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Algemeen
Kerncijfers
(bedragen x € 1.000)

2019

2018

2017

2016

2015

Balans
Financiële vaste activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
Totaal activa

925
832
2.149
3.906

925
1.042
2.703
4.670

925
2.137
1.692
4.754

816
1.640
452
2.908

816
826
650
2.292

1.280

3.297

3.905

1.795

1.339

1.057

0

0

0

0

1.569
3.906

1.373
4.670

849
4.754

1.113
2.908

953
2.292

832
832

1.042
1.042

2.137
2.137

1.701
1.701

937
937

1.689
39
44
27
1.799

1.534
38
43
28
1.643

1.369
57
49
15
1.490

1.139
39
62
7
1.247

1.042
62
16
8
1.128

Financieel resultaat

7

-7

-2

3

8

Exploitatieresultaat

-960

-608

645

457

-183

Bestemmingsfonds voor sociale en
culturele doelen
Bestemmingsreserve meerjarige
subsidies
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Staat van baten en lasten

Baten

Beschikbare subsidies
Totaal baten

Lasten
Toegekende subsidies verslagjaar
Kosten Cedar
Kosten bestuur en advies
Overige kosten
Totaal lasten
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Bestuursverslag
Fonds voor Sociale, Culturele en Educatieve doelen
Bij de meeste uitkeringen die Stichting Lira doet, houdt Lira - in overeenstemming met de (internationale)
traditie en wederzijdse afspraken tussen collectieve beheersorganisaties - een percentage in ter besteding aan
sociale, culturele en educatieve doelen, de zogeheten ‘socu-inhoudingen’. 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.
Nadat wegvallende incasso in de jaren 2013 en 2014 tot forse bezuinigingsmaatregelen dwong, is de incasso
van Lira sinds 2015 weer redelijk op niveau en vanaf 2016 door incidentele meevallers zelfs relatief hoog
geweest. Door deze inhaalslag die Lira op het terrein van haar incasso heeft kunnen maken, zijn de reserves
van het Lira Fonds zeer gezond te noemen. Het bestuur van Lira heeft in dat licht besloten om de socuinhoudingen voor 2019 - evenals voor 2018 – tijdelijk te verlagen naar 5% (in voorgaande jaren bedroeg het
percentage doorgaans 10%). Deze tijdelijke maatregel heeft geleid tot de beoogde negatieve
exploitatieresultaten en daarmee tot de gewenste daling van de reserves van het Lira Fonds. Vanaf 2020 is
Lira voornemens 7,5% aan te houden als socu-inhouding.
Waarom?
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 muzikaaldramatische 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.
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.
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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, de Dag van het Literatuuronderwijs, 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 2019 5 maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 197 (2018: 192)
aanvragen behandeld. Van de subsidieaanvragen zijn 129 (2018: 129) 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 68 (2018: 62) 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.
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.
In 2019 is door het Lira Fonds een bedrag van € 1.781.431 (2018: € 1.590.920) aan subsidies toegekend. Als
gevolg van herbeoordeling van eerder toegekende, nog niet uitgekeerde subsidies is een bedrag van € 91.825
vrijgevallen (2018: € 57.161). Lira heeft aan Lira Fonds € 831.812 (2018: € 1.041.561) beschikbaar gesteld.
In 2020 hebben we inmiddels te maken met een wereldwijde Corona-pandemie, met voor velen grote
medische- en financiële impact. Waar de impact voor individuele ontvangers van bijdragen van Lira Fonds
groot kan zijn, lijkt de financiële impact in 2020 voor Lira Fonds zelf en de bijdragen die Lira Fonds zal kunnen
verstrekken beperkt.
Namens het bestuur,

Felix Rottenberg
Voorzitter Stichting Lira Fonds
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Begroting 2020
(bedragen x € 1.000)

Begroting
Baten
Beschikbare subsidies

Totaal baten

1.601
1.601

Lasten

Subsidies
Toegekende subsidies

1.700

Overige lasten
Kosten Cedar
Kosten bestuur en adviescommissie
Overige bedrijfslasten

Totaal lasten

19
56
18
1.793

Saldo van baten en lasten

-192

Financieel resultaat
Resultaat
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Jaarrekening 2019
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000)
31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

925 a

832
2.149

Totaal

b
c

925

1.042
2.703

2.981

3.745

3.906

4.670

PASSIVA
Eigen vermogen

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds voor sociale en culturele doelen
Bestemmingsreserve meerjarige subsidies

