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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

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.

Doelstelling

De Stichting heeft de uitgaverechten van duizenden composities van honderden Nederlandse componisten.
De catalogus bedient een internationale nichemarkt. Stichting Donemus Beheer draagt zorg voor archivering,
catalogisering, ontsluiting en exploitatie van dit repertoire. Stichting Donemus Beheer is ervan overtuigd dat
de zeggingskracht van het uitgegeven repertoire de belangstelling kan wekken van een bredere markt.

Donemus is in 1947 opgericht en kent een rijke geschiedenis. 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 en publiek inspireert. Stichting Donemus Beheer is er tevens op
gericht om werk van een nieuwe generatie componisten toe te voegen aan de historische collectie. Naast het
acquireren van nieuw werk is ook talentontwikkeling van jong compositorisch talent een belangrijke weg om
dit te bereiken.

Eind 2012 werd Donemus opnieuw opgericht. Daarbij werd een splitsing aangebracht tussen een publieke
stichting en een private onderneming. Stichting Donemus Beheer kent een ideële doelstelling en beheert de
digitale versie van partituren, de daarbij behorende contracten en uitgaverechten. Donemus Publishing B.V.
exploiteert in opdracht van de Stichting Donemus Beheer de contracten van de Stichting en neemt de
uitgeverstaken op zich.

Visie

Strategie

Het archief van naar schatting 1,4 miljoen pagina’s is volledig gedigitaliseerd. De catalogus telt 15.000
werken van meer dan 650 componisten, waarvan het merendeel is gekoppeld aan een webshop. 

Stichting Donemus Beheer 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 gaat om de rechten en bladmuziek die zij beheert.
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

1.1  Bestuursverslag

In 2019 nam het bestuur van de Stichting Donemus Beheer afscheid van Eric Verbugt en Leen Vreeken. Tot
bestuur traden toe Elise Menkhorsta Advocaat Intellectuele Eigendomsrecht & Contracten bij Clairfort
Advocaten en Niels Walboomers, Managing Director Sony/ATV Music Publishing Benelux. Daarmee
versterkt het bestuur zich met juridische en commerciële expertise.

Wisselingen in het bestuur

Activiteiten
Stichting Donemus Beheer heeft de uitgeeftaken belegd bij Donemus Publishing B.V. Publishing B.V.
verhuurt en verkoopt de bladmuziek, geeft licenties en incasseert de BUMA/Stemra repartities. Publishing
B.V. 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 management fee voor werkzaamheden als secretaris van
de Stichting zoals het acquireren van nieuwe composities die worden uitgegeven door de Stichting.

Stichting Donemus beheer heeft geen winstoogmerk. Het beeld van de reguliere exploitatie is dan ook, dat de
inkomsten vanuit BUMA/STEMRA vergoedingen en de uitgaven elkaar in balans houden. Over 2019 is een
negatief resultaat geboekt van € 4.553. 

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

Financieel beleid

Jaap van Hellenberg Hubar (penningmeester) - Coördinator Artistieke Zaken De Nationale Opera.
Paul Oomens (voorzitter) - Directeur MBO Raad; dramaturg en zakelijk leider van KamerOperaProject.

Stichting Donemus Beheer heeft een bestuur met een brede deskundigheid in het relevantie muziek-netwerk.
Het bestuur vergadert drie maal per jaar en onderhoudt onderling contact per email en besprekingen in kleine
kring over deelonderwerpen. De bestuursleden kunnen aanspraak maken op een bescheiden onkosten- en
vacatievergoeding. De statuten van de Stichting zijn opgesteld volgens de code Cultural Governance. De
financiële administratie wordt verzorgd door Accountant4all.

Leo Samama - Componist, schrijver en muziekwetenschapper.

Het bestuur per 31 december 2019

Organisatie

Elise Menkhorsta - Advocaat bij Clairfort.
Niels Walboomers - Managing Director Sony/ATV Music Publishing Benelux. 
Jacob ter Veldhuis - Componist.

De vermogenspositie van Stichting Donemus Beheer is uitstekend. Komende jaren is het financieel beleid
erop gericht om inkomsten en uitgaven in balans te houden en een zekere terughoudendheid te betrachten in
het doen van nieuwe investeringen, tenzij hoogst noodzakelijk.

Paul Dijkema - Voormalig belangenbehartiging bij het NAPK; nu directeur Ensemble Insomnio.

Secretariaat
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

1.1  Bestuursverslag

's-Gravenhage, 24 maart 2021
Het bestuur, namens deze:

P.A.J. Oomens (voorzitter) J. van Hellenberg Hubar (penningmeester)

Stichting Donemus Beheer adviseert Donemus Publishing B.V. vanuit de brede kennis die aanwezig is binnen
het bestuur. In augustus organiseerde het bestuur een lange brainstormsessie tezamen met medewerkers van
Donemus Publishing B.V. over strategische keuzes voor de toekomst. Met de uitkomsten is het advies aan
Donemus Publishing B.V. om zich te richten op synchronisatie-deals voor het gebruik van muziek in films,
documentaires etc. Ook is het belangrijk dat Donemus Publishing B.V. de technologische voorsprong met
hun webshop breder inzet voor samenwerkingspartners. Het versterken van de promotie-activiteiten blijft van
groot belang.

Ontwikkelingen rond Donemus Publishing B.V.

