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Geachte heer Drehmanns,

Hiermee bericht ik u dat namens het bestuur van het ederlands Letterenfonds is besloten u
naar aanleiding van uw aanvraag in de tweede subsidieronde van het jaar 2011 een werkbeurs
van C 7.500,00 te verlenen.

De beurs wordt u bij wijze van stimulering verleend en is bestemd voor het schrijven van uw
tweede dichtbundel, werktitel Onder nog onopgehelderde omstandigheden, die naar
verwachtingirïde loop van 2012 bij uitgeverij De Contrabas zal verschijnen.

Het bovengenoemde bedrag wordt u verleend onder de volgende voorwaarden:

• De werkbeurs wordt u verleend onder de voorwaa le ex:-: -
voldoende middelen ter beschikking stel·

• De werkbeurs is bestemd voor he schrijven van bo 'er:ge:l m oo r•...••.....,,*'·
omschreven project(en). Bij wijzigen, uits el of staken van ti •••• -err
u het bestuur direct op de hoogte estellen;

• Wanneer het werkplan of onderdelen daarvan binnen i jaar na er i de - ~
vermelde tijdstip van afronding niet zijn voltooid, dient u de redenen daarvoor
kenbaar te maken aan het bestuur;

• Bij publicatie van het boek bent u verplicht de regel De auteur ontving loor het
schrijven van dit boek een ioerkbeurs van het Nederlands Letterenfonds in het
colofon te laten opnemen. U bent tevens verplicht direct na publicatie 5
exemplaren van het boek aan het Fondssecretariaat toe te zenden. alsmede één
kopie van het volledige contract dat u hiervoor met de uitgever hebt afgesloten;

• U dient vóór het einde van 2011 schriftelijk te kennen te geven dat u de werkbeurs
aanvaardt. Wanneer binnen de genoemde periode geen bericht wordt ontvangen,
wordt de subsidieverlening ingetrokken en vervalt de aanspraak op de werkbeurs.

• Bij het aanvaarden van de werkbeurs en een verzoek tot uitbetalen van een voorschot
verplicht 11 zich tot het inzage geven in de definitieve aanslagen
inkomstenbelasting betreffende uw inkomen over de jaren waarin de voorschotten
op de werkbeurs worden opgenomen. Van deze gegevens zal een vertrouwelijk
gebruik worden gemaakt; op grond van de belastinggegevens en na publicatie van het
boek waarvoor de werkbeurs werd verleend zal de hoogte definitief worden
vastgesteld.

• Indien het/de uitbetaalde vocrschotttcn) het bedrag van de definitieve beurs
overstijgt, bent 11 verplicht het te veel uitgekeerde terug te betalen. Door een
voorschot aan te vrngen erkent 11 deze verplichting.
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Indien u een voorschot wenst te ontvangen op
uw werkbeurs dient \I daar schriftelijk om te verzoeken.

liet werkbeursbedrag voor een werkplan dat werk over
meerdere jaren omvat, kan in maximaal vier jaar lut een
maximum van C 51.000 per jaar worden opgenomen, met
dien verstande dat bij een werkplan dat werk omvat over
een periode korter dan vier jaar, het laatste voorschot op
de werkbeurs uiterlijk opgenomen 1110etzijn op de 15e

december van het jaar van publicatie van het boek.

Het dour u schriftelijk aan te geven voorschotbedrag wordt aan u uitgekeerd wanneer
u aannemelijk kunt maken dat IIW inkomen de inkomensgrens (in zo n C 51.000

belastbaar vcrzamelinkornen) niet overstijgt. Aangezien te veel uitgekeerde bedragen
worden teruggevorderd, is het raadzaam bij het aanvragen van een groot bedrag uw
financiële en fiscale positie in het betreffende jaar goed in ogenschouw te nemen. Zo
is het belangrijk rekening te houden met extra inkomsten (royalty's, prijzengeld,
maar ook met de eventuele fiscale consequenties van - tijdelijk - werk opzeggen of
onbetaald verlof opnemen). Voor informatie en advies over de financiële afwikkeling
van uw werkbeurs kunt u terecht bij Nico de Wit.

Bijgaand ontvangt ti een algemene motivering van de beslissingen,

4
f!.'~·':$W

Tot slot deel ik u mee dat een algemeen persbericht over de werkbeursverleningen zal
uitgaan en dat in de eerstvolgende digitale nieuwsbrief van het Fonds met
projectvermelding bekend wordt gemaakt aan wie werkbeurzen zijn verleend. Tevens
worden de betrokken uitgevers in kennis gesteld van de verleende werkbeurzen.

Met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,
Het bestuu~ van het Nederlands Letterenfonds,

_ ~ namens :'t*Î'
Henk p~>,p~r' " ',11
directe '\'/ \

D, aan, al di. Alij, stelt op een nad", mao,eeingucn het op rijn aan"aag
genomen l(e~luitl k~ het bestuur daar binnen 14 dagen <;chrifteliikom verzoeken.
De nadere 'mQtWering wordt dan zo spoedig mogelijk - in ieder geval binnen zes
weken - toegezonden.
Mocht u bezwaar willen maken tegen het besluit dan dient u binnen 6 we 'en na de
dag waarop deze beslissing u is toegezonden schrifteliik (niet per e-mail) uw
bezwaren aan het bestuur kenbaar te maken onder de vermelding:
BEZWAARSCHRIFT. In afwachting van een nadere motivering kunt u volstaan met
een pro-formabezioaar.