1.280
1.057

d
e

2.337
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden

1.569

Totaal

3.906
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Staat van baten en lasten over 2019
(bedragen x € 1.000)

Baten
Beschikbare subsidies

Exploitatie
2019

Begroting
2019

Exploitatie
2018

832
832

830
830

1.042
1.042

Lasten

Subsidies
Toegekende subsidies

1.689

g

1.609

1.534

39
44
27
1.799

h
i
j

38
43
18
1.708

38
43
28
1.643

-967

-878

-601

7

0

-7

-960

-878

-608

Overige lasten
Kosten Cedar
Kosten bestuur en adviescommissie
Overige bedrijfslasten
Saldo van baten en lasten
Financieel resultaat

Resultaat
Resultaatbestemming
Onttrekking bestemmingsfonds voor
sociale en culturele doelen
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Toelichtingen op de jaarrekening
Algemeen
Op initiatief van de Stichting Lira is op 28 maart 1990 de Stichting Lira Fonds 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 of de actuele waarde. 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. Voor een toelichting op de impact van de Corona-crisis wordt
verwezen naar de toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum.

Vergelijking met voorgaand jaar: De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de door Stichting Lira toegezegde bijdrage, interest en
overige baten enerzijds en verleende subsidies, garantiestellingen en overige lasten anderzijds.
Voor zover niet anders vermeld worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Verliezen worden genomen in het jaar dat zij voorzienbaar zijn.

Verbonden partijen
Stichting Lira kan in 2019 worden aangemerkt als verbonden partij, aangezien de bestuursleden van Stichting
Lira in 2019 tevens het bestuur van Stichting Lira Fonds vormden. In 2019 zijn de statuten van Stichting Lira
Fonds gewijzigd. De bestuurssamenstelling is hierdoor met ingang van 2020 gewijzigd. Met ingang van 2020
benoemt Lira de voorzitter en penningmeester van Stichting Lira Fonds in functie. De overige leden van het
bestuur, bestaande uit minimaal vijf leden, worden benoemd en ontslagen door het bestuur, met dien
verstande dat die personen niet tevens zitting mogen hebben in het bestuur van Stichting Lira.
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.
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Toelichting op de balans
(Bedragen x € 1.000)
2019

2018

a. Financiële vaste activa
Lening aan St. Pensioenfonds VSenV
Totaal financiële vaste activa

925
925

925
925

832
832

1.042
1.042

1
2.148
2.149

1
2.702
2.703

3.297
-960
-1.057
1.280

3.905
-608
0
3.297

b. Vorderingen
Vordering Stichting Lira
Totaal vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd kleiner dan één jaar.

c. Liquide middelen
Bankrekeningen
Spaarrekeningen
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

d. Bestemmingsfonds voor sociale en culturele doelen
Stand per 1 januari
Bij: Exploitatieresultaat boekjaar
Af: Toevoeging bestemmingsfonds meerjarige bijdragen
Totaal bestemmingsfonds voor sociale en culturele doelen

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
Bij: Toevoeging Bestemmingsfonds voor sociale en culturele doelen
Stand per 31 december

0
1.057
1.057

0
0
0

Stichting Lira Fonds heeft in 2019 een meerjarige bijdrage toegekend aan de Auteursbond.
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2019

f.

2018

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Toegekende subsidies 1)
Overige schulden
Totaal kortlopende schulden

1
1.548
20
1.569

14
1.309
50
1.373

1) De post Toegekende subsidies betreft het nog niet uitbetaalde gedeelte van de toegezegde subsidies
conform onderstaande specificatie:
Met betrekking tot
In voorgaande jaren
Toegekend
Betaald
Vrijgevallen
Saldo 1 januari
In verslagjaar
Toegekend
Betaald
Vrijgevallen
Saldo 31 december

t/m 2016
16.562
-15.304
-1.237
21

-15
-6
0

2017
1.391
-1.196
-57
138

-101
-16
21

2018

2019

totaal

1.591
-441
0
1.150

0
0
0
0

19.544
-16.941
-1.294
1.309

-932
-66
152

1.781
-402
-4
1.375

1.781
-1.450
-92
1.548

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 hebben we inmiddels te maken met een wereldwijde Corona-pandemie, met voor velen grote
medische- en financiële impact. Waar de impact voor individuele ontvangers van bijdragen van Lira Fonds
groot kan zijn, lijkt de financiële impact in 2020 voor Lira Fonds zelf en de bijdragen die Lira Fonds zal kunnen
verstrekken beperkt.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)

