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Stichting Donemus Beheer te 's- r enh ge
1 1 Bestuurs ersl g
lgemeen
onemus is in 19 7 opgericht en kent een rijke geschiedenis. ntstaan als het instituut dat ich be ighoudt
met de documentatie van hedendaagse mu iek gecomponeerd in ederland hee t het decennialang een
indruk ekkende catalogus kunnen opbou en met de mu iek van componisten als an ilse
ntgen
iepenbrock ermeulen Badings Schat Ten olt Torstensson adding eths ulent etc.
ind 2012 erd onemus opnieu opgericht. aarbij erd een splitsing aangebracht tussen een publieke
stichting en een private onderneming. Stichting onemus Beheer kent een ide le doelstelling en beheert de
digitale versie van partituren de daarbij behorende contracten en uitgaverechten. onemus ublishing B. .
e ploiteert in opdracht van de Stichting onemus Beheer de contracten van de Stichting en neemt de
uitgeverstaken op ich.
et archie van naar schatting 1 miljoen pagina s is volledig gedigitaliseerd. e catalogus telt 15.000
erken van meer dan 50 componisten aarvan het merendeel is gekoppeld aan een ebshop.
onemus ublishing B. . orgt voor verkoop verhuur o el in de vorm van a drukken als in
met
inachtneming van de contractverplichtingen die liggen bij de Stichting. ok promotie en in ormatie vallen
binnen de e taken.
it jaarverslag richt ich op de taken van de Stichting onemus Beheer.

Doelstelling
Stichting onemus Beheer hee t ten doel het beheer van de rechten en van de bronbestanden van
ederlandse gecomponeerde hedendaagse mu iek en het ereld ijd laten e ploiteren van ederlandse
hedendaagse klassieke mu iek voor over het gaat om de rechten en bladmu iek die ij beheert.
isie
e Stichting hee t de uitgaverechten van dui enden composities van honderden ederlandse componisten.
e catalogus bedient een internationale nichemarkt. Stichting onemus Beheer draagt org voor archivering
catalogisering ontsluiting en e ploitatie van dit repertoire. Stichting onemus Beheer is ervan overtuigd dat
de eggingskracht van het uitgegeven repertoire de belangstelling kan ekken van een bredere markt.
Str tegie
e Stichting beschikt over een rijke catalogus die ge ien mag orden als belangrijk mu ikaal er goed dat
heden maar ook in de toekomst uitvoerenden en publiek inspireert. Stichting onemus Beheer is er tevens op
gericht om erk van een nieu e generatie componisten toe te voegen aan de historische collectie. aast het
ac uireren van nieu
erk is ook talentont ikkeling van jong compositorisch talent een belangrijke eg om
dit te bereiken.
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1 1 Bestuurs ersl g
rg nis tie
Stichting onemus Beheer hee t een bestuur met een brede deskundigheid in het relevantie mu iek net erk.
et bestuur vergadert drie maal per jaar en onderhoudt onderling contact per email en besprekingen in kleine
kring over deelonder erpen. e bestuursleden kunnen aanspraak maken op een bescheiden onkosten en
vacatievergoeding. e statuten van de Stichting ijn opgesteld volgens de code ultural overnance. e
inanci le administratie ordt ver orgd door ccountant all.
Het bestuur per 3 e e ber
aul omens voor itter
irecteur B
aad dramaturg en akelijk leider van amer pera roject.
aap van ellenberg ubar penningmeester
o rdinator rtistieke aken e ationale pera.
eo Samama omponist schrijver en mu iek etenschapper.
lise enkhorsta
dvocaat bij lair ort.
iels alboomers
anaging irector Son
T
usic ublishing Benelu .
acob ter eldhuis
omponist.
aul ijkema
oormalig belangenbehartiging bij het
nu directeur nsemble nsomnio.
Wisselingen in het bestuur
n 2019 nam het bestuur van de Stichting onemus Beheer a scheid van ric erbugt en een reeken. Tot
bestuur traden toe lise enkhorsta dvocaat ntellectuele igendomsrecht
ontracten bij lair ort
dvocaten en iels
alboomers
anaging irector Son T
usic ublishing Benelu . aarmee
versterkt het bestuur ich met juridische en commerci le e pertise.
e ret ri t
avo van eursen Secretaris voor onemus Beheer en directeur eigenaar van onemus ublishing B. .

in ncieel elei
Stichting onemus beheer hee t geen instoogmerk. et beeld van de reguliere e ploitatie is dan ook dat de
inkomsten vanuit B
ST
vergoedingen en de uitgaven elkaar in balans houden. ver 2019 is een
negatie resultaat geboekt van .553.
e vermogenspositie van Stichting onemus Beheer is uitstekend. omende jaren is het inancieel beleid
erop gericht om inkomsten en uitgaven in balans te houden en een ekere terughoudendheid te betrachten in
het doen van nieu e investeringen ten ij hoogst nood akelijk.

