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De financiële kanten bij de organisatie van een show. 
 
Als een regio een show wil organiseren komen allerlei zaken om de hoek kijken. Een en 
ander is geregeld via de NKvF. Omdat het van belang kan zijn dat u hiervan op de hoogte 
bent worden hier een paar aspecten uitgelicht, het financiële aspect en het 
verzekeringsaspect. 
 
 
Het financiële aspect 
 
Bij het opzetten van een show kunnen regio’s voor financiële problemen komen te staan als 
de opstartkosten het vermogen van de regio te boven gaan. Dit zou in kunnen houden dat 
een show niet opgezet kan worden bij gebrek aan startkapitaal terwijl de verwachting is dat 
de show voldoende oplevert om alle kosten te dekken. 
 
Activiteitenfonds 
Om dit op te vangen is een activiteitenfonds ingesteld. Uit dit fonds kan een renteloze lening 
worden verstrekt aan regio’s om liquiditeitsproblemen bij de opzet van een evenement te 
voorkomen. In het Huishoudelijk Reglement is het volgende geregeld: 

Artikel 58 Uitgaven  

1. Als de begrote kosten van een activiteit uitgaan boven het eigen vermogen van de 
regionale vereniging, kan er een lening uit het activiteitenfonds worden aangevraagd.  

2. Aanvragen moeten worden gericht aan het hoofdbestuur, vergezeld van een 
begroting en een toelichting, alsmede een overzicht van de vermogenstoestand van 
de betreffende regionale vereniging.  

3. Het hoofdbestuur beoordeelt de aanvraag, kan desgewenst nader informatie 
inwinnen en stuurt vervolgens een gemotiveerd advies aan de ledenraad, die een 
beslissing neemt.  

4. Op aanvragen tot € 450 kan het hoofdbestuur zelfstandig beslissen.  
5. Er kunnen geen bijdragen worden toegezegd, die de omvang van het fonds te boven 

gaan.  
6. Het hoofdbestuur kan eveneens zelf voorstellen doen om bepaalde activiteiten vanuit 

het fonds te ondersteunen. 

Artikel 59 Terugbetaling  

1. Indien een lening van het activiteitenfonds is ontvangen, dient de organiserende 
regionale vereniging binnen 6 maanden na afloop van het evenement de lening terug 
te betalen.  

2. Als de regionale vereniging niet in staat is de lening direct af te lossen, kan een 
betalingsregeling worden getroffen.  

3. De ledenraad kan, op voorstel van het hoofdbestuur, besluiten om een lening geheel 
of gedeeltelijk om te zetten in een gift. 
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Het verzekeringsaspect 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
De NKvF heeft voor de volledige vereniging, inclusief de regionale verenigingen, een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die o.a. de volgende, relevante, schade dekt: 

- personenschade met letsel, al of niet de dood ten gevolge hebbend, met daaruit 
voorkomende schade. 

- zaakschade met beschadiging, vernietiging, verloren gaan van voorwerpen van 
anderen. 

- zaakschade met beschadiging, vernietiging, verloren gaan van voorwerpen die u 
gebruikt alsof ze uw eigendom zijn. Hierbij gaat het om geleende of gehuurde zaken 
of het in gebruik hebben van zaken. 

 
Voor evenementen als shows geldt de volgende clausule: 
Onder de hoedanigheid vallen ook evenementen waar geen vergunning voor benodigd is en 
die redelijkerwijze zelf door een amateurvereniging kunnen worden georganiseerd. Er is 
alleen dekking voor de aansprakelijkheid van de vereniging en de verzekerden onder de 
polis. 
Buitenlandse evenementen en dagtripjes zijn voor eigen risico van leden/deelnemers. 
 
De dekking geldt voor maximaal het verzekerd bedrag van € 2.500.000,--. 
Het van toepassing zijnde eigen risico is € 227,-- per gebeurtenis 
 
Doordat deze verzekering voor de hele vereniging is afgesloten is de premie aanmerkelijk 
lager dan dat iedere regio dit afzonderlijk moet doen. Wel is het zo dat, indien van 
toepassing, eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de “veroorzaker” moet worden 
aangesproken. Iedere regio heeft na het afsluiten van deze verzekering in 1985 een kopie 
van de polis ontvangen. Als deze niet meer in de regio aanwezig is kunt u een nieuwe kopie 
opvragen bij de penningmeester van de NKvF. 
 
In geval van schade moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de penningmeester van 
de NKvF zodat deze een schadeformulier kan indienen bij de verzekeraar. 
 
Evenementenverzekering 
Een evenementenverzekering kan dekking bieden indien voor het evenement een 
vergunning nodig is. Of een vergunning nodig is wordt bepaald door de gemeente. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de volgende internetpagina: 
http://www.ondernemersplein.nl/regel/evenementenvergunning/ 
Een evenementenverzekering is niet centraal afgesloten en zal door de regionale vereniging 
zelf afgesloten dienen te worden. 
 
Transportverzekering 
Voor dekking van schade van zaken tijdens transport dient de regionale vereniging ook zelf 
een verzekering af te sluiten voor het moment/de momenten van transport. Hierbij kunt u 
met name denken aan het vervoer van kostbare geleende of gehuurde zaken. Schade 
hieraan tijdens de show valt onder de aansprakelijkheidsverzekering maar schade door of 
met motorrijtuigen is uitgesloten. 
 
Vrijwilligersverzekering 
Verder heeft iedere gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Het doel 
van deze verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn afgedekt en 
vrijwilliger zijn we allemaal binnen onze vereniging.  
Als uw regio een show organiseert kan het beste bij de gemeente, waar de show wordt 
gehouden, worden geïnformeerd naar de mogelijkheden. 


