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DOELGROEPGERICHTE LITERAIRE 
PUBLICATIES 

Aanvraagformulier 2019 

(Werk)titel publicatie(s) 

Geplande publicatiedatum 

1 GEGEVENS ORGANISATIE 

Juridische naam organisatie 

Type organisatie 

Rechtspersoonlijkheid 

Contactpersoon 

Adres 

Telefoon/GSM Tel GSM 

E-mail

Website

IBAN + BIC BE BIC 

Rekening op naam van

Beschrijf kort de geplande 
publicatie (genre, thema, 
auteurs…) en de doelgroep 
en maatschappelijke 
doelstelling. 

Gevraagd subsidiebedrag 

Als je met dit formulier een subsidieaanvraag indient, betekent dit dat je het reglement 
'doelgroepgerichte publicaties 2019' hebt gelezen en goedgekeurd.
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Literatuur Vlaanderen verbindt er zich toe om je persoonsgegevens volgens de geldende 
wetgeving rond gegevensbescherming te verwerken. We verwerken de gegevens die je ons 
bezorgt voor de behandeling van je subsidieaanvraag en voor de activiteiten van Literatuur 
Vlaanderen in het kader van de ondersteuning en promotie van Vlaamse literatuur in binnen- en 
buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek en voor de rapportering in het jaarverslag, op 
de website of in andere communicatie van Literatuur Vlaanderen worden persoonsgegevens 
verwerkt. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur 
Vlaanderen vind je steeds terug op https://www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring. Door 
een aanvraag te doen bij Literatuur Vlaanderen geef je aan dat je onze privacyverklaring gelezen 
hebt en dat je ermee akkoord gaat. 

Naam en functie 

Plaats en datum 

Handtekening 

Stuur je aanvraagdossier via mail op in een gebundelde digitale pdf. Je kan ook één papieren exemplaar van 
het aanvraagdossier en de bijlagen versturen met de post. 

Literatuur Vlaanderen 
Generaal Van Merlenstraat 30 
2600 Berchem 
info@literatuurvlaanderen.be  
03 270 31 61

Literatuur Vlaanderen is een onderdeel van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). De interne werking van 
het VFL wordt geregeld door het oprichtingsdecreet van 30 maart 1999 (Belgisch Staatsblad 27 augustus 1999), 
het decreet van 30 april 2004 houdende wijziging van het oprichtingsdecreet (Belgisch Staatsblad 29 juni 
2004), het Huishoudelijk Reglement van maart 2016 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze 
teksten zijn op verzoek verkrijgbaar bij Literatuur Vlaanderen of raadpleegbaar op www.literatuurvlaanderen.be.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.literatuurvlaanderen.be%2Fprivacyverklaring&data=02%7C01%7Clore.piers%40vfl.be%7Cb6317e4fb40e45abe5d708d72609d46a%7C5232d2980b674217ad12cf55d77fa4e7%7C0%7C0%7C637019695968391867&sdata=b4fhMl9rR5cdHDJ5YXMr1I5Rw38CDmOaPakcE5pvS9A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.literatuurvlaanderen.be%2Fprivacyverklaring&data=02%7C01%7Clore.piers%40vfl.be%7Cb6317e4fb40e45abe5d708d72609d46a%7C5232d2980b674217ad12cf55d77fa4e7%7C0%7C0%7C637019695968391867&sdata=b4fhMl9rR5cdHDJ5YXMr1I5Rw38CDmOaPakcE5pvS9A%3D&reserved=0
mailto:info@literatuurvlaanderen.be
mailto:info@literatuurvlaanderen.be
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BIJLAGEN BIJ DIT AANVRAAGFORMULIER 

⋅ Een inhoudelijk gedeelte met:  
− een omschrijving van de geplande publicatie;
− een verduidelijking bij de doelgroep(en) en/of de maatschappelijke doelstelling(en) die men met de

publicatie wil bereiken;
− een toelichting bij de gekozen vorm of drager en de oplage;
− de auteurs, illustratoren en andere professionals die betrokken zijn bij het project;
− een toelichting bij de eigen expertise van de organisatie en mogelijke relevante ervaring met

gelijkaardige initiatieven;
− de partners waarmee zal samengewerkt worden om expertise in huis te brengen;
− de voorziene timing;
− een verspreidings- en promotieplan met een opsomming van de activiteiten die gepland zijn om de

publicatie onder de aandacht te brengen van de lezer.

⋅ Een motivatie van de subsidieaanvraag en toelichting bij de manier waarop je de eventuele subsidie 
zou besteden. 

⋅ Een zorgvuldig uitgewerkte begroting met: 
− een overzicht van alle kosten die samenhangen met het tot stand komen van de publicatie:

⋅ de directe productiekosten (vormgeving, druk, scanning, beeldrechten …);
⋅ de redactiekosten;
⋅ de vergoedingen aan auteurs/illustratoren en andere betrokken rechthebbenden;

− de eventuele vertaal-, ontwikkelings-, coachings- en begeleidingskosten;
− een toelichting bij de verwachte opbrengsten, o.a. uit de verkoop.

⋅ De contracten en financiële afspraken met de auteurs/illustratoren/vertalers. 

⋅ Engagementsverklaringen van de belangrijkste partners in het project. 
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