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Oanfraachformulier  

Frysktalige literatuer  
 
Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 
Haadstik 2, paragraaf 2.1 Frysktalige literatuer, ûnderdiel A, B, C en D 
 
 
Formulier weromstjoere nei:  Deputearre Steaten fan  de provinsje Fryslân 
     Ôfdieling Subsydzjes 
      Postbus 20120  
     8900 HM  LJOUWERT 
 
Besikersadres:     Provinsje Fryslân 

Twibaksmerk  52 
8911 KZ  LJOUWERT 

 
Kontaktgegevens:   Provinsje Fryslân  

 Telefoan:  (058) 292 59 25 
 E-mail:   provincie@fryslan.frl 

 

 
Jo kinne it oanfraachformulier skriftlik yntsjinje fan 23 jannewaris 2023 oant en mei  28 septimber 
2023. Tink derom dat it formulier yn it neamde tiidfak by ús ynkommen wêze moat. Nei’t jo in 
folsleine oanfraach yntsjinne hawwe, krije jo nei de slutingsdatum binnen 13 wike berjocht oft jo 
projekt foar subsydzje yn ’e beneaming komt. 
 
 
Tink om it neikommende 
 

- De aktiviteit dêr’t subsydzje foar ferliend wurde kin, moat foldwaan oan de Algemiene 
subsydzjeferoardering provinsje Fryslân 2013 en oan paragraaf 2.1 fan de Subsydzjeregeling 
kultuer en mienskip Fryslân, oftewol de regeling Frysktalige literatuer. 
 

- De datum fan skriftlike ûntfangst per post, jildt as ûntfangstdatum. It is wichtich dat jo it 
oanfraachformulier folslein ynfolje en de taheakken lykas neamd ûnder C tafoegje. Allinnich 
dan kinne wy jo oanfraach yn behanneling nimme. By in net-folsleine oanfraach freegje wy 
oanfoljende ynformaasje op. Yn dat gefal jildt de datum fan skriftlike ûntfangst per post fan 
de oanfoljende ynformaasje as ûntfangstdatum fan de oanfraach. Dat kin gefolgen hawwe 
foar de folchoarder fan it takennen fan subsydzjejilden.  
 

- It is net mooglik om mear as ien subsydzje-oanfraach op ien formulier yn te tsjinjen. Foar elke 
oanfraach moat in apart oanfraachformulier ynfolle wurde. 
 

- It oanfraachformulier moat rjochtsjildich ûndertekene wêze. 
 
 
 
 

mailto:subsidies@fryslan.frl
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ALGEMIENE YNFORMAASJE 

A1. Gegevens oanfreger 

Foarletters en achternamme natuerlik persoan:  

Postbus of strjitte en nûmer:  

Postkoade:  Plak:   

Telefoannûmer:  

E-mailadres:  

A2. Bankgegevens oanfreger 

Bankrekkennûmer (IBAN):  

Rekken op namme fan:  

 

B1. PROJEKTGEGEVENS 
 
 1a Wat is de (wurk)titel fan it te skriuwen 

stik? 
 
 

 

1b Hawwe jo al earder foar deselde aktiviteit subsydzje krige? ☐ ja 

☐ nee 

2.  
  

Jo oanfraach hâldt ferbân mei de neikommende subsidiabele 

aktiviteit:  

 

 

 

(oankruse wat fan 
tapassing is)   

 a. It skriuwen fan oarspronklike Frysktalige literatuer dy’t him rjochtet 
op bern fan 6 oant en mei 16 jier 
Subsydzjebedrach: € 7.500,- 

 
 

☐ Gean fierder  
nei fraach 3a. 

