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Algemeen 

Kerncijfers 

(bedragen x € 1.000) 2020 2019 2018 2017 2016

Balans

Financiële vaste activa 925 925 925 925 816

Vorderingen op korte termijn 1.947 832 1.042 2.137 1.640

Liquide middelen 1.609 2.149 2.703 1.692 452

Totaal activa 4.481 3.906 4.670 4.754 2.908

Eigen vermogen 2.537 2.337 3.297 3.905 1.795

Kortlopende schulden 1.944 1.569 1.373 849 1.113

Totaal passiva 4.481 3.906 4.670 4.754 2.908

Staat van baten en lasten

Baten

Beschikbare subsidies 1.946 832 1.042 2.137 1.701

Overige baten 500 0 0 0 0

Totaal baten 2.446 832 1.042 2.137 1.701

Lasten

Toegekende subsidies verslagjaar 2.155 1.689 1.534 1.369 1.139

Kosten Cedar 18 39 38 57 39

Kosten bestuur en advies 41 44 43 49 62

Overige kosten 30 27 28 15 7

Totaal lasten 2.244 1.799 1.643 1.490 1.247

Financieel resultaat -2 7 -7 -2 3

Exploitatieresultaat 200 -960 -608 645 457
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Bestuursverslag 

Corona 

In het coronajaar 2020 raakten veel freelance schrijvers, vertalers en journalisten in de knel omdat 

opdrachten wegvielen, lezingen op scholen en in bibliotheken werden afgezegd, dichters niet konden 

voordragen uit hun werk, literaire en poëziefestivals werden afgelast, theaters dichtgingen, podia sloten en 

film- en televisiesets werden stilgelegd.  

Rechtenorganisaties uit de hele creatieve sector hebben daarop het Steunfonds Rechtensector in het leven 

geroepen. Lira heeft samen met Buma/Stemra, Sena, Vevam, Norma en Pictoright in totaal vijf miljoen euro 

gestort in dit fonds, waarop de Minister van OC&W het bedrag verdubbelde tot tien miljoen euro.  

Via het Steunfonds Rechtensector kwam vijfhonderdduizend euro ter beschikking aan Lira Fonds om te 

besteden aan nieuwe projecten en werkbeurzen van zelfstandige professionele schrijvers. Daarnaast heeft Lira 

samen met Lira Fonds uit eigen middelen nog eens vierhonderdduizend euro beschikbaar gesteld voor 

coronacompensatie-regelingen. Voor de uitvoering van alle steunregelingen mogen Lira en Lira Fonds zich 

gelukkig prijzen met meerdere deskundige samenwerkingspartners: de Stichting Steunfonds Auteurs, het 

Matchingfonds van de Coöperatie, de Auteursbond en de NVJ. 

De nood bleek hoog en alle steunregelingen voor schrijvers werden zwaar overtekend in de eerste rondes in 

2020. Gelukkig zullen ook in 2021 de werkbeurzenregelingen kunnen worden voortgezet: de Minister van 

OCW heeft aanvang 2021 een nieuwe tranche ter ondersteuning beschikbaar gesteld. 

Baten en toekenningen 

Lira heeft aan Lira Fonds € 1.946.000 euro beschikbaar gesteld. Daarnaast ontving het Lira Fonds via het 

Steunfonds Rechtensector € 500.000. Dit laatste bedrag is in zijn geheel gealloceerd ten behoeve van drie 

werkbeurzenregelingen die worden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs (werkbeurzen voor 

schrijvers en vertalers en de startgeldregeling scenario) en door het Matchingfonds van de Coöperatie 

(werkbeurzen voor freelance tekstjournalisten). 

In 2020 is door het Lira Fonds een bedrag van € 2.155.000 (2019: €1.689.000) aan subsidies toegekend. Als 

gevolg van herbeoordeling van eerder toegekende, nog niet uitgekeerde subsidies is een bedrag van € 83.746 

vrijgevallen (2019: € 91.725).  