cti iteiten
Stichting onemus Beheer hee t de uitgee taken belegd bij onemus ublishing B. . ublishing B. .
verhuurt en verkoopt de bladmu iek gee t licenties en incasseert de B
Stemra repartities. ublishing
B. . kent grote vrijheid om met inachtneming van de contractverplichtingen die de Stichting hee t aan
componisten de bedrij svoering op le ibele ij e te optimaliseren. n de overeenkomst tussen de Stichting
en ublishing is vastgelegd dat ublishing 20 van de B
inkomsten a draagt aan de Stichting. e
directie van ublishing ontvangt van de Stichting een management ee voor erk aamheden als secretaris van
de Stichting oals het ac uireren van nieu e composities die orden uitgegeven door de Stichting.
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Bestuurs ers g
ndersteuning

nemus ublishing

n 2019 hee t de Stichting opnieu ge nvesteerd in onemus ublishing B. . at betro met name e tra
promotie-in et. aarmee kon ublishing de promotie-activiteiten versterken. aarnaast hee t de Stichting aan
ublishing een lening verstrekt ivm met sterk tegenvallende inkomsten vanuit Buma Stemra. n het voorjaar
van 2018 bleken de inkomsten veel lager te ijn door de gn. herverdeling schou gelden . e toeslag ernstig
is door ij igingen in de Buma-s stematiek sterk gedaald. e Stichting hee t samen met ublishing
onder ocht elke beheersmaatregelen nodig ijn om de kosten van ublishing te drukken. ublishing hee t
daarop met name de productiekosten sterk teruggebracht.
nt i elingen r nd nemus ublishing
Stichting onemus Beheer adviseert onemus ublishing B. . vanuit de brede kennis die aan e ig is binnen
het bestuur. n augustus organiseerde het bestuur een lange brainstormsessie te amen met mede erkers van
onemus ublishing B. . over strategische keu es voor de toekomst. et de uitkomsten is het advies aan
onemus ublishing B. . om ich te richten op s nchronisatie-deals voor het gebruik van mu iek in ilms
documentaires etc. ok is het belangrijk dat onemus ublishing B. . de technologische voorsprong met
hun ebshop breder in et voor samen erkingspartners. et versterken van de promotie-activiteiten blij t van
groot belang.
esult t 2 1
nemus ublishing
e uitgeverij kende in 2019 een goed jaar met een positie resultaat. e eerdere grote terugval door met name
de herverdeling schou gelden door Buma Stemra is door een aantal maatregelen opgevangen. et positieve
resultaat over 2019 blijkt ook in de a rekening tussen Beheer en ublishing. Beheer hee t eerder tijdelijke
investeringen in de promotie-activiteiten a gerond. e personale lasten orden daarmee door ublishing el
gedragen.

s- ravenhage 24 maart 2021
et bestuur namens de e

. . . omens voor itter

. van ellenberg ubar penningmeester
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2 1 B l ns per 1 ecem er 2 1
a resultaatbestemming
31 december 2019

31 december 201

50.000

50.000

ste cti
in n i le ste ti
verige vorderingen

50.000

50.000

lotten e cti
r eringen
Belastingen en premies sociale
ver ekeringen
verige vorderingen
verlopende activa

1 5
1.575
22.212

109
57
30.957
23.952

i ui e i
ot

l cti

elen
ij e

5

31.

1 1.05

112.0 5

215.010

193.709
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2 1 B l ns per 1 ecem er 2 1
a resultaatbestemming
31 december 2019

31 december 201

91.3 0
1.35

95.51
1.731

SS
igen ermogen
rij besteedbaar
Bestemmingsreserve

152. 9
ortlopen e schul en
verlopende passiva

2.31

3 . 0
2.31

ot

l p ssi

ij e

157.2 9

215.010

3 .

0

193.709
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2 2 St t

n

ten en l sten o er 2 1
2019

23.712
23.712

Baten

onen en salarissen
uisvestingskosten
ploitatiekosten
erkoopkosten
lgemene kosten
Som er l sten
Be rij sresult

11.325
5.
3.007
. 3
.2 2

t

entebaten en soortgelijke opbrengsten
entelasten en soortgelijke kosten
Som er in nci le ten en l sten
Result

201

2 .193
.5 0
5.275
3.939
19.251
29.13

1.21

5. 2

20.2 1

997
12

7
121
73
.553

t

7

0.957
0.957

553
19.70
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2

oelichting op e j

rrekening

L
e jaarrekening is opgesteld volgens in
verslaggeving.

ederland algemeen aanvaarde grondslagen voor inanci le

estigingspl ts
e eitelijke activiteiten orden uitgevoerd aan de ijs ijkseplein 7

R

DSL

RD B L

S

te s

ravenhage.

