
 

 
 
 
Writers Unlimited  
De activiteiten van Writers Unlimited (Stichting Winternachten) in binnen- en buitenland zijn 
sinds de oprichting in 1995 voor een groot deel mogelijk gemaakt door overheidssubsidies 
van het Ministerie van OCW, het Nederlands Letterenfonds en de gemeente Den Haag. 
Deze subsidiënten vragen de culturele instellingen steeds nadrukkelijker om meer inkomsten 
te genereren uit de samenleving: van particuliere- en bedrijvendonateurs, en van particuliere 
fondsen en sponsors.  
 
Oprichting stichting Vrienden van Writers Unlimited 
Omdat voorzien werd dat vanaf het kunstenplan 2013-2016 meer inkomsten uit de 
samenleving gegenereerd zouden moeten worden, is begin 2011 de stichting Vrienden van 
Writers Unlimited opgericht - een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
De Stichting Vrienden van Writers Unlimited ondersteunt alle activiteiten van Writers 
Unlimited (stichting Winternachten).  
Donateurs van de Writers Unlimited Vriendenkring schenken minimaal drie jaar op rij een 
bedrag aan de Stichting Vrienden van Writers Unlimited. Het is ook mogelijk  gedurende 
minimaal vijf jaar een periodieke gift te doen, die hetzij in een notariële akte hetzij (sinds 1 
januari 2014) in een ‘onderhandse akte’ is vastgelegd. 
 
Bijdragen van Stichting Vrienden van Writers Unlimited in 2011, 2012, 2013, 2014  
In 2011 en 2012 heeft de stichting Winternachten geen beroep hoeven doen op de stichting 
Vrienden van Writers Unlimited. Vanaf 2013 heeft de stichting Vrienden van Writers 
Unlimited bijgedragen aan het Writers Unlimited Winternachten festival: in 2013 € 15.000 en 
in 2014 ook € 15.000. 
 
Terugblik op Jaarrekening 2015 stichting Vrienden van Writers Unlimited 
In 2015 heeft de stichting Winternachten wederom een beroep gedaan op de stichting 
Vrienden van Writers Unlimited voor enkele projecten in de jubileumeditie van Writers 
Unlimited Winternachten internationaal literatuurfestival: het Who’s afraid of Youth 
scholierendichters project, het Schrijversfeest, en de ‘outreach’programma’s.  
De stichting Vrienden van Writers Unlimited heeft totaal € 20.000 bijgedragen aan het 
Writers Unlimited Winternachten festival 2015.  
 
Toekomst stichting Vrienden van Writers Unlimited 
Ook in 2016 vraagt de stichting Winternachten aan de stichting Vrienden van Writers 
Unlimited een bijdrage om - de 21e editie van - het jaarlijkse Winternachten internationaal 
literatuurfestival van 14 t/m 17 januari 2016 te realiseren.  
De jaarrekening van stichting Vrienden van Writers Unlimited 2016 zal naar verwacht in april 
2017 worden opgesteld, en in juni 2017 op de website worden gepubliceerd.  
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