Fonds voor Sociale, Culturele en Educatieve doelen 

Bij de meeste uitkeringen die Stichting Lira doet, houdt Lira een percentage in ter besteding aan sociale, 

culturele en educatieve doelen, de zogeheten ‘socu-inhoudingen’. In 2020 was de socu-inhouding voor veruit 

de meeste geldstromen vastgesteld op 7,5%. Deze socu-inhoudingen worden jaarlijks door Stichting Lira aan 

Stichting Lira Fonds beschikbaar gesteld. De verdeling van de socu-gelden wordt gedaan door Stichting Lira 

Fonds. Voor de doelstellingen van Stichting Lira Fonds wordt verwezen naar pagina 11 en voor de 

bestuurssamenstelling wordt verwezen naar pagina 20 van de jaarrekening. Het Lira Fonds heeft een ANBI-

status. 

Omdat de socu-gelden door alle auteurs gezamenlijk worden opgebracht, zijn inspraak en transparantie van 

wezenlijk belang. Het bestuur van Lira Fonds legt jaarlijks de jaarrekening voor aan het bestuur van Stichting 

Lira. Tijdens de jaarlijkse vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen, wordt door Lira verantwoording 

afgelegd over de bestedingen en het beleid voor de toekomst toegelicht. 

De socu-gelden worden aangewend om de positie van schrijvers te verbeteren. Het Lira Fonds heeft als doel 

het bevorderen, ontwikkelen en gebruiken van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muzikaal-

dramatische werken, bestaande uit Nederlandse teksten of daarop gebaseerd. Het fonds beoogt hierbij een zo 

breed mogelijk effect te hebben op elk niveau en op alle genoemde terreinen.  
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Met zijn brede doelstelling kan het Lira Fonds eventuele oneffenheden verzachten die nu eenmaal 

onontkoombaar zijn bij de verdeling van de auteursrechtelijke vergoedingen over grote aantallen 

rechthebbenden, waarvan sommigen niet te traceren zijn. Voor sommige geldstromen is bovendien vanuit de 

politiek ooit de eis gesteld om een fonds voor sociale en culturele doelen in te stellen – bijvoorbeeld voor de 

leenrechtuitkeringen en ook voor de thuiskopiegelden. Ook doet Lira socu-inhoudingen krachtens de 

wederkerigheidscontracten die zij met buitenlandse zusterorganisaties heeft. Nederlandse rechthebbenden 

krijgen op basis van wederkerige afspraken vergoedingen uit andere landen minus socu-inhoudingen. 

Teneinde de Nederlandse rechthebbenden niet achter te stellen bij hun buitenlandse collega’s, doet Lira een 

socu-inhouding op de omgekeerde geldstromen van Nederland naar het buitenland. 

De middelen die het fonds jaarlijks ter beschikking staan, worden besteed aan doelen verdeeld over drie 

categorieën: sociaal, cultureel en educatief. Hiermee sluit het fonds aan bij de bestaande internationale 

traditie op dit gebied en volgt het de Europese regels hieromtrent. 

Sociale doelen 

Al sinds de oprichting zijn de bestedingen door het Lira Fonds aan sociale doelen een beleidsspeerpunt. Dit 

betreft voorzieningen die cruciaal zijn voor professionele auteurs als individu én beroepsgroep, namelijk: de 

beroepsverenigingen Auteursbond en NVJ, Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en het P.C. 

Boutensfonds. Het Fonds heeft in de loop der jaren een stevige basisinfrastructuur gelegd met sociale 

voorzieningen waar schrijvers uit alle disciplines baat bij hebben. 

Educatieve doelen 

Een gedeelte van de beschikbare middelen wordt besteed aan de ondersteuning van beroepsopleidingen voor 

schrijvers en vertalers, schrijfonderwijs en voorlichting over auteursrecht. Voorbeelden van 

opleidingsinstellingen die het Lira Fonds tot nu heeft gesteund zijn: de Vertalersvakschool, de Paul van Vliet 

Academie en de Schrijversvakschool. 

Culturele doelen 

Een belangrijk deel van het beschikbare subsidiebudget besteedt het Lira Fonds voorts aan culturele doelen. 

Dit gebeurt deels in de vorm van subsidie voor honoraria van professionele auteurs en vertalers voor 

bijdragen aan projecten op het terrein van: literatuur en poëzie, toneel, hoorspel, opera (libretto) en 

(incidenteel) audiovisuele producties. Verder steunt het Lira Fonds op deze terreinen evenementen, 

manifestaties, festivals en prijzen, zoals de Jan Hanlo Essayprijs en de Kees Holierhoek Scenarioprijs.  

