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Cultuurbegroting OCW 2010 = €952 miljoen

onderverdeling in apparaat €48 miljoen
programma uitgaven €904 miljoen  
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Programma uitgaven = €904 miljoen

podiumkunsten onderdeel van bevorderen 
deelname burgers aan cultuuruitingen 

BIS instellingsubsidies = €557 miljoen

podiumkunsten €244 miljoen

(incl. €557 milj. totale BIS)



2009-2010 Aantal NAPK leden producerende instellingen *

Orkesten (11)

BIS: Theater stads-regio (9)

BIS: Dans (4+2)

BIS: Productiehuizen (13)

BIS/fonds(FPK): Jeugd (23)

Fonds (FPK): Theater (28)

Fonds (FPK): Dans (5) 

Overig (5)

•Is representatief voor de podiumkunsten exclusief de operagezelschappen en muziekensembles die geen 
onderdeel zijn van de NAPK.
•De NAPK vertegenwoordigt alle orkesten en 95% van de dans- en theatergezelschappen in de BIS en 40% van 
deze gezelschappen in het Fonds Podiumkunsten.



PODIUMKUNSTEN NAPK

2.100 uitvoeringen dans

8.350 uitvoeringen theater

780 concerten

180 begeleidingen

2.825.000 bezoekers

2.500 educatieve activiteiten

1.500 overige activiteiten

450.000 bezoekers

15.410 totaal activiteiten

3.275.000 totaal bezoekers

4.200 werknemers (2.900 fte.)

Realisatie NAPK 2009-2010  



PROGNOSE KOMENDE JAREN zonder cumulatieve bedrijfseconomische effecten 
Op basis van (inschattingen van) aangekondigde bezuinigingen, btw-verhoging en zonder prijs- en looncompensatie 

2010 2012/13 2014 PODIUMKUNSTEN NAPK

2.100 1.680 1.260 uitvoeringen dans
8.350 6.680 5.010 uitvoeringen theater

780 640 507 concerten
180 148 117 begeleidingen

2.825.000 2.118.750 1.695.000 bezoekers

2.500 2.000 1.500 educatieve activiteiten
1.500 1.200 900 overige activiteiten

450.000 360.000 270.000 bezoekers

15.410 12.348 9.294 totaal activiteiten
3.275.000 2.478.750 1.965.000 totaal bezoekers

verschil t.o.v. 2010 3.062 6.116 minder activiteiten 40% minder

verschil t.o.v. 2010 796.250 1.310.000 minder bezoekers

4.200 3.360 2.520 werknemers



2010 Prognose effect op activiteiten 2014
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2010 2014

1   = 2500 bezoekers 

Prognose effect op bezoekers



EINDE



BIJLAGE: uitleg uitgangspunten PROGNOSE KOMENDE JAREN zonder cumulatieve bedrijfseconomische effecten 

De gevolgen van de bezuinigingen hebben een onevenredige impact op de bedrijfsvoering van de organisaties.  

Gezien de diverse manieren van financieren en produceren van de NAPK-leden, is in de prognose gekozen uit te gaan van de formeel 
aangekondigde bezuinigingen op de output. Tevens zijn conservatief ingeschatte uitgangspunten gebruikt bij de berekening van de 
effecten op de output.  

Dit betekent dat de verwachting is dat, bij  ongewijzigd beleid en bijbehorende uitvoering, de negatieve gevolgen nog groter zullen zijn.

Bij de berekening van de effecten is uitgegaan van de volgende aannames:
• “Efficiencykorting” 5%
• Aan teruglopend bezoekersaantal gerelateerd recetteverlies, gelijkblijvende overige inkomsten (horeca, etc.)
• Inkomstendaling valt op primair productieproces (rapport Berenschot augustus 2010)
• Geen prijs- en looncompensatie van 6% (4*1,5%)
• Gelijkblijvende overige inkomsten
• Afname bezoeken met 25% als gevolg van BTW-verhoging (bron VSCD)
• 1/6 korting provinciale subsidies over 2012/13.
• 1/8 korting gemeentelijke subsidies over 2012/13, aanvullend 1/6 korting over 2014   

Bij een verzamelde en geaggregeerde inkomstenverdeling van NAPK-leden over 2009:
inkomsten uit kaartverkoop 16% 
sponsoring/horeca 5%
structurele subsidie OCW 55%
structurele subsidies provincie 3%
Structurele subsidie gemeente 17%
overige inkomsten 4%   
totaal 100%


