
De Nieuwe Vaandeldrager, Hoe het zit met Geld 1 

Verwachte kosten: 1 

Aantal gewerkte uren: 2 

Totaal aan donaties: 3 

Gemaakte kosten: 3 

De Nieuwe Vaandeldrager, Hoe het zit met Geld 
“Van de donaties hoop ik de software-en-drukkosten te kunnen betalen: wil ik zo'n mosaic 
maken met de software die ik voor het voorbeeld heb gebruikt, dan kost dat bijvoorbeeld al 
bijna € 360,- om de kwaliteit goed te houden. 

Naast geld, kost dit project ook tijd. Mocht er wat over zijn na aftrek van de software-en-
druk-kosten, dan ga ik mezelf de uren van dit project uitbetalen voor het schamele ZZP-er-
tarief van € 25,- per uur.  

Blijft er daarna nog wat over, dan hoop ik een aantal mensen uit de cultuursector die een 
foto hebben ingestuurd, blij te maken met een extraatje. (Ben er nog over aan het 
brainstormen hoe, want voor loting zijn wetten. Heb jij een idee? Let me know!)” 

Verwachte kosten: 
● Software kosten om de foto’s ‘in’ het schilderij te krijgen: €354,68 
● Afdrukkosten (originele Vaandeldrager is 1.20m bij 1m)  afhankelijk van materiaal: 

€312,49 
Totaal verwacht: €667,17 

Aantal gewerkte uren: 
9 december: 1:05 uur (idee uitwerken, tekst social media) 
10 december: 7:32 uur (blog schrijven, website maken, heel veel reclame maken, website 
en teksten verbeteren, reageren op berichten) 
11 december: 5.31 (interview, heel veel reclame maken, website en teksten verbeteren) 
12 december: 7:44 (interview, video maken, heel veel reclame maken) 



13 december: 1:46 (nieuwsbrief maken, reageren op wat  berichten, document geld maken) 
14 december: 1:41 (reageren berichten, software uitzoeken) 
15 december: 0:40  (reageren berichten) 
17 december: 1:57 (foto’s uitzoeken en bewerken) 
18 december: 0.55 (foto’s uitzoeken en bewerken) 
19 december: 1.44 (foto’s uitzoeken en bewerken) 
20 december: 4.01 (de nieuwe vaandeldrager maken, second opinion vragen en laten 
adviseren over alles rondom drukken zoals materiaal, formaat enzovoorts, en naar de 
drukker sturen 
24 december: 
verwacht laatste week 2021: 8.00 (kunstwerk aanbieden bij Rijksmuseum) 

Totaal: 42:37 

Totaal aan donaties: 
19 december 23.52: € 1005,- 

Gemaakte kosten: 
19 december, software: € 62,99 
20 december: drukkosten, € 73,29  
Totaal: € 136,28 
 

Balans: 
€ 1005, - € 136,28 = € 868,72 

En dan nog… 

- Reiskosten Rijksmuseum: (206km x €0,19 cpk =) € 39,14 

Dan blijft er € 829.58 over. 



Mijn 42:37 uren x € 25,- inclusief btw: €1062,50. Dat red ik net niet met de donaties. 

Conclusie 
Geweldig dat ik zelf geen extra kosten heb hoeven maken voor dit kunstwerk en zelf een 
heel flink aantal van mijn eigen uren heb kunnen uit betalen. Heel erg bedankt voor alle gulle 
donaties, dat wordt enorm gewaardeerd. Om te zorgen dat het overzichtelijk blijft, is het 
vanaf nu niet meer mogelijk om te doneren. 
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