Het bestuur laat zich bij de beoordeling van de aanvragen voor schrijfvoordrachten en -opdrachten veelal 

bijstaan door een deskundige, overwegend extern samengestelde, adviescommissie teneinde de gestelde 

criteria (zie https://www.lirafonds.nl/subsidievoorwaarden) en een objectieve kwaliteitsbeoordeling te 

waarborgen.  

Deze adviescommissie is in 2020 5 maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 169 aanvragen 

behandeld. Van de subsidieaanvragen zijn 123 aanvragen goedgekeurd en met een positief advies aan het 

bestuur van de Stichting Lira Fonds voorgelegd. Deze aanvragen zijn vervolgens allemaal door het Lira Fonds 

goedgekeurd. Over 46 aanvragen is door de adviescommissie negatief geadviseerd, omdat deze aanvragen 

niet voldeden aan de voorwaarden gesteld in het reglement van de stichting dan wel omdat prioriteit werd 

gegeven aan andere subsidieaanvragen. 

  

https://www.lirafonds.nl/subsidievoorwaarden
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Bestuurlijke herinrichting 

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een bestuurlijke herinrichting, die vanaf 1 januari 2020 zijn 

beslag heeft gekregen. Voorheen benoemde Lira alle bestuursleden van het Lira Fonds. In de nieuwe opzet 

benoemt Lira de voorzitter en penningmeester van het Lira Fonds, rechtstreeks in functie. De overige – 

minimaal 3 – bestuursleden worden door het bestuur van het Lira Fonds benoemd en hebben niet tevens 

zitting in het bestuur van Lira. Met deze omvorming, die ook in een statutenwijziging is vastgelegd, heeft het 

Lira Fonds een toekomstbestendig bestuursmodel verkregen, dat in lijn is met de eisen aan good governance 

zoals die tegenwoordig breed maatschappelijk worden gesteld.  

Het bestuur dat in 2020 aantrad kreeg vrij snel te maken met de gevolgen van de coronamaatregelen. Het 

Lira Fonds ontving talloze berichten van theatergezelschappen, festivalorganisaties en andere projecten over 

wijziging, uitstel of annulering van geplande projecten. Het bestuur heeft daarbij gemerkt dat organisaties hun 

uiterste best doen om de moeilijke periode door te komen en is onder de indruk van de creativiteit die daarbij 

aan de dag wordt gelegd. Het Lira Fonds heeft gezocht naar oplossingen voor de projecten en activiteiten die 

geraakt werden en besloten om verzoeken met betrekking tot uitstel, wijziging en afstel te beoordelen vanuit 

coulance. 

Namens het bestuur, 

 

Felix Rottenberg 

Voorzitter Stichting Lira Fonds 
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Begroting 2021 

(bedragen x € 1.000) 

 

Begroting

Baten

Beschikbare subsidies 1.924

Totaal baten 1.924

Lasten

Subsidies

Toegekende subsidies 1.850

Overige lasten

Kosten Cedar 40

Kosten bestuur en adviescommissie 50

Overige bedrijfslasten 23

Totaal lasten 1.963

Saldo van baten en lasten -39 

Financieel resultaat 8

Resultaat -31 
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Jaarrekening 2020 
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Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000) 

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 925 a 925

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn 1.947 b 832

Liquide middelen 1.609 c 2.149

3.556 2.981

Totaal 4.481 3.906

PASSIVA

Eigen vermogen

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfonds voor sociale en culturele doelen 1.880 d 1.280

Bestemmingsreserve meerjarige bijdragen 657 e 1.057

Bestemmingsreserve Steunfonds rechtensector 0 f 0

2.537 2.337

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden 1.944 g 1.569

Totaal 4.481 3.906

31 december 2020 31 december 2019
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Staat van baten en lasten over 2020 

(bedragen x € 1.000) 

Exploitatie 

2020

Begroting 

2020

Exploitatie 

2019

Baten

 Beschikbare subsidies 1.946 1.601 832

 Overige baten 500 0 0

2.446 1.601 832

Lasten

 Subsidies 

Toegekende subsidies 2.155 h 1.700 1.689

 Overige lasten 

 Kosten Cedar 18 i 19 39

 Kosten bestuur en adviescommissie 41 j 56 44

 Overige bedrijfslasten 30 k 18 27

2.244 1.793 1.799

Saldo van baten en lasten 202 -192 -967 

 Financieel resultaat -2 0 7

Resultaat 200 -192 -960 

Resultaatbestemming

200 -960 

200 -960 

 sociale en culturele doelen 

 Toevoeging bestemmingsfonds voor  
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Toelichtingen op de jaarrekening 

