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A. Jaa rverslag d irecteur-bestuurder

Doelstelline¡

De stichtíng Steunfonds Stimulering Nederlandse Líteratuur (hierna SSNL) werd opgericht op
9 augustus 2OO2. Per 1 januari 2008 beschíkt de stichting over de ANB|-status.

De stichting heeft tot doel de stíchting Nederlands Letterenfonds in haar doelstellingen te
ondersteunen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zíjn, alles in de ruimste zÍn van het woord.

De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door het ¡nstellen van een regelmatíg
toe te kennen James Brockway Poëzie Vertaalprijs.

Orsanisatie:

f n verband met de invoering van het raad-van-toezicht-model bíj de Stichtíng Nederfands

Letterenfonds per L april2OI4 is ook de SSNL overgegaan op dit governance model.
De statuten werden daartoe op 3L maart 2OL4 gewijzîgd.

Per l april 2A74 is Tiziano Perez, directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds, qualitate

qua directeur-bestuurder van de SSNL.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Jan Hoekema, voorzítter
Míchèle Lopes Cardozo

Kasper van Noppen
Willem Otterspeer
Ruben Maes

Claudia Zuidema

Activiteiten 2017:

Met ¡ngang van 2016 is besloten wegens de slechte financiële situatie van stíchting
Bert Schierbeekfonds, dat het Adriaan Roland Holsthuis in Bergen exploiteert, een jaarlijkse

donatie ter hoogte van de personele inzet, ad 5.000 euro te doen.

Met ingang van L januar¡ 2018 wordt de bijdrage aan de stíchting Bert Schierbeekfonds

verhoogd naar 10.000 euro.

ln september 2Ot7 is een overeenkomst gesloten met de Geert Van Oorschot Stichtíng voor
een maximaal te ontvangen bijdrage van 11.000 euro per jaa(incl. 1.000 euro voor te
verrichten werkzaamheden).

Deze bijdrage, die in beginseljaarlijks door de Geert Van Oorschot Stichting voor een periode

van 7 jaar (2017-2023) wordt toegekend, is bestemd voor aanvullend vertaalhonorarium
van vertalers van Nederlandse Literatuur in Midden- en Oost Europa.

ln 2Ot7 kwamen er geen projecten voor bovengenoemde regeling Ín aanmerking
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Vooruitzichten 2018:

De eerstvolgende uitreiking van de James Brockway Poëzíe Vertaalprijs vindt plaats în 2018

De voorbereidingen voor deze Franstalige ed¡t¡e z¡jn in 2OL7 gestart.

Amsterdam, 14 maart 2018

Tiziano Perez

directeur-bestuurder
Jan Hoekema

voorzitter Raad van Toezicht
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B. Balans per3l december20lT
(na resultaatbestemming)

Activa

te vorderen rente

Liquide middelen
ABNAMROBank
ING Bank

Totaalactiva

Passiva

Eigen vemogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaalpassiva

2017 20't6
€ €

1.138

401.134
12.183

2.303

399.223
12.2'16

414.455 413.742

340.573

73.rô9

336.286

78.169

414.455 413.742
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C. Exploitatierekening 2017

Baten

baten

Lasten

Beheerslasten
Bijdrage exploitatie BSF
Doorbelaste personeelskosten NLF

Totaal Beheerslasten

Activiteitenlasten
Vertaalprijs
Jurykosten

Totaal Activiteitenlasten

Totaallasten

Baten minus lasten

Financiële baten en lasten

Bankrente
Bankkosten

Exploitatieresultaat

2017 2016
€ €€

00

€

5,000

s.000

-5.000

713

5.000
0

3.',t32
-120

5.000

.5.000

3.012

0

5.000 5.000

0
0

0
0

00

1.138
-425

4.287 -r.988
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D. Toelichting op de balans

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld op basis van door het bestuur gekozen waarderingsgrondslagen. De
waarderingsgrondslagen zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden; indien niet
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 enerzijds en de kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen
anderzijds. Kosten worden verantwoord zodra bekend en opbrengsten na realisatie.

Vorderingen 2017

340.573
-4.287

5.000
73.169

1.138

2417
¿E

336.286

78.169

5000
68.169

2016
êt

2.303

2016

340.573

68.169

€
Rente

De Iiquide míddelen zijn terstond opeisbaar.

Eigen vermogen

Alqemene reserve
Stand per 1 januari 2017
Af: exploitatieresultaaUverlies 201 7
Stand per 31 december 2017

Kortlopende schulden

Overlopende passiva
rek-cou rant Bert Schierbeekfonds
rek-courant Nederlands Letterenfonds

€

E. Overige gegevêns

Resultaatbestemmino

De verslagperiode is afgesloten met een negatief resultaat van €.4.287 tegenover € 1 .988 over 2016.
Het vorenstaande is venruerkt in de jaarrekening 2017 van de Stichting.

Bezoldiging directeur en leden van de raad van toezicht
De directeur en de RW-leden ontvingen in 2O17 geen vergoeding
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