
 

 

Cursusaanbod 2020 
 

23 maart 2020 
 
De kennisbijeenkomst Belastingregels voor culturele instellingen, artiesten en freelancers 
wordt speciaal voor de VSCD georganiseerd door Dick Molenaar van All Arts 
Belastingadviseurs.  
 
Inhoud 
Tijdens de bijeenkomst behandelen we onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Je wordt op 
de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en veranderingen in belastingwetgeving. Van 
onderwerpen zoals loonbelasting/artiestenregeling, Btw, Wet DBA, subsidies, 
portemonneeloze pauze, vennootschapsbelasting, bestuurdersaansprakelijkheid tot 
energiebesparing. Alle kennis die je opdoet tijdens de dag, kun je gelijk in de praktijk 
toepassen. Er is ook ruimte om eigen casus te bespreken. 
 
Voor wie? 
De kennisbijeenkomst Belastingregels is voor de financieel expert, (zakelijk) directeur en 
controller van jouw podia. Daarnaast is de bijeenkomst ook geschikt voor iedereen die 
verdieping in zijn of haar functie nodig heeft over onderwerpen op terrein van belastingrecht.  
 
Waar, wanneer en kosten 
Datum: maandag 23 maart 2020  
Tijden: van 10:00 tot 16:00 uur met aansluitend een borrel tot 17:00 uur.  
Locatie: Stadsschouwburg Utrecht.  
 
Kosten: voor VSCD-leden € 195, ex. Btw en niet-VSCD-leden betalen €220, ex. Btw. Koffie, 
thee, lunch en borrel zijn bij de prijs inbegrepen.  
 
Aanmelden voor deze masterclass via info@vscd.nl uiterlijk voor 16 maart 2020. 
 
 

20 april 2020 
 
Masterclass Theater Inclusief  
 

Leerdoelen 

Na deze masterclass:  

• Ben je je meer bewust van je eigen vooroordelen, 

• Ben je je bewust van de “why” van diversiteit en inclusie voor jouw eigen organisatie, 

• Kun jij een inclusieve vacaturetekst opstellen om een bredere doelgroep te bereiken, 
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• Kun jij nieuwe doelgroepen bereiken door middel van employer branding, marketing 

en andere wervingskanalen, 

• Heb jij concrete handvatten om ‘diverser’ en inclusiever te worden op het gebied van 

programmering, publiek en partners.  

Kosten: voor VSCD-leden € 195, ex. Btw en niet-VSCD-leden betalen €220, ex. Btw. Koffie, 
thee, lunch en borrel zijn bij de prijs inbegrepen.  
  
Tijden: van 10.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) 
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam 
 
Aanmelden voor deze masterclass via info@vscd.nl uiterlijk voor 12 april 2020. 
 

 

8 juni 2020  
 
Masterclass Sponsoring & Fondsenwerving 
 
Net als veel culturele organisaties zijn ook theaters, schouwburgen en podiums steeds meer 
afhankelijk van fondsenwerving. De juiste aanpak ligt echter niet altijd voor de hand. 
Gelukkig is fondsenwerving een vak dat je kunt leren. Tijdens deze interactieve masterclass 
van Leenaers Verloop van der Westen komen verschillende vormen van fondsenwerving aan 
bod, waaronder vriendenwerving, samenwerking met bedrijven en business clubs en het 
werven van nalatenschappen. Afgestemd op de wensen van de deelnemers gaan we in op de 
vraag waar de grootste kansen voor deze sector liggen. Aansprekende voorbeelden uit de 
dagelijkse praktijk leveren de bouwstenen om na afloop zelf aan de slag te gaan met een 
succesvol fondsenwervingsbeleid. 
 
Leenaers Verloop van der Westen (LWV) 
 
VSCD-leden krijgen een gereduceerd tarief t.o.v. niet-VSCD-leden. Deze prijzen worden 
gecommuniceerd zodra de inhoud van het programma bekend is. 
 
Tijden: van 10.00 tot 16.00 uur 
Locatie: volgt nog 
 
Aanmelden voor deze masterclass via info@vscd.nl uiterlijk voor 1 juni 2020. 
 

 

 
Najaar 2020 
 
Dit najaar volgen er nog masterclasses over het thema lokale lobby en het thema 
programmeren in de regio en cultural governance.  
Medio mei verschijnen de data op de website. 
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