2019

2018

g. Toegekende subsidies
Toegekende subsidies
Vrijgevallen subsidies
Totaal subsidies

1.781
-92
1.689

1.591
-57
1.534

Naam

Bijdrage

Bedrag

Aan de Slinger
Allang Vrienden
Alles voor de Kunsten
Alondra i.o.
Arminius
Ausdauer
Auteursbond
Auteursbond
Auteursprijzen
Ballet van Leth
Bezwaarprocedure Filmfonds
Bibliotheek De Lage Beemden
Bibliotheek Veldhoven
Boekids
Bonbon/Goed is Goed
Brainwash
Buro05 Groningen
Cello8ctet Amsterdam
Club Lam
Compagnie Red Yellow & Blue

Dochters en zonen
Un Voyageur
Alles naar de hemel
Is Jazz Music Too
Het vierde Rotterdamse Boekenbal
Die Mauer
Bijdrage 2020
Aanvullende bijdragen 2019
Kees Holierhoek Scenarioprijs 2019
De Donkere Dagen
Bijdrage 2019
Alleman Literair Seizoen 2019-2020
Literair Café Veldhoven
Jeugdfestival Boekids 2019
Gevaarlijke namen
Brainwash Festival 2019
Literaturia 2019
Instant Loneliness
Die already
Dronken Deliriumdagen, die in de volksmond ook
wel kerstmis worden genoemd
Leven zonder Sartre
Bijdrage 2020
Gouden Strop 2019
Waarom we Liefde
Grote Denkers seizoen 4
Golflengte
Christien van Stralen
Antartica
Kinderboekenfeest
Talkshow van de liefde
Queering the City of Literature
GEBR
CELA
Nieuwe Types festival
Het Personage: de verzamelaar
Nooit terug
Bijdrage 2019

4.800
1.800
4.600
1.333
2.300
6.400
501.700
56.556
50.000
1.666
3.000
3.300
1.900
3.600
6.400
7.550
6.000
6.400
1.800
4.600

Continuïteit
Contractenbureau
CPNB/Gouden Strop
Dam & Ko
De Balie
De Brakke Grond Vlaams Cultuurhuis
De Gemeenschap
de Gids
de Grote Haay
De Loodsen
De Luister
De Nieuwe Musical
De Nieuwe Oost/ Wintertuin
De Nieuwe Oost/ Wintertuin
De Revisor
DE STAD
De Tekstsmederij
subtotaal
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6.400
125.055
7.400
6.000
3.500
5.250
6.400
3.000
1.200
600
1.600
2.000
10.000
3.000
2.500
5.000
12.600
877.210
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Naam
subtotaal
De Veenfabriek
De Winternachten
De Witte Pomp
DeAuteurs
Dégradé
Dichter des Vaderlands
Dichter in Beeld
Dorst
DOX
Eindeloos Eiland (EEF)
Explore the North
Extra Extra
Feest der Poëzie
Filter
Fonds Podiumkunsten
Go Short - International Short Film Festival
Go Short - International Short Film Festival
Gouden Haas
Hanna van Hendrik
Hartenjagers
Het Literatuurhuis
Het Paleis voor Volksvlijt
Homsk Theater
Hummelinck Stuurman
Ideefix stichting
Iona & Rineke
ISAN-NL
Jan Hanlo Essayprijs
Julius leeft!
Karavaan Exceptionel
King Sisters
Kompagnie Kistemaker
Koppelkerk
Koppelkerk
Literair Dispuut Flanor
Literair Productiehuis Wintertuin
Literair Productiehuis Wintertuin
Literair Productiehuis Wintertuin
Literaire Activiteiten Nijmegen
Literaire Culturele Apollo
Maatschappij Discordia
Makershuis Tilburg
Meervaart
Mensen Zeggen Dingen
Middag van het Kinderboek
MIMIK Film + Theater
Moskou
Mugmetdegoudentand
subtotaal
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Bijdrage
Hoe het gaat
Winternachten Int. literatuurfestival Den Haag
2020
De Jas
Theater aan Zee
Project Dante #1
Portretten in poëzie
Leo Herberghs poëzieprijs
Charlotte Bronte &Branwell
Wat me niet breekt maakt me niet sterker
Boekenpodium bij EEF
Explore the North
Kort erotisch verhaal Park
De zachte krachten
Webfilter 2020
Toneelprijs 2019
Bijdrage 2019
Bijdrage 2020
Kaapdiegoeiekoop
Hanna en Hendrik
Dooier
Nacht van de Poëzie 2019
Wij
Kamaloka
Tonio
Gevangenis Monologen
Moedervlek
Bijdrage ISAN 2019
Jan Hanlo Essayprijs 2021
De Suriname monologen
Kiem
DogWoman
Op weg naar het einde!
Kenniscafés en Literaire cafés
Literaire Cafés april-oktober 2019
Lezing Aafke Romeijn
Wintertuinsessies
Opgepoetst
Wintertuinfestival 2019
Nijmeegs Boekenfeest 2020
Schrijversproject 2019-2020
Liebe Jelinek
Reindier
Jihad van Liefde
Wintertuin Curaçao/Mensen Zeggen Dingen
Middag van het Kinderboek 2019
Het Tuinfeest
Lessen van een Hert
Erfstuk of alles moet weg

