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Stichting Digitale Werken

BESTUURSVERSTAG

Het doet ons genoegen om hierbij de tweede jaarrekening van de Stichting Digitale Werken te presenteren. Deze

jaarrekening beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015.

De exploitatierekening over de genoemde periode laat een negatief resultaat zien van € 6.431 bij een beginsaldo van

€ tL.4Ig Derhalve laat de algemene reserve ultimo 2015 een saldo van € 4.989 zien (inclusief een bedrag van € 907 in 2016

nog terug te ontvangen BTW).

Doelstellingen en financiële beleidsuitgangspunten

De stichting heeft tot doel de Nederlandse literatuur en het Nederlandstalige literaire en culturele erfgoed in de meest

ruime zin van het woord op een digitale en kwalitatief hoogwaardige wijze zo breed mogelijk toegankelijk te maken, waarbij

de belangen van alle rechthebbenden gewaarborgd zijn. De stichting creëert en exploiteert hierbij een hoogwaardig digitaal

platform. Voorts stelt de Stichting expertise en faciliteiten beschikbaar aan belanghebbenden casu quo ontwikkelt deze op

het gebied van digitale ontsluiting, beschikbaarstelling en bewaring van werken.

De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken en middelen voor het onderhouden van de eigen organisatie te

verwerven door het uitvoeren van projecten voor derden. De baten van de stichting bestaan zowel uit subsidies en

bijdragen als uit aan derden gefactureerde directe opbrengsten. De verworven middelen worden zodanig aangewend dat

de standaardisatie en hoogwaardigheid van de dienstverlening gegarandeerd is, en de ondersteunende techniek up-to-date

wordt gehouden.

Omwille van de continuiteit van de eigen activiteiten van de Stichting wordt gestreefd naar een bescheiden algemene

reserve. Naast het waarborgen van de (financiële) continulteit van de stichting, zal het positieve saldo van een dergelijke

reserve te allen tijde beschikbaar zijn voor de statutaire doelstelling van de stichting'

Bestuur en directie

Het bestuurvan de stichting bestaat uit:

ll de heer R. Appel, voorzitter (aangetreden 14 december 2015)

Ll de heer P.G.F. Eversmann, penningmeester (aangetreden 14 december 2015)

l l mevrouw R.Gianotten, secretaris (aangetreden 14 december 2015)

De directievoering van de stichting geschiedde door de heer R' van Stipriaan'

Activiteiten over 2015

ln de eerste maanden van 2015 werden twee projecten die in 2014 al aan het publiek gepresenteerd waren, voortgezet.

De website www.chrisvangeel.nl werd functioneel verfijnd en naar een niveau gebracht waarop deze, met gerichte

investeringen in de verdere digitalisering van Van Geels archief, snel en zo veel mogelijk geautomatiseerd uitgebreid kan

worden. De Stichting Chris van Geel is vervolgens aan de slag gegaan met het vinden van de benodigde fondsen.

Het in de jubileumwebsite van de vakgroep Theaterwetenschap vervatte project ln Reprise kon in maart de resultaten

bekendmaken van een enquête naar de beste Nederlandse toneelstukken die het zouden verdienen vaker gespeeld te

worden. Op 5 maart werden de íesultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met inleidingen en discussie in Spui 25

te Amsterdam. Onder andere NRC Ho ndelsblod besteedde die avond uitgebreid aandacht aan de uitkomsten van de

enquête. Dit vormde meteen de afsluiting van de eerste fase van het project tn Reprise. Voor een volgende fase, waarin de

25 toneelteksten met de meeste stemmen aan een uitgebreid dramaturgisch en documentair onderzoek zouden worden

onderworpen, werden in 2015 door de Stichting fondsen gezocht en gevonden, waardoor tegen het einde van het jaar de

voorbereidingen voor Fase 2 konden beginnen'

ln de eerste helft van 20L5 werden de verkenningen voortgezet in het boekenvak en de cultuursector om na te gaan in

hoeverre er bereidheid was om bij de digitalisering van met name rechtendragende teksten de handen ineen te slaan. De

kritieke situatie op de Nederlandse boekenmarkt, naast het door uitgevers vrij algemeen ervaren gebrek aan

experimenteerruimte en marktpotentie, heeft in de loop van 20L5 binnen de Stichting tot bezinning geleid op dit deelvan

