
StichtÍng Bert Schierbeekfonds

JAARREKENING 2O2O



stichting Bert schierbeeltfonds
jaarÍekening 2020

blz.

1

3
4
5
o
7
7

A
B
c
D
E
F
G

Jaanrerslag directeur-beshrurder 2020

Balans per 31 decem&r 2A2A

Exploitatíerekening 2020
Toelichting op de balans per 31 december2020
Todicht'ng op de exploitatierekening 2020
Niet uit de balans blijkendeverplichtingen
Overige gegevens



Jaa rverslag d irecteu r-bestuu rder 2020

DoelstellinE:

De Stichting Bert Schierbeekfonds werd opgericht in 1998 (híerna: Bert Schíerbeek Fonds). De
stichting beschiK over de ANBt-status,
De stichting heeft tot doel de bevordering van het literaire klimaat in Nederland. De stichting beoogt
haar doel te bereiken door onder meer aan letterkundigen, schríjvers en vertalers die het literaire
klimaat in Nederland dienen, bijdragen te verstrekken voor de totstandkoming van bijzondere
letterkundige projecten. ln bijzondere gevallen kan de stichting ook bijdragen verstrekken aan
andere organisaties die ten doel hebben het literaire klimaat in Nederlandle bevorderen. Deze
bi1:dragen kunnen slechts worden verstrekt vooÍ concrete projecten en voor zover aij ten goede
komen aan índividuele letterkundigen, schrifvers en vertalers-
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Oreanisatie:

Sinds 1 april 2014 isTiziano Perez, directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds, qualitote gua
dÍrecteur-bestuurder van het Bert Schierbeek Fonds. De leden van de raad van toezicht van het
Nederlands Letterenfonds zíjn quolitote guo leden van de raad van toezicht van het Bert Schierbeek
Fonds. De functies zíjn onbezoldÍgd.

De raad van toezicht bestond uit de volgende personen
Roos Vermeil',
Michèle Lopes Cardozo
Ruben Maes
Willem Otterspeer (tot 1 mei)
Claudia Zuidema
Malika El Ayadi (vanaf l februarÍ)
Hans Bennis (vanaf ljuni)

De praktísche werkzaamheden zijn de afgelopen jaren met toewijding uitgwoerd door Julia
Priesman, medewerker van het Nederlands Letterenfonds- Zij heeft eind 202O deze taak
overgedragen aan Xenia van Diest, eveneens werkzaam bij het Nederlands Letterenfonds.

Activitciten:

ln 2002 werd (in samenwerking met de StÍchting Adriaan Roland Holstfonds) het A. Roland Holsthuis
geopend waar schr'rjvers, dichters en vertalers sindsdien tegen een gerínge huurprijs in ..betrekkeliike
ballingschap" aan hun oeuvre kunnen werken. Sinds 2009 richt het Bert Schierbeek Fonds zích nog
uitsluitend op de organisatie en verhuur van het Roland Holsthuis in Bergen en activiteiten die
daaraan gerelateerd zijn. ln beginsel wordt het huis steeds voor periodes van één maand verhuurd.

ln 2020 verbleven in het huis: peter Bergsma, Jan willem Bot Rosemarie Buikema, Martin
Hendriksma, Annelies van Hees, Hein van der Hoeven, Maaike Meijer, Hans Munsterman. Nina polak,
Rob Schouten en Maria Vlaar. ln januari was het huis onbewoond en is het huis opgeknapt-
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Door de coronapandemie hebben in begin 2020 alleen Rob Schouten en Hans Munsterman tijdens

hun verblijf een rondleiding in Museum Kranenburgh in Bergen gegeven, waarnee sinds 2017 wordt

samengewerkt.