Bedrag
877.210
6.400
12.555
4.000
5.000
2.772
8.250
900
6.400
6.400
3.000
6.950
9.000
800
7.000
5.000
2.500
2.600
6.400
6.400
4.600
10.100
4.500
6.400
6.400
6.400
6.000
15.000
33.855
7.998
4.600
3.300
6.400
2.300
2.200
350
4.950
5.900
11.100
4.000
500
4.600
1.800
3.840
2.400
3.300
6.260
3.000
1.800
1.153.390
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Naam
subtotaal
Mundus vult decipi
Musica Scara Stichting
Nederlands Letterenfonds/Dutch Foundation for
literature
Nederlands Letterenfonds/Vertalershuis
Amsterdam
Nederlands Letterenfonds/Vertalershuis
Amsterdam
Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en
televisiemakers
Nieuw Utrechts Toneel
Nieuwe Helden
Nipkow
Noordwoord
Noordwoord
NVJ
Onbederf'lijk Vers
Op Ruwe Planken
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
Passionate Bulkboek
Passionate Bulkboek
Passionate Bulkboek
Passionate Bulkboek
Paul van Vliet Academie
PEN Emergency Fund
Perelman
Play Productions
Play Productions
Podium Mozaïek
Poetry International
Poëzieclub / Awater
Poëzieclub / Awater
Poëzieclub / Awater
PSItheater
Rabarber, de theaterschool van Den Haag
Raymi sambo maakt
Read my World
Rechtshulp Auteurs
Rosa Ensemble
ROSE
Sahne KunstStichting
Samenleving & Kunst Amsterdam
Samenleving & Kunst Amsterdam
Samenleving & Kunst Amsterdam
Schippers & Van Gucht
Scriptdesk, bureau voor scriptontwikkeling
Scriptdesk, bureau voor scriptontwikkeling
SDF/Filmorkest Max Tak
Square Web/Schrijversvakschool
subtotaal
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Bijdrage
De Walvis
Alles komt goed
Europese literatuurprijs en vertalersgeluktoernee
2019
Literaire vertaaldagen 2019
Tienjarige editie Europese Literatuurprijs 2020
NBF nieuwjaarsreceptie 2020
Roos en Ariadne
Universum van de Waanzin
Zilveren Nipkow/Reismicrofoon
Het Grote Gebeuren
Dichters in de Prinsentuin 2019
Bijdrage 2021
Onbederf'lijk Vers Festival 2019
Nijmeegse gedichtennacht
Buiten Zinnen
Er was eens 2019
Write Now! 2019
Geen daden maar woorden festival 2019
Dag van de jong jury
Bijdrage 2019-2020
Bijdrage 2019
Misschien moet ik zelf huilen
Grenzen
It Went Dark
Wees onzichtbaar
Poetry Festival 2019
Awater Live
Prijs de poëzie 2020
Awater Live
Blind Spot
Once upon a time
Poker
Read my world 2019: Marokko
Bijdrage 2019
De val van Chris Couberh
Writersroom
Kinderproject Leeskoning
Stap op de Rode Loper! Eindhoven
Stap op de Rode Loper! In Groningen
Stap op de Rode Loper! Amsterdam
De Kantelaar
Next level writersroom
Matchmaking-event
Pikefel
Bijdragen Onder de Vulkaan

