
 

 
Ondernemerschap binnen de culturele sector brengt veel uitdagingen met zich mee. Door 

marktwerking zijn culturele organisaties genoodzaakt de lat steeds hoger te leggen bij het 

realiseren van hun doelstellingen, bij het bedrijfsmatig werken, kosten beheersen en 

aanvullende inkomsten genereren. De adviseurs van Mazars zijn gespecialiseerd in de not-

for-profit en culturele sector waarbij zij deze organisaties helpen op het gebied van 

accountancy, belastingadvies, risicomanagement, governance, HR-dienstverlening en overige 

consultancy. Weet u bijvoorbeeld zeker dat uw organisatie niet vennootschapsbelastingplichtig 

is? Hoe heeft u risicomanagement of governance ingericht binnen uw organisatie? Bent u een 

culturele organisatie met een ANBI-status en voldoet u aan de juiste publicatievereisten? 

Benut u alle voordelen van een (culturele) ANBI?  

 
DIENSTEN MAZARS 
Aan welke diensten kunt u denken als het gaat om accountancy, belastingadvies, 
risicomanagement of HR-dienstverlening? Een kleine greep uit onze dienstverlening: 

 Opstellen van de jaarrekening 

 Samenstellen van de jaarrekening 

 Controle van de jaarrekening 

 Beoordeling van belastingplicht (vennootschapsbelasting, omzetbelasting) 

 ANBI-scan  

 Aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting 

 Analyse en advies omtrent risicomanagement  

 Ondersteuning bij implementatie van de Governance Code Cultuur 

 Advies omtrent de WNT 

 Advies omtrent de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) 

 Advies omtrent de WKR 

 Salarisadministratie 

 Werving & selectie 

 Training & ontwikkeling 

 Hulp bij ontslag, verzuim en re-integratie 
 
Onze specialisten van de Sectorgroep Cultuur helpen u hier graag bij.  
 

LEDENVOORDEEL 

 Sterk gereduceerde tarieven voor onder andere scans op het gebied van HR, werken 

met freelancers & artiesten en vennootschapsbelasting.  

 10% korting op controleopdrachten bij opdrachten groter dan € 25.000  

 5% korting op overige dienstverlening  

 

MEER INFORMATIE 

Egon de Prouw  

Partner Audit & Assurance | Sectorleider Cultuur  

T: +31 (0)88 277 10 24  

E: egon.deprouw@mazars.nl  

 

Marieke van Kooten 
Senior Belastingadviseur 
T: +31 (0)88 277 22 64 
E: marieke.vankooten@mazars.nl  
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