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Toelichting Regeling literaire manifestaties en activiteiten 
 
 
Algemeen  
De minister van OCW heeft bekend gemaakt dat het Letterenfonds voor de periode 2017-2020 
jaarlijks een extra bedrag voor literaire festivals aan het Nederlands Letterenfonds zal krijgen met 
name om meer activiteiten in de regio te ondersteunen. Deze gelden worden met deze regeling 
benut.  
Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en 
internationale literatuur, literair-educatieve activiteiten en cross-disciplinaire projecten en projecten 
waarin wordt samengewerkt met maatschappelijke instellingen vallen binnen het bereik van de 
regeling. 
 
Prioriteit wordt verleend aan manifestaties en activiteiten op het terrein van de literatuur die buiten 
de Randstedelijke regio’s plaatsvinden en aan activiteiten die de culturele diversiteit vergroten en 
gericht zijn op het bereiken van nieuwe publieksgroepen.  
 
Paragraaf 1 
Artikel 5 De aanvraag 
In de aanvraag wordt vermeld hoeveel bezoekers en/of deelnemers men denkt te bereiken en 
waarop deze verwachtingen worden gebaseerd. Ook moet worden vermeld hoe de bezoekers, 
betalend en niet-betalend worden geteld. De wijze van registratie moet kenbaar, controleerbaar en 
vergelijkbaar zijn. De aanvraag vermeldt op welke doelgroep(en) de activiteiten zijn gericht 
(onderwijstype, leeftijdscategorie, man/vrouw, opleidingsniveau, culturele achtergrond); hoe deze 
doelgroepen worden bereikt. De aanvraag bevat een marketingplan en een indicatie voor de 
toegangsprijs voor uw manifestatie of activiteit. Als activiteiten gratis zijn, wordt uitgelegd waarom 
daarvoor is gekozen. 
 
Paragraaf 2 Bepalingen ten aanzien van tweejarige subsidies 
Deze subsidie kan worden aangevraagd door instellingen die zijn gericht op het organiseren van 
literaire manifestaties en andere literaire activiteiten door het jaar heen en voor literaire-educatieve 
activiteiten met binnen- of buitenschools aanbod, al dan niet in combinatie met een manifestatie.  
 
Artikel 2.2 beoordelingscriteria 
Ad b. Bij de beoordeling van de kwaliteit wordt ook meegewogen hoe de kwaliteit van eerdere door 
het Nederlands Letterenfonds gesubsidieerde soortgelijke activiteiten wordt bevonden. 
Ad d. Manifestaties van landelijk belang zullen de voorkeur hebben. Ook innovatieve en 
multidisciplinaire activiteiten vormen een pre.  
Ad e. Publieksbereik  
Het publieksbereik zal als niet voldoende worden beoordeeld als het aantal bezoekers en/of 
deelnemers aan de te subsidiëren activiteiten naar verwachting lager is dan 1.000 per jaar.  
Ad f. Professionaliteit en ondernemerschap. Hierbij wordt beoordeeld hoe de organisatie en het 
ondernemersplan aansluiten bij de geplande activiteiten en hoe de visie is op de verdere 
ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De instelling wordt geacht zich te houden aan 
de code cultural governance (goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording).  
Ad g. Organisaties die zich onderscheiden door activiteiten in samenwerking met maatschappelijke of 
culturele instellingen hebben de voorkeur.  
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Ad h. Beoordeeld wordt de begroting, en wat de verhouding is tussen kosten en opbrengsten van de 
activiteiten, ook in verhouding tot het publieksbereik en de realiteitszin van het dekkingsplan. Bij de 
beoordeling is ook relevant hoe de verhouding is tussen de gevraagde subsidie en het totaal aan 
baten. Een subsidie die lager is dan 40% van de baten heeft de voorkeur.  
 
Paragraaf 3 bepalingen ten aanzien van de projectsubsidies 
Artikel 3.1.  
Aanvragen van instellingen die een projectsubsidie aanvragen die een meerjarige subsidie hebben 
ontvangen voor de beleidsplanperiode 2017-2020, komen slechts in aanmerking wanneer het een 
duidelijk afgebakend project betreft dat naar oordeel van het bestuur niet valt onder de activiteiten 
waarvoor al een meerjarige subsidie is toegekend. Beheerkosten worden geacht al gesubsidieerd te 
zijn en kunnen geen onderdeel uitmaken van de projectbegroting.  
 
Artikel 3.2 
Ad b. Bij de beoordeling van de kwaliteit wordt ook meegewogen hoe de kwaliteit van eerdere door 
het Nederlands Letterenfonds gesubsidieerde soortgelijke activiteiten wordt bevonden. 
 
 


