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HET BESTUUR VAN de Stichting Lira bericht u hierbij dat zijn voorzitter Kees Holierhoek, die dertig
jaar lang - vanaf de oprichting in 1986 - die functie heeft uitgeoefend, besloten heeft zich wegens het
bereiken van de leeftijd van 75 jaar terug te trekken per 1 januari 2017.
¶ Het is met genoegen dat hij terug kan kijken op een aanhoudende groei van Lira en het Lirafonds in
de afgelopen dertig jaar, van een in 1986 nog zeer beperkt aantal bestuurders afkomstig uit kringen
van de Vereniging van Letterkundigen, tot meer dan 12.000 contractueel aangesloten
romanschrijvers, vertalers, dichters, scenaristen, journalisten en andere hanteerders van de pen of het
keyboard.
¶ Zijn betrokkenheid bij het collectief beheer van auteursrechten kreeg vanaf het begin in 1986 vorm in
zijn bestuurlijke bemoeienis met de incasso en verdeling van kabelgelden, gevolgd door het leenrecht,
de thuiskopie- en reprorechtgelden.
¶ Niet onopgemerkt mag blijven dat hij minstens even productief was in het samen met anderen
helpen oprichten van stichtingen die hoog in hun vaandel de hulpverlening hadden staan aan auteurs,
zoals de Stichting Rechtshulp Auteurs, de Stichting P.C. Boutensfonds (voor de oudedagvoorziening)
en de Stichting Contractenbureau (voor de rechten van scenaristen en toneelschrijvers).
¶ Om hemzelf te citeren: ‘Het lijkt mij beter als een jonger iemand de Lira-kar bestuurlijk gaat trekken.
Vooral in de afstemming van nationale op bestaande en komende Europese wet- en regelgeving
doemen nieuwe belangwekkende vergezichten op die om een frisse kijk vragen. Ik meen daartoe een
geschikte opvolger gevonden te hebben. Mijn collega-bestuurders bleken mijn oordeel te delen en
doen daarom een gelijkluidende voordracht.’
¶ Het bestuur van Lira is verheugd u te kunnen meedelen dat Felix Rottenberg, programmamaker,
columnist en ervaren bestuurder, bereid is gebleken om de functie van onafhankelijk voorzitter van
Lira te vervullen. In hem vindt Lira een bevlogen voorvechter van de belangen van schrijvers.
¶ Op 17 december 2016 zal Lira een extra vergadering van aangeslotenen organiseren. In die extra
vergadering kunnen aangeslotenen van Lira conform de statuten stemmen over de benoeming (op
niet-bindende voordracht van het bestuur) van Felix Rottenberg. De bij Lira aangesloten
stemgerechtigden zullen dit najaar de uitnodiging voor de vergadering ontvangen.
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