 
 
 

b. It skriuwen fan de earste Frysktalige publikaasje fan in 
skriuwer of de earste Frysktalige publikaasje fan in skriuwer yn in 
foar dy skriuwer nij literêr sjenre 
Subsydzjebedrach: € 5.000,- 

 

 

☐ Gean fierder 
nei fraach 3b. 

 c. It skriuwen fan oarspronklike Frysktalige sekundêre literatuer  
Subsydzjebedrach: € 10.000,- 

☐ 
Gean fierder 
nei fraach 3c. 

 
 
 

 
 

d. It skriuwen fan in yn de Nederlânske of bûtenlânske taal skreaun 
wittenskiplik wurk dat ferbân hâldt mei de frisistyk en dat ek yn de 
Fryske taal ferskynt   
Subsydzjebedrach: € 10.000,- 

☐ 
Gean fierder 

nei fraach 3d. 
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3a. As jo subsydzje foar it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige 
literatuer dy’t him rjochtet op bern fan 6 oant en mei 16 jier 
oanfreegje, krús dan oan oft jo oan de neikommende kritearia 
foldogge:  

(oankruse wat fan 
tapassing is )  

     JA                  NEE 

 Jo hawwe op syn minst ien Frysktalich boek of publikaasje publisearre 
op grûn fan in útjefte-oerienkomst  

☐ ☐ 

 
Jo hawwe in oerienkomst sletten mei of in yntinsjeferklearring fan in 
útjouwer foar útjefte fan it wurk dêr’t de oanfraach mei ferbân hâldt  

☐ ☐ 

 It wurk is al folslein klear ☐ ☐ 

 Yn it gefal fan in meartalige útjefte, is op syn minst 50% fan de útjefte 
yn it Frysk skreaun 

☐ ☐ 

3b. As jo subsydzje foar it skriuwen fan in earste Frysktalige publikaasje 
of it skriuwen fan de earste Frysktalige publikaasje yn in foar jo nij 
literêr sjenre oanfreegje, krús dan oan oft jo oan de neikommende 
kritearia foldogge:    

(oankruse wat fan 
tapassing is)  

    JA                  NEE 

 

 Jo hawwe op syn minst trije Frysktalige stikken skreaun, dy’t troch in 
ûnôfhinklike redaksje beoardiele binne en op in Fryske literêr platfoarm 
op ynternet of yn tydskriftfoarm publisearre binne  

☐ ☐ 

 Jo hawwe in oerienkomst sletten mei of in yntinsjeferklearring fan in 
útjouwer foar útjefte fan it wurk dêr’t de oanfraach ferbân mei hâldt   

☐ ☐ 

 It wurk is al folslein klear. ☐ ☐ 

 Yn it gefal fan in meartalige útjefte, is op syn minst 50% fan de útjefte 
yn it Frysk skreaun 

☐ ☐ 

3c. As jo subsydzje foar it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige 
sekundêre literatuer oanfreegje, krús dan oan oft jo oan de 
neikommende kritearia foldogge:    

(oankruse wat fan 
tapassing is) 

    JA                  NEE 

 
 Jo hawwe op syn minst ien Frysk- of Nederlânsktalich wurk yn it sjenre 

sekundêre literatuer op grûn fan in útjefte-oerienkomst of in oar 
sekundêr wurk oer de Fryske literatuer publisearre; of    
  
Jo hawwe op syn minst ien Frysk- of Nederlânsktalige dissertaasje oer 
in ûnderwerp publisearre dat mei de frisistyk ferbân hâldt; of    
  
Jo hawwe op syn minst trije Frysk- of Nederlânsktalige stikken yn in 
wittenskiplik medium publisearre  

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 Jo hawwe in oerienkomst sletten mei of in yntinsjeferklearring fan in 
útjouwer foar útjefte fan it wurk dêr’t de oanfraach ferbân mei hâldt   

☐ ☐ 

 It wurk is al folslein klear. ☐ ☐ 

 Yn it gefal fan in meartalige útjefte, is op syn minst 50% fan de útjefte 
yn it Frysk skreaun 
 

