Prestatieraster presentatieinstellingen visuele kunsten
Bezoeken is vanaf cultuurplan 2017-2020 een kengetal en
daarmee niet meer afrekenbaar.
Naam instelling

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.
Over dit formulier
Dit formulier is onderdeel van de aanvraag voor de verlening en/
of vaststelling van de jaarlijkse subsidie in het kader van onder
andere het Cultuurplan 2017-2020 en kan bij de aanvraag via het
webportaal worden ingeleverd.

Jaar

I. Afrekenbare prestatie-indicatoren
Prestaties
Aantal wisselende tentoonstellingen
Aantal verschillende tentoonstellingen dat in een jaar georganiseerd is.
Jaarplan

Jaarverslag

Aantal uren openstelling per week
Het aantal uren op jaarbasis dat uw instelling toegankelijk is voor publiek.
Jaarplan

Jaarverslag

II. BKV-gelden
Deze prestatie-indicator heeft betrekking op instellingen die BKV-gelden (Geldstroom
Beeldende Kunst en Vormgeving) ontvangen en die vallen binnen de categorieën
‘Presentatie-instellingen Visuele Kunsten’ en ‘Collectiebeherende en presenterende
instellingen’: CBK, Chabot Museum, Museum Boijmans van Beuningen, Nederlands
Fotomuseum, Roodkapje, Showroom MAMA, V2_, Villa Zebra, VIVID, Witte de With en
Worm.
BKV-gelden (Percentage inkomensvormende activiteiten)
Jaarplan (in %) Jaarverslag (in %)

Minstens 70% van de activiteiten van de instelling die BKV-geld ontvangt, moet
inkomensvormend zijn (collegebesluit 2009 naar aanleiding van het BKV-beleid).
Inkomensvormend is het bedrag dat een kunstenaar ter beschikking krijgt als
honorarium, fee of inkomen uit salaris op basis van een arbeidsovereenkomst.
Inkomensvormend zijn alle inkomsten van een kunstenaar uit hoofde van zijn
kunstenaarschap minus de omzetbelasting en minus directe, toerekenbare projectkosten.
Toerekenbare projectkosten: uitsluitend betalingen aan derden die bij de uitvoering van
het project betrokken zijn, dus niet de eigen uren van de kunstenaar voor het project,
evenmin algemene en vaste bedrijfskosten van de kunstenaar die eventueel aan het
project toegerekend kunnen worden.
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III. Ruimte voor toelichting op de prestatie-indicatoren

Versturen
Het formulier dient digitaal ingeleverd te worden bij de aanvraag voor de verlening en/
of vastelling van de subsidie met eHerkenning via het subsidieloket van de gemeente
(Rotterdam.nl/subsidie).

blad 2/2

