
Geachte uitgever, 

 

Op 14 mei jl. vierden wij het ons eerste Valentijn Festival, nadat het in 2019  door de Stichting 

Valentijngenootschap zo bekende en gewaardeerde Valentijnprijs voor het laatst gevierd werd.  

Ons Festival was een daverend succes!  

 

Met grote blijdschap geven wij dan ook te kennen dat we doorgaan met de Valentijnprijs en dat ook 

voor de periode tot het volgend Festival, dat gehouden zal worden op 13 mei 2023 in Zalencentrum 

Ermelo, we ons weer tot u richten voor wat betreft uw inzendingen voor de prestigieuze 

Valentijntrofee.  

Ook nu weer gaan gewaarde juryleden ermee aan de slag, met als ultieme eindprijs de trofee, een 

hoofdprijs (€ 500,=) en natuurlijk eeuwige roem. 

We hopen van harte dat u met uw boeken gaat meedingen naar deze prijs.  

 

De vereisten: 

 
1. Indienen vanaf 1 oktober 2022 tot en met 1 november 2022 tegen betaling van 25 euro (excl. 

21% BTW) per titel. Dit geldt uitsluitend voor de titels die voor de shortlist worden 
geselecteerd. U ontvangt dus mogelijk later een factuur. 

2. Boeken die tussen 1 oktober 2021  en 1 oktober 2022 zijn verschenen kunnen meedoen. 
3. Alleen mogelijk voor boeken met de NUR-codes: 301, 340, 341, 342, 343, 344, 350. 
4. Het betreft uitsluitend Nederlandstalige auteurs (Nederlands taalgebied). Niet van vertaald 

werk. 
5. Geen uitgaven in eigen beheer. 
6. Boeken mogen niet eerder zijn genomineerd voor een andere prijs. 
7. Verhalenbundels zijn uitgesloten van deelname. 

 
Onze jury, bestaande uit 15 zeer ervaren lezers en recensenten, zal middels een jureringssysteem 
een puntenscore aanleveren bij de eindjury. Daaropvolgend zal de shortlist bekend gemaakt worden, 
die zal bestaan uit 5 titels.  
 
Tijdens het Valentijnfeest, dat zal plaatsvinden op 13 mei 2023, zal de prijsuitreiking plaatsvinden.  
De locatie is, net als dit jaar, het Zalencentrum in Ermelo. 
 
Naast de prijs voor het beste boek, wordt tevens een verhalenwedstrijd georganiseerd met de titel 
‘Beachclub Valentijn’. Ook de prijs voor het beste verhaal wordt uitgereikt op 13 mei 2023.  
 

Graag vernemen wij of u aan deze prijs deelneemt en met welke titels. U kunt dit per e-mail melden 

aan info@kirstinschrijft.nl. De boeken (3 exemplaren) per titel kunt u sturen naar: 

Kirstin Rozema 

Pijperstraat 19 

7604 KW  Almelo 

 

We zien uw inzendingen met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Han Peeters, Diane Kooistra en Kirstin Rozema 

NB: De hoofdsponsor van De Valentijnprijs is De Manuscriptenbank 
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