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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

1.1  Bestuursverslag

Algemeen

Donemus Publishing B.V. zorgt voor verkoop, verhuur, zowel in de vorm van afdrukken als in PDF, met

inachtneming van de contractverplichtingen die liggen bij de Stichting. Ook promotie en informatie vallen

binnen deze taken.

Eind 2012 werd een Donemus opnieuw opgericht. Daarbij werd een splitsing aangebracht tussen een publieke

stichting en een private onderneming. De Stichting Donemus Beheer kent een ideële doelstelling en beheert

de digitale versie van partituren, de daarbij behorende contracten en uitgaverechten. Donemus Publishing

B.V. zal als onderneming in opdracht van de Stichting Donemus Beheer de uitgeverstaken op zich nemen en

de contracten van de Stichting actief exploiteren.

Statutair doel

Doelstelling

De Stichting heeft de uitgaverechten van duizenden composities van honderden Nederlandse componisten.

De catalogus bedient een internationale niche-markt. Donemus Beheer draagt zorg voor archivering,

catalogisering, ontsluiting en exploitatie van dit repertoire en is door de omvang van de catalogus hét adres

voor de hedendaagse klassieke bladmuziek.

Het behartigt de belangen van componisten. Donemus Beheer gelooft dat de zeggingskracht van het

uitgegeven repertoire de belangstelling kan wekken van een bredere markt.

Visie

Donemus is in 1947 opgericht en kent een rijke geschiedenis. De oude lijfspreuk was: ab ovo usque ad

alaudam curam Donemus’ (Laten wij zorg geven van het ei tot de leeuwerik). Ontstaan als het instituut dat

zich bezighoudt met de documentatie van hedendaagse muziek, gecomponeerd in Nederland, heeft het

decennialang een indrukwekkende catalogus kunnen opbouwen met de muziek van componisten als Van

Gilse, Röntgen, Diepenbrock, Vermeulen, Badings, Schat, Ten Holt, Torstensson, Padding, Jeths, Kulenty

etc.

Dit jaarverslag richt zich op de taken van de Stichting Donemus Beheer.

De Stichting beschikt over een rijke catalogus die gezien mag worden als belangrijk muzikaal erfgoed, dat

heden, maar ook in de toekomst uitvoerenden inspireert om deze werken uit te voeren. Donemus Beheer kijkt

ook naar de toekomst en wil ook nieuw werk van nieuwe generatie componisten toevoegen aan de historische

collectie. Naast het acquireren van nieuw werk is ook talentontwikkeling van jong compositorisch talent een

belangrijke weg om dit te bereiken.

Strategie

Het archief van naar schatting 1,3 miljoen pagina’s is volledig gedigitaliseerd. De catalogus telt 12.000

werken van meer dan 600 componisten. Ongeveer 70% van alle bestanden is inmiddels gekoppeld aan een

geavanceerde webshop, die geheel automatisch op PDF draait.

De Stichting heeft ten doel het beheer van de rechten en van de bronbestanden van Nederlandse,

gecomponeerde hedendaagse muziek en het wereldwijd laten exploiteren van Nederlandse hedendaagse

klassieke muziek voor zover het graat om de rechten en bladmuziek die zij beheert.
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

1.1  Bestuursverslag

Financieel beleid

Activiteiten

De Stichting Donemus Beheer beschikt over een zeer gezonde reserve, mede dankzij twee incidentele,

geoormerkte baten in de jaren 2013 en 2014, van waaruit in de toekomst specifieke bestedingen gepleegd

zullen worden. Deze inkomsten vertekenen in zekere zin de daadwerkelijke exploitatie. Het beeld van de

reguliere exploitatie is dat de Stichting in 2016 feitelijk ongeveer heeft uitgegeven wat zij ontvangt vanuit

BUMA- en STEMRA-vergoedingen, en daarnaast enkele investeringen heeft gedaan in nieuwe activiteiten.

