enschede
en 25% Provincie Overijssel

Alle fysieke evenementen van 23 maart 
tot 1 september afgelast

Afrekening evenementen 
die niet doorgaan op basis 
van voorbereidingskosten

evenementen in 
aangepaste vorm 
doorgegaan

Verlies evenementen 
(waar uitgaven hoger 
liggen dan inkomsten)

4
Na 1 september gaan alle evenementen 
(behalve de Military en de Museumnacht), 
in aangepaste vorm door, mits de situatie 
blijft zoals deze nu is.

Tot 1 juni 2020

187.898
Tot 31 december 2020

262.398

...een groot deel van de professionele 
instellingen heeft geen recht hierop

3 7
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

instellingen maken gebruik van
NOW2 voor in totaal 300.000 euro

1,44



Omzet verlies

Beeldende kunst

Muzikanten

Verstoord carrière perspectief

Kennis en flexibele schil verloren

Maken gebruik van TOZO

Overwegen carrière wisseling 
(verlies van talent)

Zzp-ers hebben minder opdrachten of werken 
langer aan 1 opdracht zonder compensatie

Onzekere toekomst

Opzoek naar nieuwe verdienmodellen

Het totale verlies tot het eind van 2020 
voor de organisaties die de enquête 
hebben ingevuld is 120.185 euro

Door lagere opkomsten en alle maatregelen 
is het grootste gemis het plezier van het 
samenkomen en samen spelen. Met het 
risico hierdoor leden te verliezen.

Voor alle organisaties is dit 
op dezelfde manier door-
gerekend 462.242 euro bruto 
verlies tot het einde van het jaar.

Vrijwilligersorganisaties 

Per organisatie gaat het om een gemiddelde van 
3.918 euro netto verlies tot het einde van het jaar.

Verenigingen lopen vooral veel 
horeca-, sponsor-, clubactie-, presentatie-, 
contributie-, en verhuurinkomsten mis. 
Daarnaast blijven ze betalen voor 
dirigenten, docenten en repetitie-
ruimtes en kost het verplaatsten 
van activiteiten extra geld.

Het netto verlies van de organisaties die de enquête 
hebben ingevuld is 70.980 euro. Dit komt neer op 
273.000 euro netto  verlies voor alle organisaties 
op dezelfde manier doorgerekend. Dit verschil t.o.v. 
van bruto komt vooral door het beperken van de 
kosten en het uitstellen van investeringen.

3.918

Instellingen met (acute) geldproblemen die geen/te weinig ondersteuning krijgen vanuit het rijk 
Totaal netto verlies: instellingen, evenementen en amateurkunst €1,98 miljoen tot € 2,62 miljoen
* BIS instellingen buiten beschouwing gelaten

Behoud van Creatief Talent: creatievelingen gaan ander werk zoeken

Opstellen lange termijn visie op basis van onzekere prognoses 
Behoud van rijk verenigings- en vrijwilligersleven in de stad 
(beslaat 95% van het culturele veld in de stad).

Uitdagingen

10,3% (320 ondernemers) van de aanvragers 
is werkzaam in de entertainment/
evenementen sector 
Naar schatting is ongeveer 424.500 euro 
aangevraagd

28 ondernemers vroegen krediet aan voor 
in totaal  272.000 euro

TOZO 1 

17% (145 ondernemers) van de aanvragers 
is werkzaam in de entertainment/
evenementen sector 
8 ondernemers 
vroegen krediet aan

TOZO 2 
(cijfers 2 t/m 16 juli)

Uitdagingen


