
 

 

Writers Unlimited  
De activiteiten van Stichting Writers Unlimited 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. 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 in een 'Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst is vastgelegd. 

 

Bijdragen van Stichting Vrienden van Writers Unlimited in 2011 tot en met 2017 
In 2011 en 2012 heeft de stichting Writers Unlimited geen beroep hoeven doen op de 
Stichting Vrienden van Writers Unlimited. Vanaf 2013 heeft de stichting Vrienden van 
Writers Unlimited bijgedragen aan Writers Unlimited Winternachten festival: in 2013 en in 
2014 € 15.000. In 2015, 2016 en 2017: € 20.000. 

 

Terugblik op Jaarrekening 2018 stichting Vrienden van Writers Unlimited 

In 2018 heeft de stichting Writers Unlimited een beroep gedaan op de stichting Vrienden van Writers 

Unlimited voor de 23e editie van Writers Unlimited Winternachten internationaal literatuurfestival 

Den Haag (18 t/m 21 januari 2018), alsmede het ‘Outreach’ project en het educatieproject ‘Spot on 

Young Poets’. Stichting Vrienden van Writers Unlimited droeg totaal € 20.000 bij aan Winternachten 

internationaal literatuurfestival Den Haag 2018.  

 

Winternachten Festival, Outreach, Spot on Young Poets 2018 
De Stichting Vrienden van Writers Unlimited heeft - naast de structurele subsidiënten Nederlands 
Letterenfonds en de gemeente Den Haag en enkele particuliere fondsen – substantieel bijgedragen 

aan het Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2018. Het Winternachten 
festival kon rekenen op een opnieuw groeiende belangstelling van het publiek voor een 
indrukwekkend programma rond het thema We the People. Drieënnegentig auteurs uit binnen- en 
buitenland kwamen samen om met het publiek en met elkaar in gesprek te gaan. Er waren nieuwe 
programmaconcepten, er was ruimte voor interactie met het publiek, en veel cross-overs tussen 
literatuur en de andere kunstdisciplines. Er was gekozen voor een verjonging bij de keuze van de 
optredende schrijvers in het festival, een verjonging in de uitstraling die ook terug te zien was in de 
samenstelling van het publiek. 
  



 

 

Ook werd dankzij de projectbijdragen van de Vrienden van Writers Unlimited, Fonds 1818 en 
Nederlands Letterenfonds een vurige wens van Writers Unlimited met succes gerealiseerd: met 
Winternachten festival meer en nieuw publiek bereiken in meer stadsdelen van Den Haag door 

samenwerking met de Haagse cultuur- en onderwijsinstellingen. Met het Outreach-programma 
wordt het Winternachten festival naar de hele stad gebracht. Los van leeftijd, inkomen en etnische 
scheidslijnen kunnen Haagse burgers meevieren met het mooiste literatuurfestival van Nederland, 
vanuit de sterke overtuiging dat literatuur en lezen inspirerende, emancipatorische en vormende 
bijdragen kunnen leveren aan alle burgers. 
Ook is dankzij de projectbijdragen van de Vrienden van Writers Unlimited, Fonds 1818 en Nederlands 

Letterenfonds in 2018 door Writers Unlimited een succesvol educatieprogramma Spot on Young 
Poets gerealiseerd i.s.m. het Haags Dichtersgilde, Museum Meermanno | Huis van het Boek en 
middelbare scholen uit de Haagse regio. Sinds 2008 ontwikkelt Spot on Young Poets het schrijf- en 
dichttalent van bovenbouwleerlingen van Haagse middelbare scholen en leert hen in dicht- en 
performancelessen op school zelf gedichten schrijven en voordragen. De docenten van het Haags 
Dichtersgilde bezoeken ieder jaar een aantal klassen voor een serie poëzielessen en workshops. 
Tijdens het festival presenteren de leerlingen vervolgens hun werk aan het publiek. Dit jaar werd 
voor de tweede keer aan een van de leerlingen de ‘Jonge Campert-prijs’ uitgereikt. 
 

Toekomst stichting Vrienden van Writers Unlimited 
Naar verwacht vraagt de Stichting Writers Unlimited aan de Stichting Vrienden van 
Writers Unlimited opnieuw een bijdrage voor de 24e editie van het jaarlijkse 
Winternachten internationaal literatuurfestival van 17 t/m 20 januari 2019. De 
jaarrekening 2019 van Stichting Vrienden van Writers Unlimited zal naar verwacht in 
april 2020 worden opgesteld, en in juni 2020 op de website worden gepubliceerd. 
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