Algemeen 

Op initiatief van de Stichting Lira is op 28 maart 1990 de Stichting Lira Fonds, KvK-nummer 41210369,  

opgericht. Stichting Lira Fonds, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend in Hoofddorp, stelt zich 

ten doel het in algemene zin bevorderen en ontwikkelen van het Nederlandse literaire, literair-dramatische en 

muzikaal dramatische repertoire, alsook van andersoortige uit Nederlandse teksten bestaande of op 

Nederlandse teksten gebaseerde auteursrechtelijk beschermde werken en het gebruik ervan, zonder 

winstoogmerk voor zichzelf. Stichting Lira Fonds tracht dit doel te verwezenlijken door het financieel 

ondersteunen van activiteiten van derden dan wel door zelf activiteiten te ontwikkelen op dit terrein. 

Grondslagen voor de waardering 

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, 

Organisaties zonder winststreven.  

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met 

uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 

naar de toelichting. Voor de leesbaarheid wordt in de toelichtingen veelal gebruik gemaakt van het 

betreffende jaartal waar de stand per balansdatum bedoeld wordt en worden bedragen afgerond 

weergegeven. Alle bedragen in het jaarverslag luiden in duizenden euro’s tenzij anders vermeld.  

Continuïteit: De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op de continuïteit van de stichting. De activiteiten van de stichting worden beperkt geraakt door de 

coronapandemie. Het bestuur is van mening dat de coronapandemie geen of een zeer beperkt effect zal 

hebben op de financiële positie van de stichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar: De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 

ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

Financiële vaste activa: Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere 

marktwaarde. De financiële vaste activa betreffen een aandeel in de financiering van het Van Deysselhuis, het 

onderkomen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers aan de Lairessestraat te Amsterdam. 

Vorderingen: Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De vorderingen hebben een 

resterende looptijd kleiner dan één jaar. 

Liquide middelen: De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit 

banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Kortlopende schulden: Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen subsidies en de 

toegezegde subsidies en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Baten: De baten bestaan uit de met betrekking tot het verslagjaar door derden – waaronder Stichting Lira – 

als subsidie aan Stichting Lira Fonds beschikbaar gestelde subsidies. 
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Lasten: De bedrijfslasten bestaan uit de aan het verslagjaar toe te rekenen verstrekte subsidies en andere 

lasten. De kosten Cedar betreffen het aandeel van Stichting Lira Fonds in de kosten van directe personele 

inzet van Cedar B.V.  

Financieel resultaat: Het financieel resultaat wordt verantwoord in de periode waartoe het behoort en bestaat 

uit het saldo van rentebaten en -lasten en de aan de periode toe te rekenen koersverschillen. 

Verbonden partijen 

Stichting Lira kan worden aangemerkt als verbonden partij, aangezien Stichting Lira de voorzitter en de 

penningmeester van Stichting Lira Fonds in functie kan benoemen.  

Cedar B.V. kan worden aangemerkt als verbonden partij aangezien Stichting Lira is vertegenwoordigd in het 

bestuur van Stichting Cedar. Stichting Cedar bezit 100% van de aandelen in Cedar B.V. Op basis van de 

afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden de operationele activiteiten en bestuurlijke ondersteuning 

uitgevoerd door of middels Cedar B.V. De hiervoor door Cedar gemaakte kosten worden doorbelast. 

Ook de bestuursleden van Stichting Lira Fonds kunnen gezien worden als verbonden partijen.  
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Toelichting op de balans 

(Bedragen x € 1.000) 

2020 2019  

a. Financiële vaste activa 

Aandeel financiering Van Deysselhuis 925 925

Totaal financiële vaste activa 925 925
 

Stichting Lira Fonds neemt samen met Stichting Charlotte Köhler en de Stichting Pensioenfonds der VSenV 

deel in de financiering van het Van Deysselhuis. Er wordt geen rente vergoed en er bestaat geen 

aflossingsverplichting. Lira heeft een benoemingsrecht voor de penningmeester van het Pensioenfonds en 

ontvangt bij verkoop een proportioneel aandeel in de opbrengst.  

