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ANBI  
De stichting Nieuw LiedFonds is een culturele ANBI en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een 
'algemeen nut beogende instelling' of een ANBI. Donateurs van de stichting Nieuw LiedFonds mogen hun giften 
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Stichting Nieuw LiedFonds hoeft ook geen erfbelasting 
of schenkbelasting te betalen voor ontvangen erfenissen en schenkingen.  

 
 
Doelstelling  
De stichting Nieuw LiedFonds heeft ten doel de liturgie te vernieuwen met teksten geschreven door vrouwen 
en gecomponeerd door vrouwen of mannen. Dat doet het fonds door publicatie en verspreiding van cd’s, 
partituren en het boek en de promotie daarvan.  
Het vermogen van de stichting Nieuw LiedFonds zal worden gevormd door: opbrengst van de verkoop van cd's, 
partituren en een boek, lieddagen/workshops en door schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies, donaties 
en alle andere verkrijgingen en baten.  

 
 
Bestuurssamenstelling  
Het bestuur van de stichting Nieuw LiedFonds bestaat uit:  

 Wilna Wierenga, benoemd per 1 februari 1999 

 Ankie Knijnenburg, benoemd per 1 juni 2012 

 Ineke Visser-Luirink, benoemd per 1 november 2018 

 Dick Steigenga is financieel adviseur. 
 
Bestuursleden ontvangen geen salaris en/of fees. De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor 
gemaakte onkosten.  
 
 

Jaarverslag 2017  
• Januari-april: Repetities met het projectkoor voor de nieuwe cd in de Keizergrachtkerk en de Boomsspijker 

Amsterdam 
• Maart: Medewerking verleend aan het vrouwenweekend van de Dominicuskerk  
• 18 april: deelgenomen aan de workshop fondsenwerving via PKN-platform Geloof in je project  
• 29 april: try out nieuwe cd in de Dominicuskerk Amsterdam 
• 26 en 27 mei: opname van nieuwe cd in de Dominicuskerk Amsterdam 
• Juli-september: Fondsenwerving via Geloof in je project; voorbereiding kopij cd-boekje en toelichtingen bij 

de partituren; redactie, vormgeving en productie van de cd  
• 14 oktober: lieddag bij de verschijning van de 7e cd van het Nieuw LiedFonds (thema: Loslaten) en afscheid 

van Marijke Beukema, oprichter en voorzitter van het Nieuw LiedFonds. Wilna Wierenga start als nieuwe 



voorzitter. Ankie Knijnenburg en Ineke Visser-Luirink zijn de andere bestuursleden. Dick Steigenga treedt 
toe als financieel adviseur. We zoeken versterking voor het bestuur en de ondersteuning van de 
werkzaamheden. 

• Verdere promotie van het werk van het NLF en moderne liturgie (cd’s, partituren en het NLF-oeuvreboek 
Als daar muziek voor is.  

• Alle activiteiten zijn gepubliceerd op de website www.nieuwliedfonds.nl, via Twitter @nieuwliedfonds, via 
nieuwsbrieven en in de jaarlijkse vriendenbrief.  

 
 

Financiële verantwoording 2017 
Specificatie (in euro's) 

 
Banksaldi  
Banksaldi per 1 januari 2017:  € 23.045,44  (zakelijke rekening € 496,68 en spaarrekening € 21.226,57)  
Af Exploitatietekort 2017:  €-14.489,59  
Bij Opbrengst Crowdfunding €   6.399,00 
Af: Kosten Crowdfunding €-  2.169,95 
Banksaldi per 1 januari 2018:  € 11.462,71 (zakelijke rekening € 438,85 en spaarrekening € 11.023,86)  
Met de crowdfunding-actie is een gedeeltelijke dekking van de productiekosten van de nieuwe CD 
gerealiseerd. Het resultaat hiervan is buiten het exploitatieoverzicht verwerkt. 
De banksaldi zullen worden benut voor het promoten van de gepubliceerde cd's en het in 2013 
gepubliceerde boek Als daar muziek voor is.  
Er zijn geen andere vorderingen dan de banksaldi.  
Er zijn geen financiële schulden. Wel zijn er nog immateriële verplichtingen voortvloeiend uit de 
crowdfunding-actie ten behoeve van de productie van de nieuwe CD 
Er zijn voorraden: een aantal nog niet verkochte (eerder) verschenen cd's/partituren.  
 
UITGAVEN 2017  INKOMSTEN 2017  
      
productie partituren  € 4.808,03  Verkoop cd  € 1.018,25 
Productiekosten nieuwe CD  € 12.309,84 Verkoop partituren  € 1.821,40  
Organisatie lieddagen € 2.422,21 Verkoop boek  € 77,00  
teksten en composities nieuwe cd  € 1.250,00  Verkoop via derden  € 4.078,49 
Royalties Zangen zoeken en zien  € 200,00  Bijdragen lieddagen € 1.725,00 
Drukwerk € 707,13 Bijdragen vrienden/giften € 1.065,00 
Website € 99,00  Ontvangen rente € 47,29 
Bestuur en administratie  € 492,40     
Bankkosten € 190,76  Exploitatietekort € 14.489,59 
  =========   ======== 
Uitgaven totaal  € 24.322,02  Inkomsten totaal  € 24.322,02  

 

 
Plannen voor 2018  
• In 2018 bestaat het Nieuw LiedFonds 25 jaar en dat gaan we vieren op 17 november in Leeuwarden. 2018 

zal in het teken staan van dit feest en van de versterking van het bestuur en het team eromheen. 
• Nu Marijke Beukema de voorzittershamer in oktober 2017 heeft overgedragen aan Wilna Wierenga en 

Ankie Knijnenburg heeft aangegeven te vertrekken in 2018, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden en 
adviseurs. 

• We zullen onderzoeken hoe we ook in de toekomst onze doelstellingen het best kunnen waarmaken. Is 
publicatie op cd’s nog van deze en de komende tijd of moeten we de muziek gaan streamen?  

 