de eigen missie. De uitkomst was dat een kleine partij als de Stichting, zonder investeringsmiddelen achter de hand om

projecten van de grond te trekken, in deze marktomstandigheden niet in staat kan worden geacht hierin het verschil te

maken. Het heeft het bestuur ertoe gebracht niet verder te investeren in dit deel van de missie' Het behartigen van

erfgoedprojectenals/n Reprisebeantwoordtdaartegenoverwel degelijkaaneenduidelijkebehoefte,endezeactiviteit

wordt dan ook voortgezet.
Het onderhouden van de reeds opgebouwde technische infrastructuur is daarbij in handen gegeven van een nieuw

opgericht bedriif : DW proiecten.
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Naast de reeds genoemde projecten heeft de stichting zich gedurende 20L5 met de volgende projecten beziggehouden:

-Afronding digitalisering voor Dutch Media Group/Uitgeverij Overamstel

-De digitalisering van een aantal boeken voor het Van Gogh Museum

Amsterdam,5 april 2016
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W,*
R.Gianotten
Secretaris
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BALANS

ACTIVA

Vlottendeactiva

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAALACTlVA

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

UITKOMST VTOTTENDE ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN

UITKOMSTACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN

EigenvermoRen

Algemenereserve

Totaal eigen vermogen

31 december 2015

907

4.O82

4.989

4.989

o

4.989

4.989

4.989

4.989
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CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Directe opbrengsten activiteiten

Overige baten

TOTALEBATEN

DIRECTE KOSTEN

Kosten digitalisering

Kosten redactie
Kosten ICT-werkzaamheden

Overige directe kosten

Totale directe kosten

ORGANISATIEKOSTEN

Personele kosten

Kantoor- en organisatiekosten

Totale organisatiekosten

SALDO UITGEWONE BEDRIJFSVOERING

EXPLOITATIERESULTAAT
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7.033

7.033

2.008

735

257

3.000

7.243

3.22L
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TOELICHTINGEN
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GRONDSTAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld overeenkomstig de richtlijn va n de Raad voor de Jaarverslaggeving voor organisaties

zonder winststreven (Richtlijn 640).

Hetverslagjaarvan de Stichting komt overeen met het kalenderjaar.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders vermeld.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaa rdeerd tegen de nomina le waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijk oninbaarheid.

G RON DSLAG EN VOOR DE RESU LTAATBEPALI NG

Bate n

De baten worden verantwoord in het jaarwaarin zij gerealiseerd zijn.

Subsidies en bijdragen

Subsidies en bijd ragen worden als baten verwerkt in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde

kosten zijn gemaakt.

Lasten

De lasten worden bepaa ld op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn en overigens

wordt voldaan aan de voorwaarde voor het opnemen van voorzieningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren

Nog te vorderen bedragen

Te ontvangen BTW

Liquidemiddelen

ABN AMRO 407762620

De liquide middelen zijn vrij uitkeerbaar.

PASSIVA

Algemene reserve

Stand per 31 december 2014

Toevoeging i.h.k.v. resultaatverdeling
Stand per 31 december 2015

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen

31 december 2015

0

0

907

31 december 2015

907

4.O82

31 december 2015

tt.4t9
-6.43r

31 december 2015

4.O42

4.989
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Directe opbrengsten activiteiten

Overige baten

TOTALE BATEN

TASTEN

DIRECTE KOSTEN

Kosten digitalisering
Kosten redactie

Kosten ICT-werkzaamheden

Overige directe kosten

Totale directe kosten

ORGANISATIEKOSTEN

Personelekosten

Kosten management

Dekking t.l.v. projecten

Kosten inhuur ICT

Totaal personele kosten

Kantoor- en organisatiekosten

Bankkosten
Automatiseringskosten

Kantoorkosten
Overige organisatiekosten

Totaal kantoor- en organisatiekosten

A uto m ati s eri n g skosten

Kosten hosting
Kosten registratie domeinnamen

Kosten overige a utomatisering
Tota a I auto m ati se ri n g skosten

0L januari t/m
31 december 2015

7.O33

7.033

2.008

3.000

6.368

875

7.243

1-L9

2.O29

LO74

3.222

735
257

T.79I
88

150

2029
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS

Resultaatsbestem ming

Het bestuur heeft besloten om het resultaat over het boekjaar 2015 toe te voegen aan de algemene reserve die daarmee ultimo 2015 € 4.989

bed raagt.
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