b. Vorderingen  

Te ontvangen creditfacturen 1 0

Vordering Stichting Lira 1.946 832

Totaal vorderingen 1.947 832
 

c. Liquide middelen 

Bankrekeningen 1 1

Spaarrekeningen 1.608 2.148

Totaal liquide middelen 1.609 2.149
 

d. Bestemmingsfonds voor sociale en culturele doelen 

Stand per 1 januari 1.280 3.297

Bij: Exploitatieresultaat boekjaar 200 -960 

Mutatie bestemmingsfonds meerjarige bijdragen 400 -1.057 

Totaal bestemmingsfonds voor sociale en culturele doelen 1.880 1.280
 

De doelstellingen van Stichting Lira Fonds zijn omschreven in artikel 3 van de statuten en toegelicht op blz. 10 

van het jaarverslag. Op basis van artikel 10 lid 2 van de statuten treden besluiten tot statutenwijziging of 

ontbinding van Stichting Lira Fonds pas in werking nadat deze zijn goedgekeurd door Stichting Lira. De 

bestemming van de van Stichting Lira ontvangen gelden is hierdoor zodanig gewaarborgd dat deze als 

bestemmingsfonds in de jaarrekening worden verantwoord. 

e. Bestemmingsreserve meerjarige bijdragen 

Stand per 1 januari 1.057 0

Bij: Mutaties in boekjaar -400 1.057

Af: Mutaties in boekjaar 0 0

Stand per 31 december 657 1.057
 

Stichting Lira Fonds heeft in 2019 meerjarige bijdragen toegekend aan de Auteursbond en Stichting 

Auteursprijzen.  
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2020 2019  

f. Bestemmingsreserve Steunfonds rechtensector 

Stand per 1 januari 0 0

Bij: ontvangst van OCW 500 0

Af: toegekende subsidies 490 0

     accountantskosten 10 0

Stand per 31 december 0 0
 

g.  Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 0 1

Toegekende subsidies 1) 1.919 1.548

Te betalen rente 1 0

Overige schulden 24 20

Totaal kortlopende schulden 1.944 1.569
 

1)   De post Toegekende subsidies betreft het nog niet uitbetaalde gedeelte van de toegezegde subsidies 

conform onderstaande specificatie: 

 

Met betrekking tot t/m 2017 2018 2019 2020 totaal

In voorgaande jaren

Toegekend 17.953 1.591 1.781 0 21.325

Betaald -16.616 -1.373 -402 0 -18.391 

Vrijgevallen -1.316 -66 -4 0 -1.386 

Saldo 1 januari 21 152 1.375 0 1.548

In verslagjaar

Toegekend 2.115 2.115

Betaald -14 -70 -1.011 -565 -1.660 

Vrijgevallen -3 -6 -59 -16 -84 

Saldo 31 december 4 76 305 1.534 1.919
 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

(Bedragen x € 1.000) 

2020 2019  

h. Toegekende subsidies 

Toegekende subsidies 2.238 1.781

Vrijgevallen subsidies -83 -92 

Totaal subsidies 2.155 1.689
 

(Bedragen x € 1) 

