
Mal foar it oanleverjen fan jierferslachgegevens oangeande wurkferbannen fan de Fryske Akademy 

JIERFERSLACHGEGEVENS OER IT KALINDERJIER 2016 FAN IT 
 

Wurkferbân  / Wurkgroep: Letterkundich Netwurk 
     (=Literêr Histoarysk Wurkferbân) 

 
 
DOELSTELLING:  
 
BESTJOER 

Foarsitter Eric Hoekstra 

Skriuwer  Reinier Salverda 

Leden 75 

Binne der yn 2016 bestjoersleden 
ôftreden? 

Nee 

Sa ja, wa en yn hokker funksje?  
 

Binne der yn 2016 nije bestjoers-leden 
beneamd? 

Nee 

Sa ja, wa en yn hokker funksje?  
 

Wienen der op 31 desimber 2016 
fakatueres yn it bestjoer? Sa ja, hokker? 

Nee 

 
LEDEN Wurkferbân / Wurkgroep 

Tal leden op 1 jannewaris 2016 75 

Tal leden op 31 desimber 2016 75 

Talittingsbetinksten Gjint 

 
AKTIVITEITEN 

Lêzingen / gearkomsten 

Datum  1.  

Sprekker  

Titel fan de lêzing  

Opkomst (tal leden en oare gasten)  

Gearfetting (maksimaal 15 regels) 

 

Datum 2.  

Sprekker   

Titel fan de lêzing  

Opkomst (tal leden en oare gasten)  

Gearfetting (maksimaal 15 regels) 

 

Datum 3.  

Sprekker  

Titel fan de lêzing  

Opkomst (tal leden en oare gasten)  

Gearfetting (maksimaal 15 regels) 

 

Sympoasia 

Datum en lokaasje 1. Tresoar, 07-10-2016 



Mal foar it oanleverjen fan jierferslachgegevens oangeande wurkferbannen fan de Fryske Akademy 

Titel 1e Dei fan de Fryske Letterkunde 

Doelstelling De Dei fan ’e Fryske Letterkunde wol net allinnich in 
poadium wêze foar it fersprieden fan kennis oer de 
Fryske literatuer en letterkunde, mar ek in 
gelegenheid om it netwurk te ferstevigjen, sawol fan 
kenners fan ’e Frysktalige letteren as kenners fan 
Nederlânske of oarstalige letteren. Op ’e Dei is ek 
romte foar diskusje oer hoe’t de kennis fan Fryske 
literatuer ferbrede en grutter makke wurde kin.  

Sprekkers en titel bydrage https://www.fryske-akademy.nl/letterkundedei/ 

Opkomst (tal leden en oare gasten) 75 

Gearfetting (maksimaal ½ A4) 7 sprekkers, 7 lêzingen, sjoch link hjirboppe foar 
programma 

 

Datum en lokaasje 2.  

Titel  

Doelstelling  

Opkomst (tal leden en oare gasten)  

Gearfetting (maksimaal ½ A4) 

 

Datum en lokaasje 3.  

Titel  

Doelstelling  

Opkomst (tal leden en oare gasten)  

Gearfetting (maksimaal ½ A4) 

 

Publikaasjes (ynklusyf boek-presintaasjes) 

Datum 1.  

Namme tiidskrift of útjouwerij  

Auteur  

Titel fan de publikaasje  

Tal siden  

Koarte omskriuwing thematyk | doel publikaasje 

 

Datum 2.  

Namme tiidskrift of útjouwerij  

Auteur  

Titel fan de publikaasje  

Tal siden  

Koarte omskriuwing thematyk | doel publikaasje 

 

Datum 3.  

Namme tiidskrift of útjouwerij   

Auteur   

Titel fan de publikaasje   

Tal siden   

Koarte omskriuwing thematyk | doel publikaasje 

 

Eksjurzjes 

Datum 1.  

https://www.fryske-akademy.nl/letterkundedei/
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Reisdoel  

Gids | gastsprekker   

Opkomst (tal leden en oare gasten)  

Koart ferslach  

 

Datum 2.  

Reisdoel  

Gids | gastsprekker   

Opkomst (tal leden en oare gasten)   

Koart ferslach 

 

Datum 3.  

Reisdoel   

Gids | gastsprekker   

Opkomst (tal leden en oare gasten)   

Koart ferslach 

 

Oare aktiviteiten (bygelyks útfieringen musikologysk wurkferbân) 

 1.  

 2.  

 3.  

 
FINÂNSJES 

Totaal útjeften yn 2016 € NET BEKEND BY ÚS 

Spesifikaasje útjeften:   

- Bestjoerssaken €  

- Gearkomsten €  

- Lêzingen €  

- Sympoasia: 1e Dei fan de Fryske Letterkunde € 1725 

- Publikaasjes €  

- Ekskurzjes €  

- Oare saken €  

 
 
BYSÛNDERHEDEN/OPMERKINGS/WINSKEN 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


