Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Het Literatuurhuis

Nummer Kamer van
Koophandel

5 4 9 0 2 9 2 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Oudegracht 237, 3511NK Utrecht

Telefoonnummer

0 3 0 2 3 1 8 3 7 6

E-mailadres

info@ilfu.com

Website (*)

www.ilfu.com

RSIN (**)

8 5 1 4 8 5 2 9 7

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
6

Aantal medewerkers (*)

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer J.W. Lemaier

Secretaris

Mevrouw I.E. Klink

Penningmeester

De heer G.P. van Oort

Algemeen bestuurslid

Mevrouw R.I Wester

Algemeen bestuurslid

Mevrouw G. Waldmann

Overige informatie
bestuur (*)

Mevrouw M.J.M. Mourits

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel boeken, schrijvers en alles wat behoort tot de literaire
cultuur een zichtbaar en relevant onderdeel van de samenleving te laten zijn.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van evenementen en
festivals, het voortbengen van producties zoals (boek-)uitgaves, vertalingen,
filmreportages en muzikale bewerkingen en het archiveren en ontsluiten van literair
erfgoed.
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Jaarlijks in de laatste twee weken van september vindt het ILFU International Literature
Festival Utrecht plaats. Het festival presenteert op een groot aantal locaties in Utrecht
alle genres van de literatuur: van fictie, non-fictie, poëzie en jeugdliteratuur tot korte
verhalen en young adult-boeken, waarbij we bewust aansluiting zoeken bij andere
disciplines, zoals film, muziek en beeldende kunst. Het ILFU toont hoe we het begrip
‘literatuur’ opnieuw willen definiëren; niet alleen de klassieke roman is literatuur, maar
ook andere kunstvormen waarin taal op een verhalende manier wordt ingezet om te
reflecteren op onze wereld en ons mens-zijn, behoren tot het aanbod. Daarnaast
presenteren we vanaf het najaar van 2021 op het ILFU Membership Platform het
gehele jaar door dagelijks nieuwe verhalen en archiefbeelden. Op het platform laten we
schrijvers en dichters aan het woord over actuele thema's in onze maatschappij. Via de
ILFU Academy bieden we een uitgebreid programma van schrijf- en leescursussen.
Met deze activiteiten wil ILFU een zo divers mogelijk publiek laten zien hoe breed de
literaire cultuur is en het publiek inspireren tot het maken van avontuurlijke literaire
keuzes.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Onze organisatie wordt meerjarig gesubsidieerd door de gemeente Utrecht, provincie
Utrecht en het Nederlands Letterenfonds (die laatste tot en met 2020; vanaf 2021 is dat
het ministerie van OCW). Voor specifieke activiteiten vragen we incidentele bijdragen
van fondsen. ILFU verkrijgt daarnaast inkomsten uit kaartverkoop voor events en
activiteiten en uit deelname aan cursussen van de ILFU Academy. Jaarlijks geeft ILFU
enkele boeken/bundels uit bij haar programma's, waarvan de verkoop ook inkomsten
oplevert. Ook heeft ILFU een 'huisvriendenlidmaatschap', dat in het najaar van 2021
over zal gaan in het 'membership programma' van het ILFU platform.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten worden volledig besteed aan de organisatie van de activiteiten en
programma’s om daarmee de missie en doelstellingen te behalen. Om de continuiteit
te waarborgen wordt een algemene reserve gehanteerd. Omdat de stichting in
aanzienlijke mate afhankelijk is van incidentele subsidies en bijdragen zou zonder een
dergelijke reserve de continuiteit niet gewaardborgd kunnen worden. In
overeenstemming met de richtlijnen van een van de subsidienten is deze nooit hoger
dan 15% van de totale omzet. Voor specifieke doeleinden worden, in overleg met de
subsidienten, incidenteel bestemmingsfondsen/-reserves ingesteld.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden.
De werkzaamheden van ILFU sluiten niet vanzelfsprekend aan bij een bestaande cao.
Stichting het Literatuurhuis hanteert dan ook haar eigen salarisgebouw en
arbeidsvoorwaarden, die wel vergelijkbaar zijn met in cao’s vastgelegde afspraken in
andere sectoren van de cultuur.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Uiteraard heeft onze organisatie haar activiteiten in 2020 drastisch aangepast aan de
maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Een verslag van de
gerealiseerde activiteiten is te vinden in het bijgevoegde activiteitenverslag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

6.102

€

13.559

Materiële vaste activa

€

1.674

€

2.984

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

7.776

+
16.543

€

182.185

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€
133.115

€

+

279.505

+
€

315.300

382.959

€

323.076

31-12-2019 (*)

€

100.598

€

€

31.979

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

100.598

€

+
100.598

€

Bestemmingsfondsen

€

76.414

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

146.064

Totaal

€

323.076

+
€

399.502

+

€
103.454

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

132.577

€

266.925

€

399.502

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

60.647

€

122.951

Subsidies van overheden

€

764.234

€

560.964

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

167.932

€

45.877

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

932.166

€

606.841

Baten sponsorbijdragen

€

16.186

€

12.757

Giften en donaties van particulieren

€

2.970

€

3.298

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

2.970

+

+
3.298

+

+

€

1.011.969

€

745.847

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

407.006

€

265.249

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

68.759

€

58.291

Personeelskosten

€

427.108

€

323.166

Huisvestingskosten

€

20.612

€

24.063

Afschrijvingen

€

8.767

€

8.218

Financiële lasten

€

16

€

Overige lasten

€

35.298

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

32.145

967.566

€

711.132

44.403

€

34.715

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