Naam Bijdrage Toegekend

Amsterdams Kleinkunst Festival De Verlosser 6.133           

Amsterdamse Bos Theater De Zaak Jacob D. 2.500           

Auteursbond Auteursbond Bijdrage 2021 450.000        

Beer Muziektheaterproducties De Reiziger 3.840           

Bezwaarprocedure Filmfonds Bijdrage 2020 2.500           

Bibliotheek Veldhoven Literair Café Veldhoven 2020 1.795           

CPNB/Gouden Strop Gouden Strop en Schaduwprijs 2021 30.000          

De Auteurs Cross-overlab 2020-2021 15.000          

De Balie Publieke Intellectuelen 3.800           

De Literaire Karavaan # WrittenandSpoken 1.0 6.400           

De Nieuwe Liefde Unbound Festival 7.000           

De Nieuwe Oost/ Wintertuin Nieuwe Types Festival 2020 3.500           

De Nieuwe Oost/ Wintertuin Nieuwe Types Festival 2021 5.550           

De Nieuwe Oost/ Wintertuin Wintertuin 2020 16.400          

De Tekstsmederij Bijdrage 2020 11.000          

De Tienduizend Dingen Wittgenstein 1 (de grap) 6.400           

Explore the North Explore the North 2020 8.900           

Factor Film / Interakt BV De Twee Rivieren 3.750           

Festival Mooie Woorden Mooie Woorden 2021 9.300           

Frontaal Podium Frontaal - literaire activiteiten 2021 9.400           

George & Eran Producties De brieven van Mia 6.400           

Go Short Go Short Film Festival 2021 2.600           

Het Literatuurhuis ILFU International Literature Festival Utrecht 15.000          

IJ Producties Het gemoed van RIcardo 6.400           

Kim van Zeben Theaterproducties De hond die licht gaf 5.600           

Kunst aan de Schinkel BLES S - Het Vondelmeer 4.000           

Literatuur Vlaanderen Toneelschrijfprijs 2020 5.000           

Maatschappij Discordia Fleischmann - Discordia 6.400           

Maatschappij Discordia Love Sontag 6.115           

Mensen Zeggen Dingen Mensen Zeggen Dingen in Quarantaine 5.000           

Merely Players Paper Planes 1.300           

MWT Tout sur Kate 2.500           

Nederlands Letterenfonds / Vertalershuis Literaire vertaaldagen 2020 8.250           

Nederlands Letterenfonds / Vertalershuis Europese Literatuurprijs en Vertalersgeluktournee 2020 20.000          

Nederlands Letterenfonds / Vertalershuis Europese Literatuurprijs en Vertalersgeluktournee 2021 20.000          

Nederlandse Beroepsver. Film- en televisiemakers Bijdrage Nieuwjaarsborrel 200              

Nieuw Utrechts Toneel Vuelta 4.200           

LF00124585 - Theatergroep Witte Raaf TIJL 6.000           

Noordwoord Het grote gebeuren 5.195           

Noordwoord Dichters in de Prinsentuin 2020 10.275          

NVJ Cornona compensatieregeling 100.000        

NVJ Bijdrage 2021 55.000          

subtotaal 898.603         
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subtotaal 898.603        

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Buiten zinnen doen het net even anders 4.500           