Stichting Donemus Beheer heeft de uitgeeftaken belegd bij Donemus Publishing B.V. Publishing verhuurt en

verkoopt de bladmuziek, geeft licenties en incasseert de BUMA repartities. Het voordeel van deze constructie

is dat het muziekaal erfgoed is veiliggesteld doordat de Stichting geen bedrijfsrisico kent. Publishing kent

grote vrijheid om, met inachtneming van de contractverplichtingen die de Stichting heeft aan componisten, de

bedrijfsvoering op flexibele wijze te optimaliseren. In de overeenkomst tussen de Stichting en Publishing is

vastgelegd dat Publishing 20% van de BUMA-inkomsten afdraagt aan de Stichting. De directie van

Publishing ontvangt van de Stichting een managementfee voor werkzaamheden als uitvoerende secretaris van

de Stichting zoals met name het acquireren van nieuwe composities die worden uitgegeven door de Stichting.

Leo Samama - Componist en muziekwetenschapper, schrijver en v/h directeur Nederlands Kamerkoor.

Het bestuur

Davo van Peursen - Secretaris voor Donemus Beheer en directeur/eigenaar van Donemus Publishing B.V.
Secretariaat

Jacob ter Veldhuis - componist.

Eric Verbugt - componist en bestuurslid namens Componisten96.

                       Mukaiyama Foundation.

Paul Dijkema - Voormalig belangenbehartiging bij het NAPK; nu business manager Tomoko 

Leen Vreeken (penningmeester) - Directeur Vreemedia B.V., voorheen directeur Holland Simfonya.

Paul Oomens (voorzitter) - Directeur MBO Raad; dramaturg en zakelijk leider van KamerOperaProject.

Het bestuur vergadert drie maal per jaar en onderhoudt onderling contact per email en besprekingen in kleine

kring over deel-onderwerpen. De bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 150 per vergadering. De

statuten van de Stichting zijn opgesteld volgens de code Cultural Governence. De financiële administratie

wordt verzorgd door Accountant4all.

Donemus Beheer heeft een bestuur met een brede deskundigheid in het relevantie muziek-netwerk.
Organisatie
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

1.1  Bestuursverslag

's-Gravenhage, 13 februari 2019

Het bestuur, namens deze:

P.A.J. Oomens (voorzitter) L.B. Vreeken (penningmeester)

Onderzoek auteursrechten

De Donemus Academy kreeg een succesvol vervolg. Aan dit coachingstraject namen ongeveer 20 jonge

componisten deel. Gedurende zes achtereenvolgende maandagen kwamen deze net afgestudeerde

componisten bij elkaar in een business-suite van de Haagse Toren. Elke maandag stond een ander onderwerp

centraal, zoals auteursrecht, fondsen en opdrachten, contact met programmeurs, rol muziekuitgeverij. Elke

dag waren meerdere experts vanuit het veld aanwezig om input te leveren vanuit de eigen ervaringen. De

bijdrage door deze experts was zelfs groter dan in 2016. Het Prins Bernhard Cultuurfonds leverde wederom

financiële ondersteuning van € 5.000. Omdat deze ondersteuning wordt afgebouwd heeft het Bestuur besloten

om in 2018 geen Academy te organiseren. In het jaar 2019 zal de haalbaarheid van een nieuwe editie verder

worden onderzocht.

In 2017 heeft de Stichting opnieuw geïnvesteerd in Donemus Publishing B.V. Dat betrof extra

administratieve ondersteuning voor het verwerken van concertgegevens richting Buma/Stemra en het laten

afdrukken van partituren. Ook werd bijgedragen aan extra promotie-inzet en de huur van extra ruimte voor de

kantoorfunctie in de Haagse Toren. Daarmee kon Donemus Publishing B.V. de activiteiten versterken. De

Stichting investeert in Publishing zodat Publishing de opbrengsten kan verhogen. Uiteindelijk komt dat via de

BUMA-repartitie, waarvan de Stichting een deel ontvangt, ook de Stichting zelf weer ten goede.

Ondersteuning Donemus Publishing B.V.

De Stichting heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij een andere

auteursrechtenorganisatie dan Buma/Stemra. De positie van de ernstige muziek staat daar namelijk sterk

onder druk. Het bestuur heeft een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. De kernvraag luidt: Wat zou het

betekenen wanneer Stichting Donemus Beheer de gehele catalogus zou onderbrengen bij GEMA in

Duitsland? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe regelt de GEMA dat wat bij Buma/Stemra de ‘toeslag ernstig’

heet? Begin 2018 zal bureau Clairfort advocaten het bestuur hierover van advies voorzien.