Bedrag
1.153.390
6.400
4.600
20.000
12.330
20.000
800
4.500
6.400
5.000
8.560
11.480
55.000
2.430
1.100
6.700
3.500
2.250
2.743
1.925
9.000
10.000
4.600
2.400
2.800
3.840
32.000
1.600
15.000
1.400
4.600
4.000
6.400
7.200
100.000
6.000
11.250
1.200
7.500
7.500
7.500
4.600
1.000
1.500
4.600
4.990
1.591.588
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Naam

Bijdrage

subtotaal
Stichting 1629
Stip Theaterproducties
Terug naar het begin
TG Tiefschnee
tgECHO
tgECHO
Theater Babel Rotterdam
Theater De Plaats
Theater De Plaats
Theater Gezelschap de Vlieg
Theaterfirma Linea Rekta
Theatergroep Aluin
Theatergroep Firma Mes
Theatergroep Firma Mes
Theatergroep Goldmund
Theatergroep Het woelige baren
Theatergroep SubSub
Theatergroep Waark
Theatergroep Witte Raaf
Theatermakerij Enschede
Trompster
Tweeheid stichting
Ulrike Quade Company
Urban Myth
VertaalVerhaal
Vertalersvakschool
Vertalersvakschool
Via Berlin
Villa Zebra
Vrienden Tuinpark aan de Amstel
Writers Unlimited
Writers Writers
Zomerzinnen
Zonnewende
Zuiderparktheater

1.591.588
Het Beleg van Den Bosch
5.333
Stil of ik schiet 6+
4.600
Bijdragen Preek van de leek
8.700
Vantablack
3.000
De Poolse Bruid
6.400
Club Catharsis
6.400
Van J. naar Jessica
4.000
Waar ik mijn hart aan ophang
4.600
Flatline - Arnhem CS
4.600
Dood en spelen
2.800
SJAKOO
1.800
De Hollanders
5.120
Locke - TECH III
2.760
The biggest lawsuit on the planet
6.400
De Heelalbeuker
3.000
Ping-het blauwe uur
4.500
Lucifer
3.840
Bevings
3.700
Ali & Nino
6.000
Orpheus-De Maakers
4.600
Niet vandaag Satan
4.600
Een Heilige Avond
3.600
Yerma
3.000
De laatste dichters
3.840
VertaalVerhaal - Collectief vertaalgeheugen
11.960
Bijdrage 2019
27.500
Tijdschrift Pluk
6.000
De Esperanza
6.400
ZEE
1.040
Jan Wolkers huisje
5.400
Jubileumboek 25e Winternachten
7.500
Ode aan de Betekenis
9.650
Literatuur- en muziekfestival Zomerzinnen
3.450
Het verhaal van ALfred Edward Kitchen & Maurice
750
Pipi & Pan
3.000
1.781.431
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2019

2018

h. Kosten Cedar
Kosten personele inzet
Kosten huisvesting
Doorbelaste algemene kosten
Totaal kosten Cedar

i.

29
3
7
39

28
2
8
38

34
10
44

35
8
43

13
14
27

12
16
28

Kosten bestuur en advies
Bestuurskosten
Kosten adviescommissie
Totaal bestuurskosten

j. Overige kosten
Accountantskosten
Overige kosten
Totaal overige kosten
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Ondertekening jaarrekening
Hoofddorp, 25 mei 2020

Felix Rottenberg
Voorzitter

Rien Verhoef
Penningmeester

Sophie Kassies
Secretaris

Tsead Bruinja
Bestuurslid

Molly van Gelder
Bestuurslid
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Overige gegevens
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2019:
Felix Rottenberg, Voorzitter
Rien Verhoef, Penningmeester
Franky Ribbens, Secretaris
Kees Schaepman
Jeroen Thijssen
Manon Smits
Atte Roskam
Annemarie Bon
De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2020:
Felix Rottenberg, Voorzitter
Rien Verhoef, Penningmeester
Sophie Kassies, Secretaris
Tsead Bruinja
Molly van Gelder

Samenstelling adviescommissie
Manon Smits
Sophie Kassies
Joost Oomen
Jeroen Thijssen
Jibbe Willems

- Voorzitter adviescommissie
- Lid adviescommissie
- Lid adviescommissie
- Lid adviescommissie
- 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 2019 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
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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 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 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
2019 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 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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;
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.
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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;
 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 stichting;
 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;
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 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 stichting haar activiteiten 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 stichting 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, 26 mei 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
A.P. van Veen RA
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