Passionate Bulkboek Dag van het Literatuuronderwijs 4.850           

Passionate Bulkboek De Inktaap 2020 3.100           

Passionate Bulkboek De Inktaap 2021 2.700           

Passionate Bulkboek Jubileumactie Passionate Bulkboek 3.000           

Passionate Bulkboek Jubileumspecial Passionate Magazine 2020 3.270           

Passionate Bulkboek Pabo Leest! 2.700           

Passionate Bulkboek Dag van de Jonge Jury 3.350           

Passionate Bulkboek Er was eens 2020 9.389           

Passionate Bulkboek Write Now! 2020 3.600           

Paul van Vliet Academie Bijdrage 2020-2021 9.000           

PEN Emergency Fund Bijdrage 2020 10.000          

Rabarber, de theaterschool van Den Haag Romeo en Julia 3.840           

Raymi sambo maakt Kaap Liefde 6.400           

Sahne KunstStichting Literaire Middag voor Kinderen 1.100           

Sjoerd Meijer Producties stichting De Wonderstroop van Hendrikus 4.600           

Square Web/Schrijversvakschool Onder de Vulkaan 5.040           

Stichting Amsterdams Filmhuis Schrijvers in het Donker 2.400           

Stichting Appelhof Producties Wie jij dan wel niet bent 4.600           

Stichting Arminius Het Vijfde Rotterdamse Boekenbal 2.265           

Stichting Auteursprijzen Kees Holierhoek Scenarioprijs 2021 50.000          

Stichting Beeldverhaal Nederland Stripweekend WOII in Strips 1.000           

Stichting Blocknotes Een van ons, Theatermonoloog 4.000           

Stichting Boekids Jeugdfestival Boekids 2020 2.800           

Stichting Brainwash Brainwash Festival 2020 8.450           

Stichting Buddy Film Foundation Trojaanse Wijven On Tour 1.800           

Stichting Capella Brabant De Klacht van de Vrede 4.600           

Stichting Cellosonate Nederland We'll never let you down 1.000           

Stichting Circus Treurdier BAAAA, een voorstelling over blaten 6.400           

Stichting Consensus Vocalis Schumann &Zoon, het gewicht van een naam 3.300           

Stichting Contractenbureau Bijdrage 2021 128.718        

Stichting de Gids Schrijver in de wereld 6.000           

Stichting de Grote Haay Het Kinderboekenfeest 2020 1.300           

Stichting De Luister Queering the City of Litarature 1.350           

Stichting De Vrijstaat De KookKeet van Kato 4.600           

Stichting Dichter in Beeld Kunstproject Hans Tentije 1.500           

Stichting DOX Recht 6.400           

Stichting Eef van Breen producties Tekenfilm zonder beeld 2.600           

Stichting H401 SHAME! 2.000           

Stichting Haring Safe Space 6.400           

Stichting Het Paleis voor Volksvlijt ZIJ 4.250           

Stichting Het Verlangen Koning Lear Leonardo, zijn drie dochters en hun hond 2.760           

Stichting Ideefix Gevangenis Dialogen 6.400           

Stichting King Sisters Muzikale performance collectief KING SISTERS 1.800           

Stichting Koppelkerk Literaire Cafes sept-dec. 2020 1.150           

Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam Bab's Woordsalon 3.200           

Stichting Manik Een mooiere wereld 6.400           

Stichting MaxTak Het groene meisje 6.400           

Stichting Mes in het Water Memorial 6.400           

Stichting Mocku Margreet 1.800           

Stichting Nanoek LOKROEP 2.680           

Stichting Nationale Herdenking Joure Vertaling "Er reed een trein naar Sobibor" 8.000           

Stichting Nieuwe Helden Orton 6.400           

Stichting Nipkow Zilveren Nipkowschijf en Zilveren Reismicrofoon 2020 5.000           

subtotaal 1.295.165      
  



 

Jaarverslag 2020 Stichting Lira Fonds  17 

subtotaal 1.295.165     

Stichting Op Ruwe Planken Nijmeegse Gedichtennacht 2021 1.850           

Stichting OperY Arend 1.800           

Stichting Poëziecentrum Nederland H.H. ter Balktlezing 2020 1.300           

Stichting Poëziecentrum Nederland Jubileumactiviteiten 2020 2.200           

Stichting Poëzieclub/Awater Awater Live Winter 2020 1.800           

Stichting Poëzieclub/Awater Prijs voor de Poëzie 2020-2021 15.000          

Stichting Productiegroep Zonder Eminescu 1.100           

Stichting Radicale Gezelligheid De wereld heeft ons failliet verklaard 6.400           

Stichting Read my World Read My World 2020: Europa 6.850           

Stichting Rechtshulp Auteurs Bijdrage 2020 100.000        

Stichting ROSE WRAK 1.800           

Stichting Rotown Magic Ode aan Rotterdam 5.000           

Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam Stap op de Rode Loper! Amsterdam 7.500           

Stichting Schaduwhelden Vergeten Helden 6.400           

Stichting Schijn Bedreigt Virus Prometheus 4.600           

Stichting Silbersee Stille Nacht am Silbersee 6.000           

Stichting Skorpetind Zwarte Lente 4.554           

Stichting Solo Stories VLUCHT 6.400           

Stichting Sonsbeek & State of Fashion Sometimes, the Severed Head Rolls Left 2.000           

Stichting Steunfonds Auteurs Corona compensatieregeling 100.000        

Stichting Story Academy Writersroom 2020 11.000          

Stichting Studio Danish Blue Folie à Deux 4.600           

Stichting Theater de Nieuwe Vorst The Stage 7.200           

Stichting Thomas, Sacha en Jos Mijn Vader 3.840           

Stichting TIS/Casa Via Broodkapje en een stuk of zeven geitjes 5.000           

Stichting Twee Vliegen Producties Behoorlijk boos 1.680           

Stichting Twee-ater Robbie & Roef 1.800           

Stichting Uitgelezen verhalen Uitgelezen verhalen op tournee door Overijssel 4.900           