☐ ☐ 
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3d. As jo subsydzje foar it skriuwen fan in yn de Nederlânske of 
bûtenlânske taal skreaun wittenskiplik wurk  oanfreegje oer in 
ûnderwerp dat mei de frisistyk ferbân hâldt, en dat ek yn de Fryske 
taal ferskynt, krús dan oan oft jo oan de neikommende kritearia 
foldogge:    

 

(oankruse wat fan 
tapassing is) 

     JA                  NEE 

 Jo hawwe op syn minst 1 Frysk- of Nederlânsktalich wurk yn it sjenre 
sekundêre literatuer op grûn fan in útjefte-oerienkomst of in oar 
sekundêr wurk oer de Fryske literatuer publisearre; of  
 
Jo hawwe op syn minst 1 Frysk- of Nederlânsktalige dissertaasje oer in 
ûnderwerp publisearre dat mei de frisistyk ferbân hâldt; of   
 
Jo hawwe op syn minst 3 Frysk- of Nederlânsktalige stikken yn in 
wittenskiplik medium publisearre 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 Jo hawwe in oerienkomst sletten mei of in yntinsjeferklearring fan in 
útjouwer foar útjefte fan it wurk dêr’t de oanfraach ferbân mei hâldt 

☐ ☐ 

 It wurk is folslein klear. ☐ ☐ 

 

B2. Oanfoljende projekt gegevens: 

1. 

Wat is de begjin- en eindatum fan it projekt? 
 

*Begjin: ......................................................... (dd-mm-jj)  

  Klear:  .......................................................... (dd-mm-jj) 
 
*datum dat jo begjinne mei it skriuwen fan it stik. 

 

C. Taheakken 

 
In projektplan 
 

 

☐As taheakke meistjoerd 

 
In oeuvre-oersjoch   
 

 

☐As taheakke meistjoerd 
 

In kopy fan de útjefte-oerienkomst of fan de yntinsjeferklearring 
 
Dy is ferplichte foar de aktiviteiten neamd yn kêst 2.1.2 a, b, c en d. 
 

 

☐As taheakke meistjoerd 

Machtiging 
As jo in meiwurker of tredden machtigje om út namme fan jo de subsydzje-
oanfraach yn te tsjinjen, dan moat de machtiging rjochtsjildich 
ûndertekene wêze.  
 

 

☐As taheakke meistjoerd 
 

☐Net fan tapassing 
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D. Ferklearring  

 
Ûnderskreaune ferklearret: 

• dat alle ynformaasje op it oanfraachformulier en de taheakken nei wierheid ynfolle is;  

• dat hy/sy him/har hâlde sil oan de betingsten en ferplichtings yn de oanbelangjende 
subsydzjeregelings en de oare wetlike regelings dy’t op de útfiering fan it projekt fan 
tapassing binne; 

• derfan op ‘e hichte te wêzen dat de oanfreger / subsydzjeûntfanger sels ferantwurdlik is 
en bliuwt foar it krijen fan de needsaaklike fergunnings en dat skea as gefolch fan it net 
krijen dêrfan foar rekken fan de oanfreger komt;  

• ree te wêzen om alle ynformaasje dêr’t om frege wurdt beskikber te stellen oan 
funksjonarissen dy’t troch de subsydzjejouwer foar dat doel oanwiisd binne;  

• net yn surseânse fan beteljen of yn steat fan fallisemint te ferkearen. 
 

E. Ûndertekening 

 
Nei wierheid ynfolle en rjochtsjildich ûndertekene  
 
Plak: ..........................................   Datum:  ................................................ 
 
Namme:      Hantekening: 
 
……………………………………………………….   …………………………………………..................... 

 
 
 
Sjoch noch even goed nei oft it oanfraachformulier folslein ynfolle is en oft alle taheakken der by sitte.  Wy 
nimme allinnich oanfragen dy’t wy op ’e tiid krigen hawwe en dy’t folslein binne yn behanneling.  


