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1. INLEIDING  

Het Circusdecreet van 1 maart 2019 voorziet in de structurele subsidiëring van circuswerkplaatsen, 
circusgezelschappen, circusateliers en een circuscentrum gedurende vijfjarige beleidsperiodes. De huidige 
beleidsperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.  
 
Conform artikel 15 van het uitvoeringsbesluit dienen de organisaties jaarlijks uiterlijk 1 april een 
werkingsverslag en een financieel verslag in over het voorbije jaar. De administratie oefent jaarlijks toezicht 
uit op de ingediende verantwoording. Pas na goedkeuring van de verantwoording wordt het saldo, dat 10% 
bedraagt van het jaarlijkse subsidiebedrag, uitbetaald aan de begunstigde.  
 
De regelgeving bepaalt dat de administratie een leidraad ter beschikking stelt voor de verantwoording. In 
deze leidraad geeft de administratie richtlijnen voor de opmaak van het jaarlijks in te dienen 
werkingsverslag (zie punt 2) en financieel verslag (punt 3). Samen met het werkingsverslag en het financieel 
verslag, vraagt de administratie informatie op in functie van het verzamelen van beleidsrelevante gegevens 
(zie punt 4).  
 

1.1. HOE INDIENEN?  

De jaarlijkse verantwoording wordt digitaal ingediend via de digitale webapplicatie, KIOSK.  
Meer informatie, handleidingen en veelgestelde vragen over KIOSK zijn terug te vinden op de website van 
het Departement Cultuur, Jeugd en Media.  
 
De organisaties ontvangen vanuit KIOSK twee keer een herinneringsmail vanuit KIOSK, een eerste een maand 
en een tweede een week vóór de uiterlijke indiendatum van 1 april. 

  

https://kiosk.vlaanderen.be/kiosk/public/login.cjsm
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen-en-veelgestelde-vragen-over-kiosk
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2. WERKINGSVERSLAG  

De administratie legt geen model op voor het werkingsverslag. De organisatie laadt een pdf-document op 
in KIOSK in het daartoe voorziene veld. Voor zware bestanden die de maximum toegestane grootte 
overschrijden kan een pdf in lage resolutie nodig zijn om het document te kunnen opladen. 
 
In het werkingsverslag rapporteert de organisatie over de werking van het voorbije jaar. Ze gebruikt daarbij 
haar beleidsplan als richtsnoer en rapporteert, zo goed als mogelijk, per operationele doelstelling. In elk 
geval is het belangrijk de gerealiseerde acties van het voorbije jaar weer te geven. De organisatie blikt 
daarnaast kort vooruit op de geplande acties van het lopende jaar. De administratie geeft hieronder een 
voorbeeld weer van hoe een werkingsverslag er kan uitzien.  
 

Bijvoorbeeld: Organisatie X stelt in haar beleidsplan een aantal strategische doelstellingen voorop 
voor de beleidsperiode 2021-2025. Elke strategische doelstelling omvat een aantal operationele 
doelstellingen. In het werkingsverslag legt de organisatie concreet uit welke acties ze realiseerde in 
het voorbije jaar om de operationele en strategische doelstellingen te volbrengen en welke acties ze 
plant in het lopende jaar:  

 

Beleidsplan:  
strategische en operationele doelstellingen  

voor de periode 2021-2025 

Werkingsverslag:  
Strategische en operationele doelstellingen, 
gerealiseerde acties in het afgelopen jaar en 

geplande acties voor het lopende jaar 

SD 1: Organisatie X maximaliseert de kansen voor 
circusartiesten in functie van hun artistieke 
ontwikkeling 

- OD 1.1: Organisatie X ondersteunt 
circusartiesten bij de ontwikkeling van 
nieuwe creaties  

- OD 1.2: …  
- OD 1.3: …  

SD 2: Organisatie X ….  
SD 3: … 
…  

SD 1: Organisatie X maximaliseert de kansen 
voor circusartiesten in functie van hun 
artistieke ontwikkeling 

- OD 1.1: Organisatie X ondersteunt 
circusartiesten bij de ontwikkeling van 
nieuwe creaties  

o Actie: Organisatie X verleende 
artistiek advies aan X-aantal 
circusartiesten  

o Actie: Organisatie X voorzag X-
aantal coproducties van …  

o Actie: Er werd een 
samenwerking aangegaan met:  

o Geplande acties: … 
- OD 1.2: …  

o Actie: … 
o Geplande acties:  

- OD 1.3: … 
SD 2: Organisatie X …  
SD 3: … 
…  
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Aan de hand van het werkingsverslag krijgt de administratie inzicht in de concrete stappen die de 
organisatie het afgelopen jaar zette en hoe ze het beleidsplan tracht te realiseren.  
Probeer dus zo concreet mogelijk toe te lichten wat er het voorbije jaar op de agenda stond: geef 
voorbeelden, namen van artiesten, partners, projecten, eventuele aantallen, enzovoort.  
 