Stichting Uitgelezen verhalen Indische verhalen 2 700              

Stichting VolHart De Zachte Kracht 4.433           

Stichting Waterland Projecten Ontferm u over ons 6.400           

Stichting Werkplaats Walhalla Amor Fati 1.800           

Stichting Werkplaats Walhalla Pink Elephants On Parade 1.800           

Stichting Wittermans Vader en zoon, 20 jaar later 6.400           

Stichting XL Festival WijLand Festival 700              

Stichting Young Gangsters Cowboys & Indi#ns 6.400           

Stichting Zonnewende Sunsation 2021 1.600           

Stichting Zwolse Stadsproductie Waltraud 5.000           

t Barre Land Op de rok van het universum 3.840           

Tg. Winterberg De Grote Waarom Show 4.800           

tgECHO ECHO 6.400           

Theater de Generator Nina Bob deel 2 1.800           

Theater De Plaats Op het puin en dan nu 6.400           

Theater van Heelheid De Chemsexmonologen 3.840           

Theater Wei Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder 3.333           

Theatergroep Firma Mes De Gijzeling 2.500           

Theatergroep SubSub Rouwkost 6.400           

Theaterzaken Via Rudolphi Desiree 6.900           

Toneelgroep Goed Gezelschap Pianostemmen 6.400           

Vertalersvakschool Bijdrage 2020 30.000          

Writers Unlimited Onlinefestival Winternachten 2021 12.040          

Steunfonds rechtensector:

Stichting Matchingfonds Steunfonds freelance journalisten 160.000        

Stichting Steunfonds Auteurs Startgeldregeling Scenarioschrijvers 165.000        

Stichting Steunfonds Auteurs Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs 165.000        

2.237.625     
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2020 2019  

i. Kosten Cedar 

Kosten personele inzet 14 29

Doorbelaste algemene kosten 3 7

Kosten huisvesting 1 3

Totaal kosten Cedar 18 39
 

j. Kosten bestuur en adviescommissie 

Bestuurskosten 27 34

Kosten adviescommissie 14 10

Totaal bestuurskosten 41 44
 

k. Overige kosten  

Accountantskosten 29 13

Overige kosten 1 14

Totaal overige kosten 30 27
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Ondertekening jaarrekening  

 

Hoofddorp, 26 april 2021 

 

 

 

 

 

      

Felix Rottenberg     Rien Verhoef 
Voorzitter      Penningmeester 

 
 

 

 
 

 
 

Sophie Kassies      Tsead Bruinja  

Secretaris      Bestuurslid 
 

 
 

 
 

 

 
Molly van Gelder       

Bestuurslid       
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Overige gegevens 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur is vanaf 1 januari 2020: 

✓ Felix Rottenberg, Voorzitter 

✓ Rien Verhoef, Penningmeester 

✓ Sophie Kassies, Secretaris 

✓ Tsead Bruinja 

✓ Molly van Gelder 

Samenstelling adviescommissie 

✓ Manon Smits                           - Voorzitter adviescommissie 

✓ Mariëlle van Sauers  - Lid adviescommissie 
✓ Joost Oomen                           - Lid adviescommissie 

✓ Jeroen Thijssen              - Lid adviescommissie 

✓ Jibbe Willems   - Lid adviescommissie 
 

Stichting Lira heeft op basis van een dienstverleningscontract de uitvoering van haar eigen activiteiten en 

die van Stichting Lira Fonds ondergebracht bij Cedar B.V, het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en 

aanverwante Rechten.  

Cedar voerde in 2020 de volledige facilitaire dienstverlening uit voor zeven auteursrechtenorganisaties: 

Stichting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting Pro, Stichting Reprorecht, Stichting De Thuiskopie, Stichting 

UvO en Stichting Vevam. Daartoe behoren diensten als juridische zaken, financiële administratie, 

communicatie, huisvesting en personeelszaken. Daarnaast neemt Stichting Lira deel in het bestuur van 

Stichting Cedar, de aandeelhouder van Cedar B.V. 

Het bureau van Stichting Lira is het uitvoeringsorgaan van het bestuur van de Stichting Lira Fonds en 

wordt verzorgd door Cedar B.V.  
 

Correspondentieadres 
Stichting Lira Fonds 

Postbus 3060 

2130 KB Hoofddorp 
 

Telefoon: 023 – 8700203 
E-mail: lirafonds@cedar.nl 

Website: www.lira.nl/lira-fonds 

            

  

http://www.lira.nl/lira-fonds
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 

Aan: Het bestuur van Stichting Lira Fonds 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Lira Fonds te Hoofddorp gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Lira Fonds op 31 december 2019 en van het resultaat over 

2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties 

zonder winststreven (RJ 640). 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Lira Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJ 640. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 

heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 

en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 
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 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de vennootschap; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 

tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Amstelveen, 19 april 2021 

 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

 

 

drs. Th.F. Pronk RA 

 

 


