
Hoe weet ik of het literaire tijdschrift waarin mijn werk gepubliceerd stond een subsidie ontving van 

het Letterenfonds? 

De literaire tijdschriften die een subsidie kregen in het kader van de Regeling literaire tijdschriften of de 

Regeling Literaire tijdschriften 2021-2024 zijn: 

• Awater 

• boekie-boekie.nl (in de jaren 2017-18) 

• Das Magazin (in de jaren 2017-18) 

• De Internet Gids (DIG) 

• De Gids 

• De Parelduiker 

• De Nederlandse Boekengids 

• Dichter. (vanaf 2019) 

• Ensafh 

• Extaze (in de jaren 2017-19) 

• Filter 

• Hispel (in de jaren 2019-20 ) 

• Hollands Maandblad 

• Liter 

• Revisor 

• Terras 

• Tirade 

 

Hoe weet ik of de literaire manifestatie, activiteit of festival waarop ik geprogrammeerd stond 

gesubsidieerd werd door het Letterenfonds? 

De organisaties aan wie een (meerjarige of incidentele) subsidie* is toegekend voor een literaire 

manifestatie of literair-educatieve activiteit vindt u in onze jaarverslagen: 

• Jaarverslag 2017 (p. 73-76 en p. 83) 

• Jaarverslag 2018 (p. 87-89 en p. 97) 

• Jaarverslag 2019 (p. 74-76 en p. 84) 

• Jaarverslag 2020 (p. 78-79, p. 91 en p. 99-100) 

• Jaarverslag 2021 (p. 70-72 en p. 92) 

• In 2022 hebben vooralsnog acht organisaties een incidentele subsidie ontvangen. 

 

Hoe toon ik aan dat ik geprogrammeerd stond op een literaire manifestatie, festival of literair-

educatieve activiteit? 

Noem bij uw aanvraag de datum van uw deelname aan de manifestatie of activiteit en stuur de flyer (of 

ander bewijs) van het programma waarin u geprogrammeerd stond mee. Een link naar een programma 

of flyer op het internet voldoet of anders een scan/foto van de flyer. U kunt ook een factuur meesturen. 

De regelingen waar het om gaat zijn: 

• de Regeling literaire manifestaties en projecten, incidenteel en tweejarig; 

• de Regeling projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten; 

• de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017 – 2020; 

• de Regeling projectsubsidies literaire activiteiten; 

• de Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024; 

• de Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024; 

• of Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds. 

http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/145/jaarverslag-2017
http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/158/jaarverslag-2018
http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/167/jaarverslag-2019
http://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/177/jaarverslag-2020
https://www.letterenfonds.nl/nl/publicatie/186/jaarverslag-2021
https://www.letterenfonds.nl/nl/entry/3260/projectsubsidies-literaire-activiteiten-2022-01