Het is mogelijk dat bepaalde doelstellingen of geplande acties uit het beleidsplan in de loop van de 
beleidsperiode minder relevant worden, niet meer opportuun zijn om uit te voeren of zelfs afgevoerd 
worden. Licht in dat geval voldoende toe waarom bepaalde acties of doelstellingen niet uitgevoerd worden, 
welke verschuivingen zich voordoen of welke nieuwe of vervangende acties eventueel worden opgenomen.  
 
De organisatie mag in het werkingsverslag extra toelichting geven bij het financieel verslag. Dit is geen 
verplichting. Zie ook lager onder 3.1.3. van deze handleiding. 
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3. FINANCIËLE VERANTWOORDING   

De financiële verantwoording bestaat uit twee luiken:  
- het financieel verslag, aan de hand van een opgelegd financieel model1 (Excel); 
- een bedrijfsrevisorenverslag.  

 

3.1. FINANCIEEL VERSLAG 

Voor het financieel verslag legt de administratie een model op aan de hand van een in te vullen sjabloon 
(Excel-document). De organisatie kan het sjabloon voor het financieel verslag downloaden vanuit KIOSK, en 
nadien ingevuld opladen in het daartoe voorziene veld. Het sjabloon is ook beschikbaar op onze website 
(doorklikken naar de relevante pagina van jouw werksoort, ga naar ‘Na toekenning -> Werkingsverslag’).  
 
 Het sjabloon bestaat uit de volgende elementen (tabbladen):  

- de balans van de laatste dag van het afgelopen boekjaar en een toelichting (zie 3.1.1.) 
- een resultatenrekening die een overzicht geeft van opbrengsten en kosten van het voorbije 

werkingsjaar en een toelichting (zie 3.1.3) 
- een resultaatsverwerking en reserveberekening (zie 3.1.3)  
- een begroting voor het lopende jaar, dit is het jaar van indiening van het verslag (zie 3.1.4) 
- personeelsgegevens over het voorbije jaar voor werknemers waarvoor RSZ wordt betaald (zie 3.1.5) 

 
Het sjabloon volgt in hoofdzaak het volledige schema voor vzw’s van de Nationale Bank van België. Bij de 
resultatenrekening en de begroting vraagt de administratie meer detail, hierbij volgt ze waar mogelijk  de 
Minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel voor verenigingen (MAR), indien dit niet mogelijk is 
voorziet de administratie eigen definities (zie daarvoor de definitielijst in bijlage).  
 
De administratie voorziet een definitielijst bij het financieel sjabloon (bijlage 1) waarin meer informatie te 
vinden is over de betekenis van de verschillende rekeningen. De definitielijst is te vinden op onze website 
(doorklikken naar de relevante pagina van jouw werksoort). Onduidelijkheden over definities die afkomstig 
zijn uit de wetgeving (kolom E in de lijst), kunnen door jouw eigen boekhouder of accountant verhelderd 
worden.  
 
We geven hieronder toelichting bij de verschillende tabbladen van het sjabloon. 
 
 
 
 

 
1 Circuscentrum is niet gebonden aan het financiële model dat de administratie ter beschikking stelt en levert de beleidsrelevante gegevens aan conform de 
bepalingen in zijn Afsprakenkader Onderzoek.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/circus-vlaanderen/subsidies-circusdecreet-2019
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3.1.1. Blad ‘Balans’ en ‘Toelichting balans’  

In het tabblad ‘Balans’ vul je de balans van de laatste dag van het afgelopen boekjaar van de volledige 
werking van jouw organisatie in zoals die door de bestuursorganen van jouw organisatie werd 
goedgekeurd.   
  
Hanteer steeds de boekhoudkundige regels die op jouw organisatie van toepassing zijn m.b.t. onder andere 
waarderingsregels (afschrijvingen), realisatieprincipe, Btw-plichtigheid…  
 
In het tabblad ‘Toelichting balans’ verwachten we een toelichting bij de volgende rubrieken indien deze 
rubrieken gebruikt worden:  

- Overlopende rekeningen (activa) 
- Andere bestemde fondsen en andere reserves 
- Overige risico’s en kosten  
- Overlopende rekeningen (passiva) 

Van zodra deze rubrieken gebruikt worden, verduidelijk je de inhoud ervan (cijfers, desgevallend opgesplitst, 
en omschrijving).  
 

