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AANBIEDINGSBRIEF

31 maart 2019

Geacht bestuur,
Dit is het eerste financieel jaarverslag van de Stichting Auteursprijzen na de fusie en hernoeming
zoals beschreven op blz. 3.
Na het begin met twee fondsen met vermogen kwam daar in oktober 2018 nog een fonds zonder
vermogen bij. (Inmiddels weten we dat er in januari 2019 nog een fonds met vermogen en een fonds
zonder vermogen aan werden toegevoegd. Deze zullen zichtbaar worden in de jaarrekening 2019.)
In het eerste jaar waren er de eenmalige lasten voortkomend uit het fusieproces (fusiekosten, de
bouw van een nieuwe website, de instelling van een continuïteitsreserve, zie blz. 5).
Het kwam ongelukkig uit dat het jaar met deze eenmalige kosten ook het jaar bleek te zijn met het
eerste nadelige koersresultaat na de beurscrisis van 2008/2009: tegenover het voordelige
gecombineerde koersresultaat van de beide oude stichtingen in 2017 van 14.362 stond nu een
nadelig koersresultaat van 34.146. In de periode 2010-2017 werden de verliezen uit 2008 en 2009
meer dan goed gemaakt. Hopelijk zal zich nu hetzelfde voordoen, maar garanties zijn er niet. Het
onderstreept de jaar in jaar uit herhaalde waarschuwing dat de beurs zomaar weer kan instorten.
Mocht zich nog eens de situatie voordoen dat deposito’s mooie rendementen opleveren, dan zou dat
een goed alternatief kunnen zijn.
Bij het Fonds Charlotte Köhler moet nog worden opgemerkt dat de ooit per testament ingestelde
bewindvoering over de stichting (sinds enige tijd door Capital Support) volgens de fusie-afspraken is
gewijzigd in een bewindvoering over het fonds, met de bepaling dat we elk jaar een begroting van de
uitreiking van dat jaar ter goedkeuring voorleggen.
Bij het Fonds Elly Jaffé hoort de toelichting dat in 2018 de driejaarlijkse prijs en het driejaarlijkse
stipendium werden uitgereikt. De lasten in 2019 en 2020 zouden, afgezien van wat er op de beurs
gebeurt, veel lager moeten uitvallen.
De eerste uitreiking uit het Fonds Kees Holierhoek Scenarioprijs is voorzien voor 2019.

Wim Jurg, penningmeester Stichting Auteursprijzen
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De Stichting Auteursprijzen ontstond per 24.4.2018 uit een fusie van de Stichting Charlotte Köhler en
de Dr. Elly Jaffé Stichting, waarna de laatstgenoemde stichting werd hernoemd tot Stichting
Auteursprijzen. De Stichting Auteursprijzen beheert fondsen op naam, bedoeld voor het uitreiken
van literaire prijzen en stipendia.
Per 31.12.2018 zijn er twee fondsen met vermogen (ontstaan uit erfenissen) en één zonder
vermogen (bekostigd uit bijdragen).
Fonds Charlotte Köhler, ontstaan uit de in 1987 opgerichte Stichting Charlotte Köhler.
Dankzij de per testament nagelaten erfenis van mevrouw Charlotte Köhler kan eenmaal in de drie
jaar de Charlotte Köhler Prijs worden uitgereikt in afwisselend de literaire genres van toneel, poëzie
en proza (15.000 euro) en elk jaar het Charlotte Köhler Stipendium (5.000 euro).
Fonds Elly Jaffé, ontstaan uit de in 2000 opgerichte Dr Elly Jaffé Stichting.
Dankzij de per testament nagelaten erfenis van mevrouw Elly Jaffé kan eenmaal in de drie jaar de Elly
Jaffé Prijs worden uitgereikt aan de beste vertaler uit het Frans van de voorafgaande periode (40.000
euro), alsmede het Elly Jaffé Stipendium aan een beginnend vertaler uit het Frans (7.000 euro).
Fonds Kees Holierhoek Scenario Prijs. De Kees Holierhoek Scenario Prijs werd in 1993 (eerst onder de
naam Lira Scenario Prijs) ingesteld door de Stichting Lira.
Dankzij bijdragen van de Stichting Lira Fonds aan de Stichting Auteursprijzen wordt eenmaal in de
twee jaar de Kees Holierhoek Prijs (15.000 euro) uitgereikt aan de schrijver van het beste
oorspronkelijk Nederlandstalige scenario in de voorafgaande twee jaar.
Vestigingsadres per 31 december 2018: De Lairessestraat 125 te Amsterdam.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34127822.
RSIN: 809812204.
De Stichting heeft de ANBI-status (cultureel).
Op 31 december 2018 was de bestuurssamenstelling:
voorzitter
:
mevr. M.G. Vlaar
penningmeester
:
dhr. W.E.C. Jurg
secretaris
:
dhr. J.R. Thijssen
lid
:
dhr. F.J.M. Huijsmans
lid
:
mevr. M.L. Vos
lid
:
dhr. P.B. Korthuis
lid
:
dhr. M. Lucassen
In 2018 waren er 3 bestuursvergaderingen (waarvan 2 gecombineerde vergaderingen van de beide
oude stichtingen voor de fusiedatum).
Alle bedragen zijn in hele euro’s.
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BALANS