De parlíjkse open dag van het Roland Holsthuis kon als gevolg van de pandemie niet door gaan,

Financiën

tn het verleden heeft het Bert Schierbeek Fonds aandelen gehad in Fortis die in 2C08 hun waarde

hebben verloren. Op grond van de onherroepelijk veóindend verklaring van de Fortisschikking door

het gerechtshof Amsterdam heeft de stichting in 2018 een claim ingediend bij Fortis. Van deze claim

is op 31 januari 2o2o 2.79o,2o euro (7O%) als voorlopige vergoeding uitgekeerd.

Vooruitzichten:

Met de SticlÍting Adriaan Roland Holstfonds is aftesproken dat het Roland Holsthuis ook in 2021 nog

beschikbaar gesteld zal worden voor schrí.1'vers en dichters. De StichtinB Adriaan Roland Holstfonds

zal daartoe per maand een bijdrage blÍjven Íeveren. De Stichting Steunfonds Stimulering

Nederlandse Literatuur zal daartoe voorlopig êveneens een jaarlijkse bijdrage bl'rjven doen'

Het Bert Schierbeek Fonds heeft een samenwerkingsverband met het BNG Cultuurfonds"

De jaarlijkse prijswinnaar van de BNG Bank tezersjury krÍi6 een verblijf van een maand naar keuze in

het Roland Holsthuis in het jaar erop. BNG betaalt het Bert SchÍerbeek Fonds daarvoor een

vergoeding- h 2A20 was de prijswinnaar Willemijn van Dijk" Ziizalin 2021 een maand in het Roland

Holsthuis verblijven.

ln 2021 is het 100 jaar geleden dat het huís aan de Nesdijk werd gebouwd- Als de omstandigheden

het toelaten wordt dít tijdens de open dag in oktober gevierd-

Amsterdam, 9 maart 2021

Íziano Peré2. directeu r-bestuu rder Roos Vermeij, voorzitter raad van toezicht
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St-ElrtinE 8ên Scft ierbcekÍonds

iaaÍlel€nitg 2(DO

B. Balans per3í decsmbêÍ2020
(na resultaàtbestenr mirg)

Acfiea

Vlderxleactfua
Vorderingen

Liquide middelen
ÍNG Bank

Toilaal activa

Eigen vennogen
Algemene reserve

KoÉlopende schuEen
Orerlogenele passiva

Totaal passiva

z}20
€

20í9
€

1.507

4.162

5.6m

3.759

í-sío

s-660

18_í66

7.613

25'.779

3.759

22.mO

23-779
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C. Éqloitatierekening 2020

Baten

Bijdrage cuÍtuurfonds BNG inake lezersjury

Bijdrage Roland Holstfonds

Bijdrage SSSNL
Verhuur Roland Holsthuis

Lasien

Beheerslasten

Kantoorkosten via NLF

Activiteitenlasten

Huur Roland Holsthuis

Onkosten Roland Holsthuis

Totaal Activiteitenlasten

Totaal lasten

Baten minus lasten

Financiële baten en lasten

Forthclaim ontvangen deel 2920

Exploitatie resultaat

Stichting 8eÍt schierbeeHonds

Barrekening 2O20

€ €

28.378

2íJ19

€

1.250
8.820

12.673
8.675

31.418

0.000

25.418

31.418

0

0

€

1.250
8.820

10.308
8.000

6.0(n

15.462
9.706

25.168

31.'168

-2-7CO

2.7W

0

15.o71
'to.u7

0
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D. Toelichting op de balans

Grondslagen van waardering en bepaling van het Í€sultaat
De jaanekening is opgesteld op basis van door het besfuur gekozen lrraarderingsgrondslagen. De
uraarderlngsgrondslagen zijn uiteengezet bli de toelichting op ae afzonderlijke balánshoofdÉn; indien nbt
anders is vermeld vindt de waardering plaats tegen de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van de beleggingen en andere baten
over het jaar enezijds en de kosten en andere lasten over het jaar, ganraa deerd tegen uitgaafpríjzen
anderzijds. Kosten worden verantwoord zodra bekend en opbrergstèn na realisatie.