3.1.2. Blad ‘Resultatenrekening’ en ‘Toelichting resultaat’ 

In het tabblad ‘resultatenrekening’ vul je de resultatenrekening (afrekening) voor de werking van het 
afgelopen boekjaar in zoals die door de bestuursorganen van jouw organisatie werd goedgekeurd. Hanteer 
steeds de boekhoudkundige regels die op jouw organisatie van toepassing zijn m.b.t. onder andere 
waarderingsregels, realisatieprincipe, Btw-plichtigheid…  
 
In het tabblad ‘Toelichting resultaat’ wordt gevraagd om een toelichting te geven bij bepaalde posten. Deze 
toelichting is enkel verplicht indien deze posten ook ingevuld werden in de resultatenrekening. Het gaat om 
posten die doorgaans niet zo vaak voorkomen, bv. ‘overige subsidies’, ‘andere bedrijfsopbrengsten’, enz. Bij 
sommige posten is de toelichting pas verplicht vanaf een bepaald bedrag. Bij welke posten een toelichting 
verplicht is, wordt aangegeven in het tabblad.  
  
Je hebt ook de mogelijkheid om een algemene toelichting te geven. Dit is geen verplichting.   
 

3.1.3. Blad ‘Resultaatsverwerking en reserve’ 

In dit tabblad worden het resultaat en de reserve-opbouw met de subsidie berekend.   
 
We merken op dat het cijfer in ‘Over te dragen winst (verlies) (veld N13)’ gelijk moet zijn aan het cijfer in 
‘Overgedragen winst (verlies)’ in de balans (veld M63). Beide posten hebben daarom de code 14.  
  
De meeste elementen van dit blad worden automatisch berekend. Enkel de volgende elementen moeten 
nog bijkomend ingevuld worden:   

- Resultaatsverwerking:  
o Overgedragen winst (verlies) van het vorig boekjaar: het totale overgedragen resultaat 

van het vorige boekjaar (veld N10)  
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o Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde fondsen en andere 
reserves (veld N11)  

o Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves (veld N12)  
- Reserveopbouw uit subsidies (enkel indien je reserves opbouwde met de subsidie)   

o Het aandeel van reserves opgebouwd met de subsidie dat in een fonds bestemd voor 
investeringen geboekt wordt, inclusief een toelichting (veld N28 en P28)  

o Het aandeel van reserves opgebouwd met de subsidie dat in een fonds bestemd voor sociaal 
passief geboekt wordt. Een toelichting is hier niet verplicht aangezien de bestemming voor 
zich spreekt. (veld N29)  

o Het aandeel van reserves opgebouwd met de subsidie dat in andere bestemde fondsen en 
andere reserves geboekt wordt, inclusief een toelichting. (veld N30 en P30)  

o Het aandeel van reserves opgebouwd met de subsidie dat in de overgedragen winst geboekt 
wordt, inclusief een toelichting. (veld N31 en P31).   

  
Het Circusdecreet bepaalt dat organisaties een reserve kunnen aanleggen met de subsidie, zolang voldaan 
is aan de voorwaarden van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO). 
Overeenkomstig de VCO en het besluit VCO, mag het gedeelte van de toegekende subsidie van de Vlaamse 
overheid dat de proportionele kosten overschrijdt, worden aangewend voor de aanleg van reserves ten 
belope van maximaal 20% van de toegekende subsidie, voor zover de maximale gecumuleerde reserve van 
50% lastens de subsidie Circus niet overschreden wordt. 
 
Na vaststelling van de opgebouwde reserves lastens de subsidie Circus, kijkt de administratie de volgende 
drie zaken na:  

1. de hoogte van het bedrag aan reserves ten laste van de subsidie Circus: 
a. indien dit bedrag kleiner is dan of gelijk is aan 20% van de toegekende subsidie van het jaar 

waarover gerapporteerd wordt, is er geen probleem.  
b. indien het bedrag aan reserves groter is, wordt het resterende gedeelte van de subsidie niet 

uitbetaald en/of teruggevorderd.  
2. de plaats die de opgebouwde subsidie-reserve kreeg in de balans, en  
3. de bestemming die de organisatie aan deze reserve gaf. 

