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TOELICHTING/ALGEMENE BEPALINGEN/AANVRAAGFORMULIER 

 

Het Fonds is in 1994 opgericht met geld van het Ministerie van OC&W en van de toenmalige 

Vereniging van Letterkundigen. Doel was het geven van ondersteuning aan schrijvers en 

vertalers, beoefenaren van de Nederlandstalige en Friestalige Letterkunde. 

Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open 

voor alle letterkundigen, ook zij die geen lid zijn van een beroepsvereniging. Met de 

uitbreidingen van de VSenV kunnen meer leden een beroep doen op het Fonds. Evenwel 

vanwege de beperkte financiële middelen zal het bestuur van het SFL in het toewijzingsbeleid 

de mogelijk literaire achtergrond van de aanvrager in de overwegingen betrekken. 

 

Voorwaarden 
Een auteur of vertaler kan een beroep doen op de Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen. 

Aanvragers zijn degenen die niet in staat blijken aan normale verplichtingen te voldoen 

doordat 

- een calamiteit heeft plaatsgevonden die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening;  

- bepaalde werkzaamheden door bijvoorbeeld ziekte of ongeval tijdelijk niet kunnen worden    

verricht en de inkomsten aanzienlijk zijn gedaald of geheel weggevallen; 

- zich een inzinking in de productiviteit heeft voorgedaan; 

- aanvulling noodzakelijk is op kosten die niet volledig door een verzekering worden vergoed. 

 

Inkomensnormen 

Het bestuur stelt vast of de aard van de calamiteit zodanig is dat de aanvrager voor een 

bijdrage in aanmerking komt. Over het algemeen hanteert het bestuur hierbij onderstaande 

inkomensnormen, maar hiervan kan in sommige situaties worden afgeweken. 

 

Als richtlijn bij de overweging of aanvrager voor een bijdrage in aanmerking komt bekijkt het 

bestuur het bruto inkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. 

 

1. Voor alleenstaanden bedraagt dit €  25.000,- of lager. 

 

2. Voor gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen (gezamenlijk) €  35.000,- of 

lager. 
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Aanvragen moeten digitaal (gescand met uw handtekening) worden toegestuurd naar: 

sociaalfonds@vsenv.nl. De aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het 

formulier volledig is ingevuld. 

 

Met de aanvraag dient een kopie te worden meegestuurd van het volledige, laatst 

ingediende belastingaangiftebiljet en, indien van toepassing, een kopie van de winst- en 

verliesrekening.  

In voorkomende gevallen kan het bestuur vragen om aangiften van eerdere jaren. 

Het is tevens de bedoeling dat kopieën van contracten (alleen eerste pagina en pagina met 

honorarium en pagina met handtekeningen uitgever, producent etc./auteur) in de periode van 

3 jaar voorafgaande aan de aanvraag worden meegestuurd. 

 

Doeluitkering 
Indien men een Bijstandsuitkering ontvangt komt men in principe niet in aanmerking voor 

een tegemoetkoming uit het fonds. 

Een uitzondering hierop is dat men kan aantonen dat het geld wordt uitgegeven aan onkosten 

die direct samenhangen met de uitoefening van het beroep van auteur of vertaler. Men 

ontvangt dan een zgn. doeluitkering die als regel niet door de uitkeringsinstantie in 

mindering zal worden gebracht. In dit geval dient men betalingsbewijzen te overleggen 

waaruit blijkt dat de onkosten ook werkelijk zijn gemaakt.  

 

Toekenning 
Het bestuur beoordeelt de aanvraag mede op basis van de beroepsmatigheid waarmee de 

auteur werkzaam is. Alhoewel de inkomensgrens over het aan de aanvraag voorafgaande jaar 

doorslaggevend is, kan afhankelijk van de calamiteit van deze regel worden afgeweken. 

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt door het bestuur vastgesteld. Aan een bijdrage 

kunnen in de toekomst geen rechten worden ontleend. Achterstallige contributie en 

contributie van het lopende jaar aan de VSenV worden, indien niet reeds voldaan, op het 

toegekende bedrag ingehouden. 

 

Aanvragers moeten rekening te houden met het feit dat het fonds geen grote geldbedragen 

uitkeert en dat het slechts eenmalige bijdragen in de kosten van levensonderhoud kan 

aanbieden. Het fonds betaalt geen schulden en het beschikt niet over de mogelijkheden in 

blijvende uitkeringen te voorzien. 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Aad Kok (voorzitter), Hans van Hechten 

(secretaris), Peter Smit (penningmeester), Tanja Lemmens en Ger Beukenkamp. 
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AANVRAAGFORMULIER 

 
  Lid Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) 

 
  Aangeslotene LIRA 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam (+meisjesnaam)  

Voornamen  

Kunstenaarsnaam  

Geboortedatum  

Straat  

Postcode/Woonplaats  

Telefoon/Fax  

(Post)banknummer  

E-mail adres  

 
Geslacht     Man  Vrouw 
Burgerlijke staat    Gehuwd 
      Ongehuwd 
      Samenwonend 
Inwonende kinderen   Aantal _________  Leeftijden __________ 
 
 
BEROEP 
Hoofdberoep     Schrijver 
      Vertaler 
      Anders, nl. _______________________ 
 
 

Voor welk doel vraagt u een tegemoetkoming aan? 
 

Motivering: 
                                               
                                                                                                                                                                                     

 

Hoe hoog is het benodigde bedrag? € ______________ 
 

Motivering: 
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Beschrijf uw publicaties/openbaarmakingen in de periode van 3 jaar 
voorafgaande aan uw aanvraag. 
Jaar, titel, boek/toneelstuk/tv-spel/hoorspel, scenario producent en zender etc. 
Uitgever/gezelschap/omroep etc. 
Kopie contracten graag bijsluiten. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Welk percentage bedragen uw inkomsten uit auteursschap van uw bruto 
inkomen per jaar?  Ca. __________ % 

 
 

Is er een belangrijk verschil opgetreden in uw bruto inkomen t.a.v. het 
voorgaande jaar? 
 

Toelichting:  
 
 
 
 

 

 
Wat is tot op heden uw brutoinkomen over het lopende jaar?  € _____________ 
 
 

Inkomsten in het jaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar 
Voorschotten/honoraria/royalty’s € 

Werkbeurs Fonds voor de Letteren € 

Aanvullend honorarium Fonds voor de 
Letteren 

€ 

Stichting Schrijvers School Samenleving € 

Leenrecht € 

Uitkering, welke ____________       Bruto € 

Bruto inkomen partner (evt. uitkering) € 

Overige inkomsten € 

Totaal € 
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Zijn er ook andere fondsen waarbij u eveneens financiële tegemoetkoming 
heeft aangevraagd? Zo ja, welke?  

 
 
 
 

 
 

Checklist mee te zenden 
 Kopie contracten 

 Kopie belastingaangiftebiljet 
 Kopie Winst en Verliesrekening (indien van toepassing) 
 Overige meegezonden bijlage(s) 

 
De door u bijgevoegde documenten zullen na afhandeling van uw aanvraag worden 
vernietigd. 
 

Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
Plaats   ____________________________________ 
Datum         ____________________________________ 
 

Handtekening         ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sociaalfonds@vsenv.nl

