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BELEIDSPLAN 
Stichting Kring Halewijn 

 
 
INLEIDING 
Stichting Kring Halewijn, hierna te noemen ‘de stichting’, is opgericht op 12 juli 2019 te 
Haarlem voor onbepaalde tijd. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur het actuele 
beleid vast, goedgekeurd in de bestuursvergadering van woensdag 2 oktober 2019. Indien 
nodig zal het beleidsplan jaarlijks worden aangepast. 
 
STRATEGIE 
1.1. De statutaire doelstelling van de stichting: de stichting beoogt uitsluitend een 
algemeen belang op het gebied van Cultuur en Educatie. De stichting heeft geen 
winstoogmerk en doet geen uitkeringen aan de oprichter noch aan een bestuurder. De 
stichting heeft een aanvraag ingediend voor een ANBI status. De stichting maakt zich bekend 
door middel van een website. Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting 
wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 
1.2. Financiële verantwoording: de stichting zal jaarlijks voor 1 juli een financiële 
verantwoording publiceren op haar website over het voorafgaande jaar. Die financiële 
verantwoording zal bestaan uit de balans, de staat van baten en lasten plus een toelichting. 
1.3. De stichting heeft ten doel: 
a) het dienen en promoten van de Nederlandstalige literatuur en het stimuleren van 
jongeren (kinderen) tot het (gaan) lezen van literatuur, en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord; 
b) de stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitreiken van een jaarlijkse 
literatuurprijs, die de naam ‘Halewijnprijs’ draagt; de stichting is de enige rechthebbende op 
het voeren van de naam ‘Halewijnprijs’. Voor deze prijs komen auteurs in aanmerking, die op 
grond van gepubliceerd werk meer aandacht verdienen van een breed publiek. Een 
deskundige jury beoordeelt de werken van door hen geselecteerde auteurs. De Halewijnprijs 
is een auteursprijs; 
c) daarnaast is, om jongeren op ongedwongen wijze in contact te brengen met lezen en 
literatuur de ‘Reinaerttrofee’ in het leven geroepen. Daarbij worden werken van door 
bovengenoemde jury gekozen auteurs beoordeeld door leerlingen van middelbaar en 
voorgezet onderwijs, in principe door alle jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. De 
jongeren kiezen hun eigen winnaar. Deze ontvangt van de jongeren de Reinaerttrofee voor 
Beste Boek van de genomineerden voor de Halewijnprijs. De Reinaerttrofee is onlosmakelijk 
verbonden met de Halewijnprijs; 
d) de stichting stimuleert tevens het ontwikkelen van ‘Halewijnactiviteiten’, culturele en 
kunstzinnige activiteiten voor en door jongeren (kinderen), geïnspireerd op literatuur. 
1.4. Werkwijze: binnen de statutaire bepalingen tracht de stichting haar doelstellingen te 
realiseren door het organiseren van een jaarlijks Halewijnfestijn met gezamenlijke uitreiking 
van de literatuurprijzen de Halewijnprijs en de jongeren-Reinaerttrofee. Op voorspraak van 
burgemeester Jos Wienen van Haarlem vindt het jaarlijks Halewijnfestijn per 2020 plaats in 
de stad Haarlem. De komende jaren zal de focus liggen op de uitbouw van steeds meer 
uitstraling van het literair Halewijnfestijn naar een breed publiek – jong en oud. De stichting 
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streeft met name naar het betrekken van steeds meer jongeren in de leeftijd van 14-21 jaar 
bij het lezen van literatuur en om via de ‘Halewijnactiviteiten’ bij jongeren ook de eigen 
creatieve en kunstzinnige kwaliteiten te activeren. 
1.5. Samenwerking/jongeren: het werkterrein van de stichting omvat doelen zowel op het 
gebied van Cultuur als op het gebied van Educatie. De stichting streeft naar samenwerking 
met uiteenlopende instanties en organisaties op het gebied van onderwijs en cultuur om een 
zo breed mogelijk publiek te bereiken. Met name actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk 
jongeren wordt nagestreefd.  
1.6. Verbinding/jongeren: de stichting beoogt verbinding tussen generaties door actieve 
samenwerking in aanloop naar de gezamenlijke uitreiking van Halewijnprijs en 
Reinaerttrofee. De stichting beoogt verbinding tussen jongeren uit alle lagen van de 
samenleving door de deelname aan creatieve ‘Halewijnactiviteiten’ open te stellen voor alle 
jongeren van 14 – 21 jaar; in het bijzonder door het stimuleren van onderlinge uitwisseling 
van leeservaringen en ruimte te bieden aan ontwikkeling van eigen creatieve en kunstzinnige 
uitingen van jongeren, geïnspireerd op literatuur. 
 