Donemus Academy
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren - 39.301

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.283 -

Overlopende activa 34.175 6.241

36.458 45.542

Liquide middelen 188.950 202.295

Totaal activazijde 225.408 247.837

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar 114.851 146.819

Bestemmingsreserve 62.106 64.859

176.957 211.678

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren - 34.616

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 613

Overige schulden 96 96

Overlopende passiva 48.355 834

48.451 36.159

Totaal passivazijde 225.408 247.837

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ € € €

Baten 44.590 37.721

44.590 37.721

Lonen en salarissen 38.065 18.751

Huisvestingskosten 10.559 5.384

Exploitatiekosten 19.534 13.554

Verkoopkosten 3.415 3.075

Algemene kosten 6.849 4.742

Som der lasten 78.422 45.506

Bedrijfsresultaat -33.832 -7.785

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 855

Rentelasten en soortgelijke kosten -889 -

Som der financiële baten en lasten -889 855

Resultaat -34.721 -6.930

2017 2016
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Vestigingsplaats

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Lasten

Financiële baten en lasten

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder

aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Rijswijkseplein 786 te 's-Gravenhage.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op

balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

zijn geworden.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,

welke gelijk is aan de nominale waarde.
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 39.301

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.283 -

Omzetbelasting

4e kwartaal 2.283 -

Overlopende activa
Te factureren omzet 34.175 5.241

Bankrente - 1.000
34.175 6.241

Liquide middelen
ABN AMRO nr. 62.63.72.801 916 497

ABN AMRO nr. 59.79.84.603 188.034 201.798
188.950 202.295

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2017 2016

€ €

Vrij besteedbaar
Stand per 1 januari 146.819 151.348

Restant resultaat boekjaar -31.968 -4.529

Stand per 31 december 114.851 146.819

Bestemmingsreserve Marktplaats Donemus
Stand per 1 januari 64.859 67.260

- kosten Compose4You project -2.753 -2.401

Stand per 31 december 62.106 64.859

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren - 34.616

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 613

Omzetbelasting

4e kwartaal - 613

Overige schulden

Rekening-courant Donemus Publishing B.V. 96 96

Overlopende passiva
Doorbelasting kosten Donemus Publishing B.V. 47.533 -

Accountantskosten 822 818

Bankkosten - 16
48.355 834

Verdeling resultaat boekjaar:
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Baten
BUMA vergoeding 32.037 35.670

STEMRA vergoeding 2.138 2.051

Subsidies 10.415 -
44.590 37.721

Lonen en salarissen
Vergoedingen aan secretaris 10.500 10.500

Doorbelaste salariskosten Donemus Publishing B.V. 26.965 7.201

Vacatiegelden 600 1.050
38.065 18.751

Huisvestingskosten
Huur opslagplaats 3.984 1.584

Huur kantoorruimte 6.350 3.600

Huur vergaderruimte 225 200
10.559 5.384

Exploitatiekosten
Promotie t.b.v. componisten 1.500 2.395

Compose4You project 2.753 2.401

Donemus Academy 11.405 8.401

Digitaliseringsproject Hendrik Andriessen 3.983 -

Huur zaalvoorstelling -357 357

Fondsen werving 250 -
19.534 13.554

Verkoopkosten

Representatiekosten (nieuwjaarsreceptie) 3.415 3.075

Algemene kosten
Accountants- en administratiekosten 1.190 1.070

Juridische kosten - 1.476

Kosten website 2.484 2.412

Consumpties tijdens vergaderingen 244 284

Diefstal geld - -500

Cursussen 2.495 -

Porti 436 -
6.849 4.742
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Stichting Donemus Beheer te Rijswijk

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bamkrente en -kosten - 854

Rentebate fiscus - 1
- 855

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bamkrente en -kosten 889 -

's-Gravenhage, 13 februari 2019

Stichting Donemus Beheer

P.A.J. Oomens (voorzitter) L.B. Vreeken (penningmeester)

namens deze,

 - 12 -