--------------31.12.2018
---------------

-------------31.12.2017 *)
--------------

250.000
------------

250.000
--------------

581.972
26.289
117.503
-----------725.764
------------

577.781
9.273
183.789
10
-------------770.853
--------------

975.764
========

1.020.853
=========

3.000
374.356
502.446
-----------879.802
------------

397.214
606.233
------------1.003.447
-------------

49.686
------------

-------------

42.646
3.630
-----------46.276
------------

17.389
17
-------------17.406
--------------

975.764
========

1.020.853
=========

ACTIVA
Financiële vaste activa
Lening aan St. Pensioenfonds der VSenV
Vlottende activa
Effectenportefeuille ABN-AMRO MeesPierson
Bankrekeningen ING
Bankrekeningen ABN-AMRO MeesPierson
Debiteuren

PASSIVA
Reserves: algemene reserve en fondsen op naam
Algemene reserve (continuïteitsreserve stichting)
Vermogen Fonds op Naam Charlotte Köhler
Vermogen Fonds op Naam Dr. Elly Jaffé

Voorzieningen: fondsen zonder vermogen
Kees Holierhoek Scenarioprijs

Verplichtingen op korte termijn
Rekening courant Auteursbond
Crediteuren

*) de bedragen 2017 betreffen de gecombineerde stichtingen
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ALGEMENE BATEN EN LASTEN

---------2018
----------

----------2017 *)
-----------

ALGEMENE BATEN
Voordelig koersresultaat effectenportefeuille ABN AMRO MeesPierson
Inkomsten uit effecten
11.751
Inkomsten uit rente
343
Correctie op aandelenportefeuille 31.12.2017
562
---------Te verrekenen met de fondsen met vermogen
12.656
=======

( 14.362)
( 11.654)
(
633)
(
-)
-----------( 26.649)
========

ALGEMENE LASTEN
Nadelig koersresultaat aandelenportefeuille ABN AMRO Mees Pierson
Bijdrage aan Auteursbond
Beheerloon effectenportefeuille
Overige kosten
Bestuurskosten
Fusiekosten
Website
Dotatie continuïteitsreserve in fusiejaar
Te verrekenen met de fondsen met vermogen

34.146
18.000
8.090
205
5.838
3.630
3.000
----------72.909
=======

(
-)
( 18.480)
( 8.272)
(
240)
(
-)
(
-)
(
-)
(
-)
-----------( 26.992)
========

*) de bedragen 2017 betreffen een deel van de baten en lasten van de gecombineerde stichtingen
en zijn alleen opgenomen ter vergelijking; zie voor de overige baten en lasten van de stichtingen in
2017 blz. 6
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BATEN EN LASTEN FONDSEN MET VERMOGEN
(2017: stichtingen)

---------2018
----------

--------2017
---------

5.012
12.500
----------17.512

9.599
12.500
--------22.099

5.000
1.018
1.851
3.630
28.871
---------40.370
----------

20.000
4.241
2.859
1.788
14.298
--------43.186
---------

-/- 22.858
=======

-/- 21.087
======

7.644
-----------

17.050
---------

47.000
4.070
16.324
44.037
----------111.431
-----------

735
1.392
14.890
---------17.017
----------

-/- 103.787
=======

33
======

Fonds op naam Charlotte Köhler
Baten:
Aandeel in algemene baten (2018: 39,6%)
Opbrengst uit lening conform fusie-afspraak met bewindvoerder

Lasten:
Uitkeringen prijs/stipendium (prijs driejaarlijks)
Jurykosten
Bijeenkomst uitreiking prijs/stipendium
Bewindvoerdersloon erfenis mevr. Charlotte Köhler
Aandeel in algemene lasten (2018: 39,6%)

Saldo, te verrekenen met fondsvermogen

Fonds op naam Elly Jaffé
Baten:
Aandeel in algemene baten (2018: 60,4%)

Lasten:
Uitkeringen prijs/stipendium (driejaarlijks)
Jurykosten (2017: t.b.v. uitreiking 2018)
Bijeenkomsten uitreikingen (2017: voorbereiding uitreiking 2018)
Aandeel in algemene lasten (2018: 60,4%)

Saldo, te verrekenen met fondsvermogen
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---------BATEN EN LASTEN FONDSEN ZONDER VERMOGEN (VOORZIENINGEN) 2018
----------

-------2017
---------

Fonds op naam Kees Holierhoek Scenarioprijs
Baten:
Bijdrage Stichting Lira Fonds

Lasten:
Overname oude website

Saldo

50.000
----------

---------

314
----------

---------

49.686
======

======

