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Algemeen Reglement verkiezing Beste Spirituele Boek 2021 

Dit reglement is ingesteld door Veen Bosch & Keuning Uitgevers Groep 
B.V. (“VBK”) voor de beoordeling van spirituele non-fictieboeken ten 
behoeve van de verkiezing Beste Spirituele Boek 2021, tijdens De 
Maand van de Spiritualiteit 2021. 
 
I ALGEMEEN 
 

1. De Maand van de Spiritualiteit en de verkiezing in het bijzonder is een initiatief om spirituele 
non-fictieboeken in de boekhandel en bibliotheek extra zichtbaar te maken, met als doel: 

o de klant te enthousiasmeren en kennis te laten nemen van het genre; 
o de boekhandel en de bibliotheek te profileren als de aankoopplaats c.q. vindplaats voor 

dit genre;  
o de boekverkoper te profileren als adviseur voor het aanbod. 

 
2. De verkiezing Beste Spirituele Boek staat centraal in de campagne De Maand van de 

Spiritualiteit en is ingesteld door VBK. 
 

3. Het winnende boek mag de titel, en eventuele boeksticker, Beste Spirituele Boek 2021 voor een 
onbepaalde periode voeren.  

 
4. De groslijst bestaat uit boeken die verschenen zijn in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2020.  
 

5. Als criterium voor de titels die in aanmerking komen voor de verkiezing gaat VBK uit van 
spirituele non-fictie boeken zoals boeken over religie, zingeving en spiritualiteit in de breedste 
zin van het woord. Het boek moet Nederlandstalig zijn. Ook in het Nederlands vertaalde boeken 
komen in aanmerking. 
 

6. Uitgeverijen sturen titels in en een door VBK benoemd, onafhankelijk comité bepaalt uiterlijk in 
december 2020 de 6 nominaties waarop gestemd kan worden door het publiek.  
 

II TITELS 
 

7. De uitgeverij stuurt, tezamen met het inschrijfformulier, twee exemplaren van een uitgave die 
naar haar mening in aanmerking komt aan VBK. De deadline voor de inzending is 1 december 
2020. Titels ingezonden na deze periode worden niet in aanmerking genomen.  
 

8. Het staat elke uitgeverij vrij één of meer titels aan te melden.  
 

9. De uitgeverij heeft haar boeken aangemeld bij het Centraal Boekhuis en deze zijn breed 
beschikbaar in de boekhandel. De uitgeverij biedt daarnaast haar boeken actief en zo breed 
mogelijk aan de Nederlandse boekhandel aan (door bijvoorbeeld mailing, winkelbezoek of 
inkoopbeurs).  
 

10. Voor de groslijst komen uitsluitend titels in aanmerking die gelden als algemeen boek. 
 

11. De titel dient gedurende de campagneperiode leverbaar en beschikbaar te zijn in bibliotheek en 
boekhandel. 
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12. Indien de uitgever een titel inzendt voor de verkiezing Beste Spirituele Boek 2020, is hij een 
bedrag van € 85,- per titel verschuldigd aan VBK, indien de uitgeverij GAU-lid is. Niet GAU-leden 
betalen € 170,- per titel.  
 

13. Door deelname verklaart de uitgever kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de 
voorwaarden van het reglement.  
 

III COMITÉ 
 

14. In het comité, dat zal bestaan uit ten minste 4 leden, zitten o.a. een boekverkoper en/of 
bibliothecaris die kennis van het genre bezit. Een comitévoorzitter zit de vergadering voor en is 
verantwoordelijk voor het kiezen van de 6 genomineerden.  

 
15. Zij die werkzaam zijn in een uitgeverij van spirituele boeken of direct of indirect belang hebben 

bij de selectie van een boek, kunnen geen deel uitmaken van het comité. 
 

16. Over de beraadslagingen zal het comité strikte geheimhouding betrachten.  
 
IV  TOT SLOT 
 

17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de onafhankelijke comitévoorzitter.  
 
 

Utrecht, oktober 2020 


