Beste leden,
Om te beginnen wenst het bestuur van de vereniging haar leden een rijk letterenjaar.
Wat constateren we? Het gaat goed met de letteren in Rotterdam, maar gaat het ook goed met
de vereniging?
De laatste ALV van Verzamelde Letteren Rotterdam (v/h Verzamelde Werken) vond een jaar
geleden plaats.
Het toenmalig bestuur zag toen geen redenen de vereniging voort te zetten. Vijf actieve leden
waren daarvan niet overtuigd. Drie maanden deden zij onderzoek onder leden en niet-leden
met de vraag hoe zij tegen het letterenklimaat in Rotterdam aankeken en of zij het nut van een
vereniging zagen. De uitkomst van het onderzoek was positief. De respondenten zagen veel in
een club die de ‘verbinding’ en de ‘onderlinge saamhorigheid’ zou versterken in het
Rotterdamse letterenveld.
Drie van de vijf actieve leden vormden het nieuwe bestuur en zij gingen aan de slag. Wat
deden zij?
-Er werden leden geworven. Vijftien nieuwe leden meldden zich aan. Leden die een
voortgang van de vereniging niet zagen zitten zegden weliswaar niet op maar deden dit door
hun contributie niet te betalen.
-Het bestuur sprak met een aantal kandidaats-bestuursleden. Uitbreiding van het aantal
bestuursleden heeft nog niet plaatsgevonden.
-halverwege het jaar trad een van de nieuwe bestuursleden af. Twee bleven over.
-in juli 2016 vond een bijeenkomst plaats in leeszaal west, waar de nieuwe naam van de
vereniging en haar plannen werden gepresenteerd. Ongeveer dertig leden waren aanwezig.
-De geplande pitchparty in december 2016 moest wegens gebrek aan belangstelling worden
gecanceld.
-In 2016 zijn twee nieuwsbrieven gepubliceerd. De brieven riepen gemengde reacties op.
Eind 2016/begin 2017 diende zich bij het bestuur opnieuw de vraag aan of de vereniging wel
een grond heeft van bestaan. Haar doelstellingen zijn loffelijk maar op de wegen naar
realisatie bevinden zich veel hindernissen. Deze hindernissen kunnen worden genomen als de
vereniging een actieve vereniging zou zijn, dat wil zeggen een vereniging met actieve leden.
Het tegendeel is waar.
Streven naar meer financiële ondersteuning voor de letteren in Rotterdam kan naar de mening
van het bestuur het best verlopen via projecten. De verenigingsstructuur maakt zoiets niet
mogelijk.
Is het gezien deze twee constateringen dan niet slimmer de vereniging om te zetten in een
stichting? Het bestuur vindt van wel.
Wij zullen binnenkort een ALV (waarschijnlijk de laatste?) uitschrijven waarin wij
bovenstaand plan aan de leden zullen voorleggen. Er moet wat gebeuren!
Of er moet juist niets gebeuren, en dan moet het ophouden of overgaan in een beweeglijker
vorm. Waarvan acte.
Rob de Moes
Pim Wiersinga

