DUURZAME
FINANCIERING
VAN DE
CULTURELE EN
CREATIEVE
SECTOR

“MET DE CULTUURLENING KON
IK HET PROTOTYPE VAN MIJN
ZONNEBEELD ONTWIKKELEN.”
Ad Jenner, beeldhouwer

DROMEN HELPEN
WAARMAKEN
Fonds Cultuur+Financiering, een initiatief van Cultuur+Ondernemen,
helpt creatieven, kunstenaars en instellingen in de culturele sector.
Of het nu gaat om muzikanten, modeontwerpers, gamedesigners,
fotografen, musea of theatergezelschappen. Het Fonds helpt hen hun
dromen en ambities te verwezenlijken op het moment dat financiële
barrières die verwezenlijking in de weg staan. Het Fonds verstrekt
cultuurleningen. Leningen op maat, tegen lage rentes. Ook geven
wij garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden.
Deze soepele voorwaarden kan het Fonds hanteren omdat het geen
winstoogmerk heeft; de doelstelling van het Fonds is om individuen
en organisaties in de culturele en creatieve sector te helpen. En
uiteindelijk de sector in zijn geheel te helpen.

“DOOR DIT KAPITAAL
KUNNEN WE ALS GEZOND
PRODUCTIEBEDRIJF STARTEN.”
Willem Baptist en Nienke Korthof, Tangerine Tree

KUNSTENAARS EN
ORGANISATIES HELPEN
GROEIEN
Lenen is een financieringsvorm die creatieven, kunstenaars en
organisaties in de culturele sector helpt bij de ontwikkeling van
hun zakelijk bewustzijn. En bij het vormgeven van een succesvolle
beroepspraktijk. Uit onderzoek blijkt dat ze er meer opdrachten, een
groter netwerk en een beter inkomen aan overhouden. Een lening
wordt daarmee een investering. Door te investeren kan een groter
publiek worden bereikt en nemen de inkomsten toe. Zo kun je, naast
het terugbetalen van de lening, ook voldoende inkomen overhouden
om mee door te groeien. En eventueel zelfs volgende projecten mee te
financieren.
Een lening helpt je verder, maar het gaat om meer dan financiering
alleen. Vandaar dat Fonds Cultuur+Financiering nauw samenwerkt
met haar oprichter, Cultuur+Ondernemen. Cultuur+Ondernemen
stimuleert met haar brede productaanbod ondernemerschap in de
cultuursector.
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“MET DE CULTUURLENING
KON IK DIT PLATFORM VOOR
ONTWERPERS REALISEREN.”
Kim van Es, ontwerpster

SECTOR HELPEN
FLOREREN
Subsidiestromen nemen af. Er is dus steeds minder geld beschikbaar
voor de culturele en creatieve sector. De financieringsvorm lenen biedt
nieuwe mogelijkheden. Want elke euro die Fonds Cultuur+Financiering
uitleent, komt weer terug bij het Fonds en kan zo nóg een keer worden
uitgeleend. Waarop hij weer terugkomt... enzovoorts. Zo worden
dezelfde middelen keer op keer gebruikt voor nieuwe initiatieven.
De financieringsvorm lenen draagt dus bij aan een duurzame
versterking van de culturele en creatieve sector.
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Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en
organisaties in de culturele en creatieve sector om dromen en ambities
te verwezenlijken als financiële barrières die verwezenlijking in de
weg staan. Het Fonds verstrekt Cultuurleningen. Cultuurleningen
op maat, tegen lage rentes.
Meer weten over het Fonds, de leningen en de voorwaarden?
Kijk op www.fondscultuurfinanciering.nl of
bel ons op (020) 535 25 00.

FONDS CULTUUR+FINANCIERING is een initiatief van CULTUUR+ONDERNEMEN
Kerkstraat 204
1017 gv Amsterdam
Postbus 2617
1000 cp Amsterdam

+31 20 535 25 00
info@fondscultuurfinanciering.nl
www.fondscultuurfinanciering.nl