BELEID 
2.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie (en ten 
hoogste zeven) leden. De bestuursleden worden door het bestuur zelf gekozen. Een 
bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is daarna onmiddellijk 
herbenoembaar voor eveneens een periode van drie jaar. Het bestuur houdt ieder 
kalenderjaar ten minste één vergadering en voorts wanneer de voorzitter dit wenselijk acht 
of indien een ander bestuurslid daartoe schriftelijk onder opgave van te behandelen punten 
aan de voorzitter het verzoek richt. Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van 
de statutaire doelstellingen. 
2.2. De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit het verrichten van alle mogelijke 
inspanningen tot het realiseren van de statutaire doelstelling. 
2.3. Fondswerving. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en 
donaties; legaten en erfstellingen; het stichtingskapitaal; alle andere verkrijgingen. Hiertoe 
dient het bestuur onderbouwde aanvragen in bij alle toepasselijke fondsen en andere 
instellingen. 
2.4. Plan van Aanpak. Het bestuur stelt jaarlijks een Plan van Aanpak samen. 
 
ORGANISATIE 
3.1. Jury Halewijnprijs. Jaarlijks wordt een jury Halewijnprijs benoemd, bestaande uit literair 
deskundigen verspreid over het land, met verschillende expertise en aandachtsgebieden. De 
juryleden speuren zelfstandig en onafhankelijk naar auteurs die meer aandacht verdienen. 
De stichting houdt regelmatig contact met de juryleden. Eén keer per jaar wordt de zg. 
‘Heilige Minuut’ uitgeroepen waarin de juryleden het resultaat van hun zoektocht – zo’n 40 à 
60 namen - uitwisselen. Na een intensieve discussieperiode kiest de jury zes genomineerden 
voor de Halewijnprijs. Op het jaarlijks Halewijnfestijn maakt de jury de winnaar bekend. 
3.2. Jury Reinaerttrofee. (juni) Ieder jaar wordt na het uitroepen van de genomineerden 
voor de Halewijnprijs een jongerenjury gevormd. De deelnemende jongeren lezen en 
beoordelen van alle genomineerde auteurs één werk en kiezen – onafhankelijk van de 
deskundigenjury - een eigen winnaar. Deze ontvangt de Reinaerttrofee voor het ‘Beste Boek 
van genomineerden voor de Halewijnprijs’. Met een creatieve podium-act presenteren de 
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jongeren hun gemotiveerde keuze op het jaarlijks Halewijnfestijn. Docenten en jonge 
ambassadeurs van verschillende scholen begeleiden dit ‘Reinaerttrofee-leesproces’. 
3.3. Uitgeverijen. (juni - maart) De stichting onderhoudt contact met de uitgeverijen van de 
genomineerde auteurs en zorgt voor distributie van de boeken naar de Boek-Wisselpunten 
van de jongerenjury Reinaerttrofee; de stichting zorgt samen met uitgeverijen en plaatselijke 
boekhandels voor publiciteit voor het Halewijnfestijn. 
3.4. Pers / p.r. (juni – maart) De stichting verzorgt in juni persberichten bij de jaarlijkse 
bekendmaking van de genomineerden voor de Halewijnprijs; de stichting verzorgt p.r. voor 
het jaarlijks Halewijnfestijn via persberichten, social media, website, posters, flyers, lokale 
boekhandels, landelijke en lokale (dag)bladen, radio en t.v. 
3.5. Halewijnactiviteiten. De stichting streeft naar contact met scholen en culturele en 
maatschappelijke jongerenorganisaties voor het opstarten van creatieve 
‘Halewijnactiviteiten’ en biedt aan jongeren de mogelijkheid om de resultaten daarvan op 
het podium te brengen van het jaarlijks Halewijnfestijn. 
3.6. Lokale organisatie. (juni – maart) De stichting betrekt lokale literaire stichtingen, 
artiesten, educatieve instellingen en lokale boekhandels bij de voorbereiding van het jaarlijks 
Halewijnfestijn.  
3.7. Programma. (december - februari) De stichting nodigt de burgemeester uit voor de 
prijsuitreiking. De stichting stelt een programma samen voor het Haarlems literair 
Halewijnfestijn. 
3.8. Evaluatie. (april) De stichting organiseert een evaluatie met alle stakeholders en 
inventariseert suggesties voor de eerstvolgende editie Halewijnfestijn. 
 
BESTUURSLEDEN 
Pon Kranen, voorzitter 
Marijke Snelders, secretaris en penningmeester 
Rinus Rasenberg, bestuurslid 
 
e info@halewijnprijs.nl 
t +31 (0)6 20 546 800 
Website www.halewijnprijs.nl 
 
Facebook Halewijnprijs 
Facebook Reinaerttrofee Haarlem 
Instagram Halewijnprijs 
Twitter Halewijnprijs 
 
IBAN NL76 RABO 0346 8082 19 
RSIN/Fiscaal nummer: 8602.52.942 
KVK: 75360853 
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