
 
 

 

Geachte uitgever, 

 

Naast het u misschien wel bekende Valentijnfestival voor romans en verhalen met een hart en het 

Hermes Thrillerfestival hebben wij op 05 augustus 2022 de Juno kinderboekenprijs in het leven 

geroepen. Dit is een wedstrijd voor het beste boek voor 3 leeftijdscategorieën:  

4 t/m 8 jaar 

9 t/m 12 jaar 

13 jaar en ouder. 

 

Ook bij deze wedstrijd 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 november 2022 tot en met 1 december 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 november 2021  en 1 november 2022 zijn verschenen kunnen meedoen. 
3. Alleen mogelijk voor boeken met de NUR-codes: 210, 240, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 281, 

282, 283, 284, 285 
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. 
8. Gezien onze aandacht en zorg voor het milieu stellen we het op prijs wanneer u in plaats van 

fysieke boeken E-pubs zou willen versturen. Stuurt u titels in als E-pub, dan krijgt u t.z.t. 
bericht aan welk jurylid de titels gezonden mogen worden.  
 

Onze jury, bestaande uit een groot aantal 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 Juno kinderboekenfestival, dat zal plaatsvinden op 24 juni 2023, zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden.  De locatie is in het Zalencentrum in Ermelo. 
 
Naast de prijs voor het beste boek, wordt tevens een verhalenwedstrijd georganiseerd met de titel 
Zomervakantie.  Ook de prijs voor het beste verhaal wordt uitgereikt op 24 juni 2023.  



 

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

aan  dianekooistra@gmail.com 

 

De boeken (3 exemplaren) per titel kunt u sturen naar: 

Diane Kooistra 

E. Verkadestraat 147 

7558 TL Hengelo 

We zien uw inzendingen met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Han Peeters, Diane Kooistra en Kirstin Rozema 

NB: De hoofdsponsor van De Juno kinderboekenwedstrijd is De Manuscriptenbank 
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