De uitgeverij kende in 2019 een goed jaar met een positief resultaat. De eerdere grote terugval door met name
de ‘herverdeling schouwgelden’ door Buma/Stemra is door een aantal maatregelen opgevangen. Het positieve
resultaat over 2019 blijkt ook in de afrekening tussen Beheer en Publishing. Beheer heeft eerder tijdelijke
investeringen in de promotie-activiteiten afgerond. De personale lasten worden daarmee door Publishing zelf
gedragen.

Resultaat 2019 Donemus Publishing B.V.

In 2019 heeft de Stichting opnieuw geïnvesteerd in Donemus Publishing B.V. Dat betrof met name extra
promotie-inzet. Daarmee kon Publishing de promotie-activiteiten versterken. Daarnaast heeft de Stichting aan
Publishing een lening verstrekt ivm met sterk tegenvallende inkomsten vanuit Buma/Stemra. In het voorjaar
van 2018 bleken de inkomsten veel lager te zijn door de zgn. 'herverdeling schouwgelden’. De toeslag ernstig
is door wijzigingen in de Buma-systematiek sterk gedaald. De Stichting heeft samen met Publishing
onderzocht welke beheersmaatregelen nodig zijn om de kosten van Publishing te drukken. Publishing heeft
daarop met name de productiekosten sterk teruggebracht.

Ondersteuning Donemus Publishing B.V.
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 
Overige vorderingen 50.000 50.000

50.000 50.000

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 165 109
Overige vorderingen 1.575 578
Overlopende activa 22.212 30.957

23.952 31.644

Liquide middelen 141.058 112.065

Totaal activazijde 215.010 193.709

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar 91.340 95.518
Bestemmingsreserve 61.356 61.731

152.696 157.249

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 62.314 36.460

62.314 36.460

Totaal passivazijde 215.010 193.709

31 december 2019 31 december 2018

 - 6 -



Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

€ € € €

Baten 23.712 40.957
23.712 40.957

Lonen en salarissen 11.325 26.193
Huisvestingskosten 5.888 6.560
Exploitatiekosten 3.007 5.275
Verkoopkosten 4.636 3.939
Algemene kosten 4.282 19.251
Som der lasten 29.138 61.218

Bedrijfsresultaat -5.426 -20.261

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 997 674
Rentelasten en soortgelijke kosten -124 -121
Som der financiële baten en lasten 873 553

Resultaat -4.553 -19.708

2019 2018

 - 7 -



Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Vestigingsplaats

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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 vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

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 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 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 's-Gravenhage

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Vorderingen
Lening u/g Donemus Publishing B.V. 50.000 50.000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 165 109

Omzetbelasting
4e kwartaal 165 109

Overige vorderingen
Rekening-courant Donemus Publishing B.V. 1.575 578

Over de rekening-courant is geen rente berekend.

Overlopende activa
Donatie - 10.000
Te factureren omzet 22.212 20.957

22.212 30.957

Liquide middelen
ABN AMRO nr. 62.63.72.801 46.299 17.306
ABN AMRO nr. 59.79.84.603 94.759 94.759

141.058 112.065

Er is geen aflossingsschema afgesproken. Het rente percentage bedraagt op jaar basis 2 procentpunt.

Aflossingen en zekerheden zijn niet overeengekomen.
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018
€ €

Vrij besteedbaar
Stand per 1 januari 95.518 114.851
Restant resultaat boekjaar -4.178 -19.333
Stand per 31 december 91.340 95.518

Bestemmingsreserve Marktplaats Donemus
Stand per 1 januari 61.731 62.106

- bijdrage/kosten Compose4You project -375 -375
Stand per 31 december 61.356 61.731

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overlopende passiva
Doorbelasting kosten Donemus Publishing B.V. 18.922 33.711
Vooruit ontvangen gelden debiteur 40.000 -
Digitaliseringsproject Hendrik Andriessen 2.632 -
Accountants- en administratiekosten 760 1.249
Kosten fondsenwerving - 1.500

62.314 36.460

Verdeling resultaat boekjaar:
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Baten
BUMA vergoeding 21.437 19.451
STEMRA vergoeding 775 1.506
Subsidies/donaties - 20.000
Compose4You project bijdrage 1.500 -

23.712 40.957

Lonen en salarissen
Vergoedingen aan secretaris 10.500 10.500
Doorbelaste salariskosten Donemus Publishing B.V. - 14.343
Vacatiegelden 825 1.350

11.325 26.193

Huisvestingskosten
Huur opslagplaats 2.204 2.784
Huur kantoorruimte 3.684 3.600
Huur vergaderruimte - 176

5.888 6.560

Exploitatiekosten
Compose4You project 375 375
Digitaliseringsproject Hendrik Andriessen 2.632 4.900

3.007 5.275

Verkoopkosten
Representatiekosten (nieuwjaarsreceptie) 4.584 3.939
Relatiegeschenken 52 -

4.636 3.939

Algemene kosten
Accountants- en administratiekosten 930 800
Juridische kosten - 15.571
Kosten website 2.534 2.484
Consumpties tijdens vergaderingen 818 396

4.282 19.251
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Stichting Donemus Beheer te 's-Gravenhage

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate lening u/g Donemus Publishing B.V. 997 674

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bamkrente en -kosten 124 121

's-Gravenhage, 24 maart 2021
Stichting Donemus Beheer

P.A.J. Oomens (voorzitter) J. van Hellenberg Hubar (penningmeester)

namens deze,
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