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ANBlAlgemeen

Algemene gegevens instelling

.4 1 2 0 2 2 2 1 iKoophandel i..............., ...,........

Contactgegevens.Vul minimoolt van develden Adres,Telefoonnummer ofE-moilodresin.

Naam

Nummer Kamervan

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RStN (**)

Actief in sector (*)

ln welke landen is

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vríjwilligers (x)

Statutair bestuurvan de

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie

bestuur (*)

Doelgroepen (*)
(m eer der e opti es m o g elijh)

ng Nederlands Letterenfonds

;N1euw9 P{nsepggffas .1018 VR Amsterdam 
i

2- 
'-.0 

, 5-,.2 ,.0.,7... 3., 0,, o- 
i

:www.letterenfonds.nl :

i0 0 4 0 8 0 7 0 1:

i post@letterenfonds. nl

en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

:: sggynogiig 
-s991ol 

(i$lgn va1Jgeqgssing):

Secundaire sector (indien van toepassing) -

:wereldwijd

i........,.?..9 i Betaoldepersoneelsledeningemiddetdolntllftegedurendehetboehjaar.

::
i .,. ... . . ... J i vríiwittigers die zich regelmotig (meer dan 3 keer per jaor) inzenen voor uw instelling.

instelling

iTiziano Perez Directeur-bestuurder

iHet Nederlands Letterenfonds heeft een Raad van Toezicht, waarvan de leden door de :

itln:",", 
u"n OCW worden benoemd, 

.

i Slachtoffers van geweldAlgemeen publiek

Alleenstaande ouders

Analfabeten

Chronisch zieken

Dak- en thuislozen

Dieren

Gedetineerden

Gelovigen

Gemeenschappen

Jongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen met een beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

....: 5lachtoffers van natuurrampen

....i Slachtoffers van oorlog

.... 
i Slachtoffers van seksueel misbruik

: Studenten

i Verslaafden

i : Vluchtelingen

i , Vrouwen en meisjes

i : Werklozen

i :Wildlife
,X, overig

o
....! Oceanen en zeeën

: Ouderen

: Patiënten

(*) Optioneel veld, nietverplícht (**) Buiten Nederlond gevestigde instellingen moeten het RSIN-n ummer verplichtinvullen
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Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstel Iíng

van de instelling.

Warwil de instelling

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Geefhíer ontwoord op onderstlondevragen ofvu! na delootstevr\og over hetbeleídsplan de url in naar hetbeleidsplon.

ln diÍbeleídsplon moetminimaal antwoord gegeven worden op dein ditformulier gesteldevrogen over hetbeleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneer worden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert door middel van subsidies aan schrijvers en
vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de Nederlandse en 

i

Friestalige litêratuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- i

en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland

Promotie van de Nederlandse en Friestalige Literatuur in binnen-en buitenland oa door
middel van verstrekking van subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften
en festivals en het in stand houden en beheren van enkele residenties voor schrijvers
en vertalers.

r;;i;;;;"" óó*;il;,;i;;;;';;."|.'oi" ,un.l"'i,,i""1."n iHoe krijgt de instelling

inkomsten?
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Algemeen (vervolq)

Op welke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Als uw instelling vermogen

oanhoudt,vul don in

woor en op welhe monier

ditvermogen wordt

oongehouden (bijvoor

beeld spaorrehening,

beleggíngen etc).

Urlvan het beleidsplan

Vuldelínhinwoorhet

beleidspl an te vinden is.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

hetstatutaire bestuu6

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvul bij devolgende

vroag de ud in naar het

a ctiviteitenv ersl a g, of de

url n aa r h et ja or rekening

als daorín de acÍiviteiten

von het betreffende

boehjaar duidelijh zi in
beschreven.

Url van het activiteiten-

verslag. Vui de linh in woar heÍ

a ctiv iteitenv e r sl a g te v i n d en i s.

ilnkomsten worden door het Nederlands Letterenfonds besteed aan subsidies voor
,literaire projecten en het organiseren van activiteiten ten behoeve van de literaire
isector in Nederland.

Niet bestede middelen worden aangehouden op een rekening bij het Ministerie van
Financien( het zogenaamde schatkistbankieren)

http ://www. letterenfonds. nl/nl/pu bl icatie/1 63/beleidsplan
2021-2024

Open

trendvolger rijksambtenarencao, salaris directeur-bestuurder is gemaximeerd op grond
,van de WNT,

,*
letterenfonds. n l/nl/pu bl icatie/1 77 ljaarv erslag-2020 Open
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Balansdatum

Activa

lmmateriëlevasteactiva

Mêteriélevaste activa

Flnanciële va5te activa

31-'t2-2020 31-12-2019 C) Passiva 31-12-2020 31-12-201s (.)

:€ 572.625:,

lz::€ 3.187.492',

1€ 3j87.492

€ 9.939.891

:... ..... ......... .... ......... ...:

:r :,ea+,!fl1:

:r :

i..-......-.-..---.,----.: +

]€ 1391,18e:

+

€ 21.218.292

r _"--_ l :
continurreitsresetue,€ .llz,!.Ls:

Besterm.g5reserye .C

HeNaarderings-

reseruê

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Koftlopende schuiden

45oveÍee'eseaes € a1 ,-------r-----.......... .

----> € 572.670'Voorrêden

Vorderingen €,

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Tobàl

Íoeli(hting
Geeí hiet een

toelichting bii de

bolons oí vul de ud

noot deioorchening

in als hie( een

toellchting in is

opgenomen.

€

,f ],2]0,00+,

:€
:................................,

t€ 8.669.227::''''''''..''''...'. .'.'.',',''', +

lrl

)€ 14.020.284:

lr:

9-8,008;

i€ 3.566.884:

t€ 1197221

1€ 3,697,p3a;

)€ 5.173.4731

_+
1€ 13.127.383:

r€ 572.670i

€ 2.254.655

€ 238.096

:€.9:199'958.

t€ ..17:7895021

_+
€ 24.602.881

-+

_+
13.127 :€ _2!903191.: Totaal

http://M.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-jaarrekening -2020.pdt
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Staatvan baten en lasten

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten

en/ofdiensten (omzet)

Subsidies van overheden

5ubsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijd ragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Bijdragen van Ioterijinstellingen

Overige giften

Giften

Financiële baten

Overige baten

Som van de baten

Lasten
lnkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies t' giften

Aankopen en verwervingen

Comm unicatiekosten

Personeelskosten

H u isvesti ngskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Som van de lasten

2020

i€ 313

,c 16.593.798i

:€ 16.593.798

i{

2019 (.)

€

306.513:

12.142.

:€

€

+

12.142.5911

i€ ;

€

:€

i€

i€

:€

€

oi :€

,t
+

100

147.9891 : €

0

17.155.157

174.5491

12.623

8.236.1

24.707i

2.193

214

136.521i

.€

:€

10.558.413:

''. ........., +

28

2.303.55

219.064

147.7

2.586.052i 1.891.91

12.697.064i15.842,

Saldo van baten en lasten

:€

1.312.229

:€

-73.411
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Staatvan baten en lasten (vervolg)il
Toelichting

G eef hi er een toeli chtin g

bij de staatvan boten en

Iosten ofvul de url naar

de jaorrehening in ols hier

een toelichting in is

opgenomen.

Url van de jaarrekening

Vul delínkin noar de

joarrehening ols u deze

ookhebt gepubliceerd.

I http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Nederlands-Letterenfonds-jaarreke
, ning -2020.pdf

:

i http :i/www. letterenfonds. nl/images/issue-download/Nederlands-L
letterenfonds-jaarrekeni ng -2020. pdf

Open