 

3.1.4. Blad ‘Begroting’  

In dit tabblad vul je de begroting voor het lopende jaar in, dit komt overeen met het jaar van indiening 
van de verantwoording. 
Hanteer steeds de boekhoudkundige regels die op jouw organisatie van toepassing zijn m.b.t. onder andere 
waarderingsregels (afschrijvingen), realisatieprincipe, Btw-plichtigheid…  
 

3.1.5. Blad ‘Werknemers met RSZ’  

In dit tabblad vul je de personeelsgegevens in van alle werknemers die in het voorbije jaar in dienst waren 
én geregistreerd waren bij de RSZ. Het gaat met andere woorden om werknemers waarvoor de organisatie 
een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 
november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Leidraad verantwoording – werkingssubsidies circus pagina 9 van 16 

uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van 
een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, de werknemers ingeschreven in het algemeen 
personeelsregister. Tewerkgestelden als student of in het kader van artikel 17 van het koninklijk Besluit van 
28 november 1969 worden ook in dit tabblad opgegeven voor zover ze onderworpen zijn aan RSZ-registratie, 
ook al zijn die vormen van tewerkstelling mogelijks vrijgesteld van RSZ-bijdragen. 
 
Per personeelslid dat in dienst was gedurende het voorbije jaar, vul je de volgende gegevens in:   

- Naam personeelslid: het is niet verplicht om de namen op te geven, het is ook toegelaten om de 
personeelsleden te nummeren. Belangrijk is dat voor elk afzonderlijk contract een aparte lijn wordt 
ingevuld.   

- Datum in dienst  
- Datum uit dienst – indien het personeelslid nog steeds in dienst is, laat je dit veld leeg, tenzij de 

einddatum van de tewerkstelling al gekend is.  
- Type werknemer: hier vul je het type werknemer in bv. arbeider, bediende, kunstenaar…  
- Paritair comité: het paritaire comité waarbinnen de werknemer tewerkgesteld wordt.  
- Loongroep: het toepasselijke barema waarbinnen de werknemer tewerkgesteld wordt. 
- Functiegroep (volgens paritair comité): de inhoudelijke functiegroep waarbinnen de werknemer 

tewerkgesteld wordt. 
- Tewerkstellingsbreuk (VTE): concreet vul je de tewerkstellingsbreuk in op basis van de normale 

wekelijkse arbeidsduur binnen het paritair comité. Het gaat dus niet over de VTE op jaarbasis. Een 
voorbeeld verduidelijkt:   

  In te vullen aantal VTE 

 Voltijds tewerkgesteld van   
 01/01/21 tot 31/12/21  

    1 VTE 

 Voltijds tewerkgesteld van   
 01/01/21 tot 07/01/21  

1 VTE 

 
- Het bruto jaarloon van het jaar waarover gerapporteerd wordt. 

 

3.2. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR  

Het uitvoeringsbesluit bepaalt daarnaast dat organisaties samen met het financieel verslag een 
bedrijfsrevisorenverslag indienen. Het verslag moet opgemaakt zijn door: 

- een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
of  

- een externe accountant die geen andere opdrachten vervult voor de organisatie.  
 
Het bedrijfsrevisorenverslag wordt als een apart document opgeladen in KIOSK in het daartoe voorziene 
veld.  
 

  

https://www.ibr-ire.be/nl/openbaar-register/belgi/bedrijfsrevisoren
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4. BELEIDSRELEVANTE GEGEVENS 

Het jaar 2021 is het eerste jaar van de uitvoering van het Circusdecreet van 1 maart 2019. Het Departement 

Cultuur, Jeugd en Media grijpt de kans om beleidsrelevante gegevens te verzamelen vanaf 2021. Hiertoe stelt 

de administratie een Excel-sjabloon ter beschikking dat op de website en via KIOSK beschikbaar wordt 

gesteld.  

  

De uiterlijke indiendatum voor de beleidsrelevante gegevens loopt gelijk met die van de jaarlijkse 

verantwoording (1 april). 

 

De informatie die wordt opgevraagd is verschillend afhankelijk van de werksoort, gezien de verschillen in 

werking tussen circuswerkplaatsen, -ateliers en -gezelschappen.  

 

Elke organisatie, onafhankelijk van de werksoort, vult informatie in over medewerkers die niet geregistreerd 

worden bij de RSZ (bv. vrijwilligers, freelancers, enz.). De overige informatie is werksoort-specifiek. Hieronder 

volgt eerst een toelichting bij de medewerkers niet geregistreerd bij de RSZ. Nadien wordt ingegaan op de 

specifieke informatie per werksoort.  

 

4.1. MEDEWERKERS NIET GEREGISTREERD BIJ RSZ  

Op het tabblad ‘medewerkers zonder RSZ’ vult de organisatie de gevraagde gegevens over de medewerkers 

waarop ze beroep doet maar die niet geregistreerd zijn bij de RSZ. Het gaat om de volgende categorieën:  

 

- Bestuurders: personen die als bestuurder (lid van de Raad van Bestuur) ten dienste staan van de 

organisatie. Leden van de Algemene Vergadering vallen hier niet onder.  