RD R

lgemeen
e aardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Ten ij bij de desbetre ende
grondslag voor de speci ieke balanspost anders ordt vermeld orden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale aarde.
in nci le

ste cti

r eringen
e vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen orden bij eerste
ver erking opgenomen tegen de re le aarde en vervolgens ge aardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
elke gelijk ijn aan de nominale aarde onder a trek van nood akelijk geachte voor ieningen.
or eringen
e vorderingen ijn opgenomen tegen nominale aarde. aardering van de vorderingen geschiedt onder
a trek van een voor iening egens oninbaarheid gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.
Li ui e mi elen
e li uide middelen orden ge aardeerd tegen nominale aarde en staan voor over niet anders vermeld
ter vrije beschikking van de onderneming.
et betre en de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
ortlopen e schul en
e kortlopende schulden betre en de schulden met een looptijd korter dan n jaar. e e orden bij eerste
ver erking opgenomen tegen re le aarde en vervolgens ge aardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
elke gelijk is aan de nominale aarde.

R

DSL

RD R S L

B

L

lgemeen
e bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten orden
toegerekend aan het jaar aarop e betrekking hebben. insten orden slechts opgenomen voor over ij op
balansdatum ijn gerealiseerd. erplichtingen en mogelijke verlie en die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar orden in acht genomen indien ij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
ijn ge orden.
L sten
e lasten orden toegerekend aan het verslagjaar aarop ij betrekking hebben.
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2

oelichting op e j

rrekening

in nci le ten en l sten
e inanci le baten en lasten betre en de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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S
in nci le

ste cti
31 12 2019

or eringen
ening u g onemus ublishing B. .

31 12 201

50.000

50.000

r is geen a lossingsschema a gesproken. et rente percentage bedraagt op jaar basis 2 procentpunt.

L

D

or eringen
31 12 2019
Bel stingen en premies soci le er ekeringen
m etbelasting

etbel sting
e k artaal

erige or eringen
ekening courant onemus ublishing B. .

31 12 201

1 5

109

1 5

109

1.575

57

ver de rekening courant is geen rente berekend.
lossingen en ekerheden ijn niet overeengekomen.

erlopen e cti
onatie
Te actureren om et

Li ui e mi elen
B
nr. 2. 3.72. 01
B
nr. 59.79. . 03
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22.212
22.212

10.000
20.957
30.957

.299
9 .759
1 1.05

17.30
9 .759
112.0 5
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oelichting op e
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SS
R
2019
rij estee
r
Stand per 1 januari
estant resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Bestemmingsreser e
rktpl ts Donemus
Stand per 1 januari
er eling result t b e
r
bijdrage kosten ompose ou project
Stand per 31 december

R L

D S

201

95.51
.17
91.3 0

11 . 51
19.333
95.51

1.731

2.10

375
1.35

375
1.731

LD
31 12 2019

erlopen e p ssi
oorbelasting kosten onemus ublishing B. .
ooruit ontvangen gelden debiteur
igitaliseringsproject endrik ndriessen
ccountants en administratiekosten
osten ondsen erving

1 .922
0.000
2. 32
7 0
2.31
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31 12 201

33.711

1.2 9
1.500
3 . 0
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oelichting op e st

t

n

ten en l sten
2019

B ten
B
vergoeding
ST
vergoeding
Subsidies donaties
ompose ou project bijdrage

201

21. 37
775
1.500
23.712

Lonen en s l rissen
ergoedingen aan secretaris
oorbelaste salariskosten onemus ublishing B. .
acatiegelden

10.500
25
11.325

uis estingskosten
uur opslagplaats
uur kantoorruimte
uur vergaderruimte

2.20
3.

ploit tiekosten
ompose ou project
igitaliseringsproject endrik ndriessen

erkoopkosten
epresentatiekosten nieu jaarsreceptie
elatiegeschenken

lgemene kosten
ccountants en administratiekosten
uridische kosten
osten ebsite
onsumpties tijdens vergaderingen

0.957

10.500
1 .3 3
1.350
2 .193

5.

2.7
3. 00
17
.5 0

375
2. 32
3.007

375
.900
5.275

.5

3.939

52
. 3

3.939

930
2.53
1
.2 2
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19. 51
1.50
20.000

00
15.571
2.
39
19.251
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oelichting op de staat van baten en lasten
2019

2018

Financi le baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
entebate lening u g onemus ublishing B. .

997

74

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bamkrente en -kosten

124

121
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namens de e
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. van ellenberg ubar penningmeester
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