Sticlrting 8e rt SchierbeeHonds
jaanêkening 20ZO

FORTlSclaim
Op í0 september Z)1E is bi.j Fortis een claim voor de verdampte effectenportefuille ingediend.
Op 3'1 januari 2020 is 219íJ2O euro, zijnde 7oo/o van toegekende claim ad 3.986 euro ontvangen

Vlottende aciiva

Vorderinqen ad € 1-507 í voriq iaar €18-16G1
Huu r januari vooruitbetaald
rekening courant SSSNL

Liquide middelen

Lhuide middelen €4-162 {voriq iaar € 7.613)
ING Bank rekening-courant

De liquide middelen zÍn terstond opeisbaar

Eigen vermogen

Eioen vermoen ad € 3.759 (vorio iaar € 3.759)
Stand per't januari 2020
expl oitatieres u lteat 2O2O
Stand per 31 december 2020

Kortlopende schulden

Kordopende sdrutden ad € 1 .910 (vorh iaar € 22.020)
Overlopende passiva en over'tge schulden

Tuínonderhoud halfiaar 2
Vooruitontvangen huur februari 2021
Huishoudel-rjke kosten
Schoonmaak december Roland Holsthuis
Bankkosten

1.288
219

,1 .507

4-162

3.759
0

3-759

400
800
s32
153
25

1.910
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StichtinE Bert Schierbeekfonds

jaarrekening 2020

E. ToeÍichting op de elgloitatierekening

Baten

Verhuur RolanrC lJqlsthuis € 8.000 Ívorro iaar € E-675)

ln 2O2o veóleven 11 schÍljvers en vertalers in het Roland Holsthuis-

Biirjraogn Vrêrrien Eert Schierbeek Foncis' € 0 {vorio ias € 0}

De incasso van de bijdragen is in 2019 vanwege effienclnedenen gestaakt.

Biilraqe Roland l-lol sfonds

ln verband met de slechte financiele situatie subsidieert het Roland Holstíonds het Bert SchierbeeKonds

sinds 1 juli 2016, in 2019 met € 735 per maand.

Siidrace Srichtinc Steuníonds S:i'.nuierinc Nederlar:dse Literatuur

ln verband met de slechte financiele situatie subsidieert SSSNL het Bert SchierbeekÍonds sinds 1 ianuari

2016, ln 2O2O voor 10 308 euro, oa voor de personele kosten van het NLF.

Lasten

Beheerlasten

6_000

Bezoldíging bestuurderlRaad Yan Toezicht
Dê directeur en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Personeelslasten voor het

beheer van het Roland Holsthuis worden doorbelast vanuit het Nederlands Letterenfonds-

Activiteitenlasten

Kantoorkosten ad € 6.000 (vorio iaar € 6-0@l

Neclerland s Letterenfo nds Ínz. personeels- en

kantoorkosten

Onkosien Rolanc HoisSuis aci € 2ó ï68 (voric ear € 25"418]
Huur
Energie, water, lokale hefiingen
Telefonie, kabel, internet
Schoonmaak
Verzekeringen+ bankkosten
Tuinonderhoud
Huishoudelijke artkelen, reparatres en diversen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en co'crencs:en ,ran etreCeir ad € 0 ívg.ig iaar €0)

Rente ING bank

6.000

0

15.462
2743
1.164
2.152

831
755

2.101

25.r68

o
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Sthhting Ben Schieíbeêlónds

iaarrcLening 2OZO

F. ttlisl uil de balans bliikende verplidrtingen

Huunrerolichtinqen

De huurovercenkomst beFefiende tret Roland Holsthub is voor onbepaaldetiil- De huurbedraagtin 2t €'15.462 op iantasis.

G. Overigegegevens

Resultaatbestemmino

De verslagperiode is afgesloEn met e€n reultaat van € 0, net ds ín 20.t 9-

Beddionu direclarr en b&n rran de raad yan toezi*rt
Ele directeur en de RWJeden ontvingen in 2O2O geen wÍgoeding.
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