- Vrijwilligers: personen die op vrijwillige basis, onbetaald (met uitzondering van onkosten- of 

vrijwilligersvergoeding) en buiten een vast dienstverband werken voor de organisatie.  

- Niet-zelfstandigen (zonder kunstenaarskaart): personen die werken voor de organisatie maar niet 

actief zijn als zelfstandige, geen kunstenaarskaart hebben, en die geen vrijwilliger zijn. Voor de 

meeste organisaties zal deze categorie leeg blijven. In dat geval vul je in cel E16 een 0 in. 

- Niet-zelfstandigen (met kunstenaarskaart): personen die werken voor de organisatie maar niet actief 

zijn als zelfstandige en wel in het bezit zijn van een kunstenaarskaart. Personen betaald via KVR 

vallen hieronder.  

- Zelfstandigen (zonder kunstenaarskaart): personen die werken voor de organisatie als zelfstandigen, 

maar niet in het bezit zijn van een kunstenaarskaart. Personen betaald via factuur vallen hieronder.  

- Zelfstandigen (met kunstenaarskaart): personen die werken voor de organisatie als zelfstandigen en 

in het bezit zijn van een kunstenaarskaart. Voor de meeste organisaties zal deze categorie leeg 

blijven aangezien deze zelfstandigen doorgaans via factuur (als zelfstandigen zonder 
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kunstenaarskaart) of KVR (als niet-zelfstandigen met kunstenaarskaart) betaald worden. In dat geval 

vul je in cel E52 een 0 in. 

- Ter beschikking gesteld personeel: personen die ‘uitgeleend’ zijn door hun werkgever aan de 

organisatie voor een bepaalde duur. Meer info, zie hier. 

- Uitzendpersoneel: personen die als uitzendkracht werken voor de organisatie in opdracht van een 

uitzendbureau. Meer info, zie hier.  

Als je geen begunstigden hebt van een bepaalde categorie, vul je in kolom E een 0 in. 

 

Met uitzondering van de categorieën ‘vrijwilligers’ en ‘bestuurders’, wordt gevraagd om per type werknemer 

(zoals hierboven opgesomd) een opsplitsing te maken naar het aantal werkdagen2 per functie (bv. zakelijk 

leider, artistiek leider, administratief, enz.). Een voorbeeld verduidelijkt:  

 

Organisatie X heeft in het voorbije jaar beroep gedaan op in totaal 8 zelfstandigen met kunstenaarskaart. 

In veld E52 vult de organisatie ‘8’ in. Van deze 8 medewerkers, waren 4 personen artistiek actief, voor een 

totaal van 20 werkdagen. In veld F54 (lijn ‘artistiek’) vult de organisatie ‘20’ in. De overige 4 medewerkers 

voerden administratief ondersteunend werk uit, voor een totaal van 10 werkdagen. In veld F53 (lijn 

‘administratief – ondersteunend’) vult de organisatie ‘10’ in.  

 

Vervolgens wordt gevraagd om voor elke functie, het aantal begunstigden per vergoedingswijze in te vullen. 

Verdergaand op bovenstaand voorbeeld:  

 

Van de 4 zelfstandigen met kunstenaarskaart die in het voorbije jaar artistiek werk leverden voor 

organisatie X, werden er 3 vergoed via factuur en 1 via KVR. In veld I54 (kolom ‘factuur’) vult de organisatie 

‘3’ in en in veld J54 vult ze ‘1’ in. De 4 administratieve medewerkers werden allen betaald via factuur. In veld 

I53 vult de organisatie 4 in. 

 

Wat de vergoedingswijzen betreft, vragen we geen factuurbedragen op. Het gaat telkens om het aantal 

begunstigden dat via deze vergoedingswijze vergoed werd.  

 

Opgelet: voor de categorieën ‘vrijwilligers’ en ‘bestuurders’ wordt telkens het totale aantal werkdagen 

opgevraagd. Het gaat wel degelijk om werkdagen, en niet om bijvoorbeeld het aantal vergaderingen. Een 

voorbeeld verduidelijkt:  

 

Organisatie X heeft 12 bestuurders (leden van de Raad van Bestuur). In het afgelopen werkjaar vonden 4 

vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats die telkens 2 uur duurden. Elke bestuurder was aanwezig 

op alle vergaderingen: elke bestuurder was dus 1 werkdag (8 uur) actief voor de organisatie. De organisatie 

vult ‘12’ in in veld F12.  

