
 

 

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 
verwerven uit de samenleving: van particuliere- en bedrijvendonateurs, 
en van particuliere fondsen en sponsors.  

Oprichting Stichting Vrienden van Writers Unlimited 
Om die reden is begin 2011 de Stichting Vrienden van Writers 
Unlimited opgericht - een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Deze Stichting ondersteunt alle activiteiten van Writers 
Unlimited. Donateurs van de Writers Unlimited Vriendenkring 
schenken minimaal drie jaar op rij een financiële bijdrage 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. 
 
Bestuur Stichting Vrienden van Writers Unlimited 
In 2021 vond een wijziging plaats in de bestuurssamenstelling van de Stichting. 
Wilma Scheffers, sinds 2011 voorzitter van het bestuur werd opgevolgd door 
Margot Dijkgraaf. Het bestuur bestaat daarmee nu uit Margot Dijkgraaf, 
(voorzitter), Eric Visser (penningmeester), Nelleke Noordervliet en Wouter van 
Gils. 
 
Bijdragen van Stichting Vrienden van Writers Unlimited aan Stichting Writers 
Unlimited 2011 tot en met 2020 
In 2011 en 2012 heeft de stichting Writers Unlimited geen beroep 
hoeven doen op de Stichting Vrienden van Writers Unlimited. In 2013 en 
2014 heeft de stichting jaarlijks bijgedragen aan het Writers Unlimited 
Winternachten festival voor een bedrag van € 15.000. Vervolgens in  
2015, 2016, 2017 en 2018 met telkenmale € 20.000 en in 2019 € 16.500. 
In 2020 heeft de stichting Writers Unlimited geen beroep gedaan op de 
stichting Vrienden van Writers Unlimited. 



 

 

 
Jaarrekening en Toelichting op Jaarrekening Stichting Vrienden van Writers 
Unlimited 2021 
In 2021 is geen beroep gedaan op de stichting voor de 26e editie van Writers 
Unlimited Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag.  
De stichting organiseerde op 26 oktober 2021 voor het eerst sinds de Covid-19 
pandemie weer een fysiek Vriendenkringdiner, met als speciale gast auteur 
Sholeh Rezazadeh over haar boek “De hemel is altijd paars”. 
In het boekjaar 2021 ontvingen we donaties van de Vrienden.  
Het jaar 2021 kan worden afgesloten met een positief resultaat. 
 
Writers Unlimited 2021 
Zoals voor vele culturele organisaties was 2021 ook voor Writers Unlimited een 
ongewoon en enerverend jaar. Door aanhoudende coronamaatregelen, waren 
voortdurend aanpassingen noodzakelijk. Dit jaar vergde veel flexibiliteit van het 
team van Writers Unlimited en men leerde veel over online programma’s 
maken, communicatie en nieuwe mogelijkheden zoeken in vaak kort 
tijdsbestek.  
Het jaarlijkse hoogtepunt, de 26e editie van het Winternachten festival met als 
thema ‘Het is aan ons’, vond dan ook  volledig online plaats, tussen 13-17 
januari 2021. Na afloop van het Online Winternachten festival in januari vond 
tot en met maart 2021 het Slow Winternachten festival plaats, met gratis ‘on 
demand’ alle videoregistraties van de gelivestreamde festivalprogramma’s op  
het YouTube-kanaal van Writers Unlimited, veel extra op video opgenomen 
festivalprogramma’s, en speciaal voor Winternachten festival gemaakte 
filmpjes, o.a. van scholierendichters in het Spot on Young Poets-project.   
Na de zomer van 2021 werd er weer steeds meer mogelijk op het gebied van 
publieke evenementen. De Writers Unlimited-programma’s in de Writers Series 
vonden bijna allemaal fysiek plaats in Studio B van de Centrale Bibliotheek.   
 



 

 

De stichting Vrienden van Writers Unlimited in 2022 en verder 
De Stichting organiseerde op 12 april 2022 een Vriendenkringdiner met auteur  
Manon Uphoff in restaurant Schlemmer over haar boek “Vallen is als vliegen”. 
Tijdens de zomereditie van het Winternachten festival op zondagmiddag 19 
juni 2022 was er een Vriendenkringlunch in  Amare met als gast auteur Raoul 
de Jong over zijn boek “Jaguarman”.  
De bestuursleden van de stichting worden bijgeschreven in het UBO-register. 
De jaarrekening 2022  en de Toelichting op de Jaarrekening 2022 van Stichting 
Vrienden van Writers Unlimited zal zoals gebruikelijk in mei 2023 worden 
opgesteld, en in de loop van juni 2023 op de website worden gepubliceerd.  
 
 
Den Haag, 30 juni 2022 
 
Bestuur Stichting Vrienden van Writers Unlimited:  
Margot Dijkgraaf, voorzitter  
Eric Visser, penningmeester  
Nelleke Noordervliet  
Wouter van Gils 
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