
Beleidsplan stichting Vrienden van Writers Unlimited 
  
Doelstelling 
  
De stichting Vrienden van Writers Unlimited verleent morele en materiële steun aan de 
Stichting Winternachten, gevestigd te 's-Gravenhage, en al hetgeen met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houdt.  
De stichting Winternachten heeft ten doel het organiseren van het literaire Writers Unlimited 
Winternachten festival in Den Haag en diverse buitenlandse literaire tournees, en al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 
  
  
Werving van het vermogen 
  
De bestuursleden van de stichting benaderen zowel particulieren als bedrijven met het 
verzoek een bijdrage te willen verstrekken aan de stichting Vrienden van Writers Unlimited.  
Jaarlijks vinden daartoe twee bijeenkomsten plaats met de (potentiële) begunstigers, waarin 
de activiteiten van stichting Winternachten besproken worden in het gezelschap van de 
bestuursleden. De (beoogde) begunstigers gaan tijdens de bijeenkomst in gesprek met een 
toonaangevende schrijver uit binnen- of buitenland, over onderwerpen die zowel de literatuur 
als de samenleving betreffen. De (beoogde) begunstigers ontvangen ruim van tevoren een 
uitnodiging, met biografische gegevens over en een boek van de schrijver. Tevens worden 
de begunstigers uitgenodigd het jaarlijkse festival Writers Unlimited Winternachten in januari 
in Den Haag bij te wonen.  
  
Iedere begunstiger wordt uitgenodigd om voor elke bijeenkomst een introducé(e) voor te 
dragen. Op deze wijze hoopt de stichting het aantal begunstigers uit te breiden. 
  
  
Beheer van het vermogen 
  
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting Vrienden van 
Writers Unlimited. Het bestuur bestaat uit drie leden (voorzitter, penningmeester, secretaris). 
Het bestuur draagt zorg voor de administratie van de vermogenstoestand van de stichting en 
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting. De daartoe behorende boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers worden op zodanige wijze bewaard, dat te allen 
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 
  
  
Besteding van het vermogen 
  
Het bestuur vergadert jaarlijks om besluiten te nemen over de besteding van het vermogen 
van de stichting. 
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