 

 
2 Een werkdag heeft een duur van 8 uur.  

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/terbeschikkingstelling-van-werknemers#toc_heading_4
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/uitzendarbeid
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Voor de categorie vrijwilligers volstaat een inschatting (bv. gemiddelde) van het aantal werkdagen.  
 

4.2. ATELIERS 

Circusateliers geven inhoudelijke informatie over hun werking aan op twee tabbladen: ‘activiteiten’ en 

‘leslocaties’.  

 

4.2.1. Tabblad ‘ateliers activiteiten’  

Op dit tabblad wordt gevraagd naar informatie omtrent de inhoudelijke werking van de circusateliers. 

Hoewel de meeste circusateliers werken met schooljaren, vragen we toch om te rapporteren over het 

afgelopen kalenderjaar.  

Het gaat onder meer over de soort activiteiten en de technieken die aangeboden worden (beiden 

eenvoudigweg aan te vinken).  

 

Bij de ‘soort activiteiten’ wordt een opsplitsing gevraagd van het aantal niet-occasionele (regelmatige) en 

het aantal occasionele (uitzonderlijke) activiteiten. Met niet-occasionele activiteiten doelen we bijvoorbeeld 

op de lessenreeksen die op weekbasis plaatsvinden.  

- ‘lessen op regelmatige basis’: het aantal lesmomenten die plaatsvinden op regelmatige basis (bv. op 

weekbasis), niet het aantal lesuren. Om de gegevens per kalenderjaar aan te leveren, tel je het aantal 

lesmomenten van semester 2 van schooljaar X-1 op bij het aantal lesmomenten van semester 1 van 

schooljaar X. Het aantal lesmomenten is de lessenreeks maal het aantal lesweken. Ook kortere 

modules van bijvoorbeeld 6 weken vallen onder deze categorie. Op deze rij blijft het veld ‘niet-

occasionele activiteiten’ logischerwijs leeg.  

- ‘workshops, animaties of initiatieles’: het totaal aantal activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 

voor deze categorieën. Het gaat niet om lesuren. Het gaat hierbij om occasionele activiteiten (één 

enkele maal, sporadisch,…).  

- ‘kampen’: het totaal aantal meerdaagse bijeenkomsten dat het circusatelier zelf organiseerde in het 

afgelopen kalenderjaar. Een kamp is altijd niet-occasioneel.  

- ‘productiegroepen’: het totale aantal activiteiten in het afgelopen kalenderjaar waarbij een aantal 

ingeschreven leden, onder begeleiding van het circusatelier, samen toewerken naar een afgewerkte, 

spreidbare productie.  

- ‘presentatie’: het totaal aantal presentatiemomenten van een voorstelling (bv. toonmoment, 

optreden productiegroep, festival, enz.) dat het circusatelier in het afgelopen kalenderjaar zelf 

organiseerde of waarvoor het geboekt werd. Het gaat in dit geval niet om het geven van workshops.  

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Leidraad verantwoording – werkingssubsidies circus pagina 13 van 16 

Onder ‘deelnemers’ geeft de organisatie het aantal unieke deelnemers weer dat in het voorbije kalenderjaar 

ingeschreven was in het circusatelier, het aantal unieke deelnemers met een sociaal tarief, het aantal 

deelnemersuren3 en het aantal lesuren dat de organisatie realiseerde.  

We geven bijkomende toelichting bij de verschillende categorieën:  

- ‘aantal unieke deelnemers’: we verwachten het totaal aantal unieke deelnemers dat in het voorbije 

kalenderjaar deelnam aan enerzijds de niet-occasionele activiteiten, en anderzijds de occasionele 

activiteiten. Het gaat over het totaal aantal unieke deelnemers, dus inclusief die met een sociaal 

tarief. Je kan deze gegevens aanleveren door het aantal leden in semester 2 van schooljaar X-1 op 

te tellen bij het aantal leden in semester 1 van schooljaar X en vervolgens te ontdubbelen. 

Indien het voor de occasionele activiteiten moeilijk is om exacte cijfers aan te leveren, verwachten 

we dat de organisatie zelf een zo correct mogelijke inschatting maakt. Indien zelfs een inschatting 

niet mogelijk is, kan de organisatie een 0 invullen. Voor de toekomst moedigen we aan dat het 

atelier deze cijfers wel registreert in de mate van het mogelijke.  

- ‘aantal unieke deelnemers met een sociaal tarief’: het aantal unieke deelnemers met een sociaal 

tarief, enerzijds aan niet-occasionele activiteiten, en anderzijds aan occasionele activiteiten. Indien 

het voor de occasionele activiteiten moeilijk is om exacte cijfers aan te leveren, verwachten we dat 

de organisatie zelf een zo correct mogelijke inschatting maakt. Indien zelfs een inschatting niet 

mogelijk is, kan de organisatie een 0 invullen. Het gaat over alle types van sociale tegemoetkoming 

(bv. UiTPAS, eigen sociaal tarief, enz.).   

- ‘aantal deelnemersuren’: de duur in uren aan circuseducatieve activiteiten vermenigvuldigd met het 

aantal aanwezige deelnemers in het voorbije kalenderjaar. Indien het voor de voorbije jaren niet 

mogelijk is om het exacte aantal deelnemersuren aan te leveren, verwachten we dat het atelier een 

zo correct mogelijke inschatting maakt. We verwachten dat het atelier deze gegevens vanaf heden 

registreert.  

- ‘aantal lesuren’: het aantal lesuren in het voorbije kalenderjaar gegeven op regelmatige basis 

(wekelijkse lessenreeksen omgezet in uren). Het gaat hier enkel om de lesuren van de lessenreeksen 

op regelmatige basis.  

 

Onder ‘leeftijdsgroepen’ vult de organisatie het aantal unieke deelnemers per leeftijdscategorie in.  

 

Onder ‘geslacht deelnemers’ vult de organisatie het aantal unieke deelnemers per geslacht in. Indien het 

geslacht niet opgevraagd wordt bij inschrijving, dan vul je het totale aantal unieke deelnemers in bij ‘X’.   

 

4.2.2. Tabblad ‘ateliers leslocaties’  

Dit tabblad dient ertoe om zicht te krijgen op de regionale spreiding van de gesubsidieerde circusateliers. 

Op dit tabblad duid je de gemeenten aan waarin je als organisatie actief bent. De gemeenten staan 

alfabetisch gerangschikt per provincie.  

 
3 Deelnemersuren: de duur in uren aan circuseducatieve activiteiten vermenigvuldigd met het aantal aanwezige deelnemers.  
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Je kan een gemeente eenvoudigweg aanduiden door een ‘v’ te typen.  

 

4.3. GEZELSCHAPPEN  

Circusgezelschappen geven inhoudelijke informatie over hun werking aan op twee tabbladen: 

‘gezelschappen activiteiten’ en ‘gezelschappen locaties’.  

 

4.3.1. Tabblad ‘gezelschappen activiteiten’  

Op dit tabblad wordt gevraagd naar soorten van activiteiten (producties, voorstellingen en residenties) van 

het gezelschap in het voorbije werkingsjaar.  

 

Onder ‘producties en voorstellingen’ geeft de organisatie het aantal gecreëerde producties gedurende het 

voorbije werkingsjaar in. De productie moet nog niet in première gegaan zijn en kan nog work in progress 

zijn, het gaat louter om het aantal creaties waaraan werd gewerkt. Dat aantal kan ook nul zijn indien in 

dat jaar enkel werd getoerd met een bestaande voorstelling en geen nieuwe productie werd gemaakt. Voor 

de gecreëerde productie(s) vragen we ook om het totaal aantal coproducenten waarop het gezelschap 

beroep kon doen voor deze productie(s), in te vullen. Op de volgende lijn wordt het aantal gepresenteerde 

producties in het voorbije jaar ingevoerd. Met hoeveel verschillende producties speelde het gezelschap in 

het voorbije werkingsjaar? Dit is verschillend van het aantal gespeelde voorstellingen (veld E11). Een fictief 

voorbeeld verduidelijkt:  

 

Organisatie X creëerde in het voorbije werkingsjaar 2 producties, waarvoor ze in totaal beroep kon doen 

op 8 coproducenten. De organisatie vult ‘2’ in veld E9 in en ‘8’ in veld F9. In het voorbije werkingsjaar 

presenteerde de organisatie 4 producties, en vult aldus ‘4’ in veld E10 in. Van deze 4 producties die 

gepresenteerd werden in het voorbije jaar, speelde het gezelschap in totaal 35 voorstellingen. De organisatie 

vult ‘35’ in veld E11 in.  

Tot slot kan de organisatie ook nog andere activiteiten, naast producties en voorstellingen, invullen in veld 

D12. Hiervoor worden geen aantallen gevraagd, een omschrijving volstaat.  

 

Onder ‘residenties’ geeft de organisatie vervolgens het aantal residenties op dat ze realiseerde in het 

afgelopen werkingsjaar, onderverdeeld in drie categorieën: niet resultaatgericht onderzoek, binnenlandse 

residenties en buitenlandse residenties, waarbij de laatste twee soorten verband houden met een 

welbepaald creatieproces in de aanloop naar (gehoopte) presentatiekansen.  
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4.3.2. Tabblad ‘gezelschappen locaties’  

Voor het circusbeleid is het interessant om zicht te krijgen op de binnen- en buitenlandse spreiding van 

circuscreaties. Daarom wordt op dit tabblad gevraagd om alle locaties (landen) aan te duiden waar het 

gezelschap gedurende het voorbije jaar speelde.  

 

De landen staan gerangschikt per werelddeel op alfabetische volgorde. Je kan een land aanduiden door een 

‘v’ te typen.  

 

4.4. WERKPLAATSEN  

Circuswerkplaatsen vullen, naast het tabblad ‘medewerkers zonder RSZ’, maar één extra tabblad in met 

informatie over de inhoudelijke werking. Het gaat om het tabblad ‘werkplaatsen activiteiten’.  

 

Onder ‘activiteiten’, vult de organisatie de volgende gegevens in:  

- Coproductie: het aantal coproducties (aantal activiteiten) dat de organisatie in het voorbije jaar 

realiseerde en het aantal unieke gezelschappen waarmee ze in het voorbije jaar in zee ging voor 

een of meerdere coproducties. Een coproductie is een financiële investering van minimaal 5.000 

euro liquide middelen. Het gaat dus niet om het ter beschikking stellen van ruimte, logies, per diems, 

enz.; dit hoort thuis bij de categorie ‘artistieke omkadering’ of ‘residentie’.  

- Artistieke omkadering: het aantal artistieke omkaderingen (artistieke ondersteuning, 

feedbackmomenten, advies na try-outs, enz.) dat de organisatie in het voorbije jaar zelf faciliteerde 

en het aantal unieke gezelschappen die ze op deze manier ondersteunde. We hanteren een brede 

interpretatie van ‘artistieke’ omkadering: het kan ook gaan om spreidingsondersteuning, zakelijke 

ondersteuning, enz.  

- Residentie: het aantal residenties dat in het voorbije jaar plaatsvond bij de organisatie en het aantal 

unieke gezelschappen dat in residentie kwam in het voorbije jaar.  

- Presentatiemoment: het aantal presentatiemomenten (festivals, toonmomenten, enz.) dat de 

organisatie in het voorbije jaar zelf organiseerde en het aantal unieke gezelschappen dat tijdens 

deze momenten hun werk presenteerde bij de organisatie. Het gaat niet om het aantal 

gepresenteerde voorstellingen of het aantal opvoeringen, maar om het aantal presentatiemomenten 

(bv. een festival, een try-out,…) in het afgelopen werkjaar.  

- ‘andere’: indien de organisatie nog andere activiteiten (bv. een congres, een lezing, een masterclass, 

een netwerkmoment,…) zelf organiseerde, kan ze die hier invullen. In veld D13 kan toelichting 

gegeven worden over het soort activiteiten. Het aantal unieke gezelschappen blijft voor deze 

categorie logischerwijs leeg. Je mag in dit geval de foutmelding negeren.  
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5. SAMENVATTENDE TABEL  

Verantwoording  
werkingssubsidie 
circus  

Wat?  Hoe indienen?  Uiterlijke 
indiendatum 

Werkingsverslag  - Geen model  
- Inhoudelijke rapportering over het 

afgelopen werkingsjaar + 
vooruitblik op het lopende jaar 

- Op actieniveau  

PDF opladen in KIOSK Telkens 1 april 
volgend op elk jaar 
waarover 
gerapporteerd 
wordt 

Financiële 
verantwoording  

Financieel verslag Ingevuld sjabloon 
opladen in KIOSK 

Telkens 1 april 
volgend op elk jaar 
waarover 
gerapporteerd 
wordt 

Bedrijfsrevisorenverslag  PDF opladen in KIOSK 

Beleidsrelevante 
gegevens  

Gegevens over het voorbije 
werkingsjaar in functie van 
beleidsrelevant onderzoek  

Ingevuld sjabloon 
opladen in KIOSK 

Telkens 1 april 
volgend op elk jaar 
waarover 
gerapporteerd 
wordt 

 

6. BIJLAGEN  

6.1. DEFINITIELIJST  

We voorzien in een apart Excel-document een definitielijst bij de verschillende rekeningen 
(resultatenrekening en begroting) van het sjabloon. De definitielijst is te vinden op onze website 
(doorklikken naar de relevante pagina van jouw werksoort, ga naar ‘Na toekenning -> Werkingsverslag’).  
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/circus-vlaanderen/subsidies-circusdecreet-2019

