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Verzamelde Werken 
op weg naar eerste 
ledenvergadering
De vereniging Verzamelde 
Werken telt inmiddels meer 
dan dertig leden en houdt op 28 
maart aanstaande in het Goethe 
Institut de eerste algemene le-
denvergadering. Dat wordt een 
heel belangrijke bijeenkomst, 
want hier zullen de leden kun-
nen zeggen wat ze vinden van 
de statuten, zich kunnen uit-
spreken over de contributie en 
een opzet kunnen maken voor 
een huishoudelijk reglement. 
Ook wordt dan een definitief 
bestuur gekozen.

In de afgelopen maanden 
heeft het voorlopig bestuur 
van de vereniging samen met 
een groep leden het funda-
ment gelegd voor deze unieke 
belangenorganisatie in de Rot-
terdamse letteren. Er moest 
van alles gebeuren, van het 
schrijven en laten passeren 
van de statuten tot ledenwer-
ving en het vaststellen van de 
contributie.

In de komende weken zullen 
we een aantal nieuwsbrieven 
versturen die een aanloopje 
vormen naar de algemene 
ledenvergadering. Vragen 
zijn altijd welkom. Onder deze 
nieuwsbrief staat een e-mail-
adres waar u met al uw vragen 
en opmerkingen terecht kunt.

Economische 
sectoranalyse in 
volle gang
De Erasmus Universiteit is vol-
op bezig met het analyseren 
van de uitkomsten van de en-
quête die begin dit jaar is ge-

houden onder professionals in 
de Rotterdamse letterensector. 
Gevraagd is onder meer naar 
werkgelegenheid, omzetten en 
subsidies. Op grond van deze 
analyse hopen we duidelijk te 
maken wat de omvang is van 
de letterensector in Rotterdam 
en omstreken, evenals de eco-
nomische betekenis in termen 
van toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid.

Die duidelijkheid is hard nodig, 
vooral naar de politiek maar 
soms ook naar het publiek. 
Maar al te vaak wordt de let-
terensector als onderdeel van 
de Rotterdamse kunstsector 
weggezet als een groep van 
mensen en organisaties die 
graag het handje ophouden 
voor subsidie en te weinig zelf 
verdienen. We weten al bij 
voorbaat dat dat beeld volko-
men onterecht is. Er wordt in 
de Rotterdamse letterensector 
keihard gewerkt, onder andere 
door een groot aantal onbe-
taalde vrijwilligers.

De vereniging Verzamelde 
Werken wil opkomen voor 
iedereen die werkzaam is in de 
Rotterdamse letterensector, 
individueel, in kleine organi-
saties en in grote organisaties. 
We willen dat er algemeen res-
pect ontstaat voor de Rotter-
damse letteren en dat gezien 
wordt dat deze sector een sub-
stantiële bijdrage levert aan de 
creatieve sector in deze regio 
in het algemeen. Het is dan 
ook een hele goede zaak dat 
de Erasmus Universiteit zich 
bereid heeft getoond om de 
schouders onder dit onderzoek 
te zetten. De resultaten zullen 

kort voor of kort na de zomer 
bekend worden gemaakt.

Verzamelde Werken 
kijkt naar website
Het promoten van de Rotter-
damse letteren wordt een van 
de hoofdtaken van de ver-
eniging Verzamelde Werken. 
Een prima middel daarvoor is 
natuurlijk een website. Geluk-
kig is er in 2012 een prachtige 
website opgezet, voortkomend 
uit een initiatief van het Rot-
terdams Letterenoverleg. Deze 
site, www.letteren010.nl, bevat 
onder meer de Rotterdamse 
letterenagenda, actueel nieuws 
en een speciale pagina over 
Verzamelde Werken.

De vereniging kijkt serieus 
naar de mogelijkheden om 
deze website te onderhouden. 
Het zou een prachtig instru-
ment zijn om meer publiciteit 
te geven aan de Rotterdamse 
letterenactiviteiten. Wel zou 
er dan een oplossing moeten 
worden gevonden voor de kos-
ten die gepaard gaan met het 
onderhouden van een eigen 
website.

Bent u al lid van 
Verzamelde Werken?
Voor het geld hoeft u het 
(hopelijk) nauwelijks te laten, 
want een individueel lidmaat-
schap kost maar 25 euro per 
jaar. Organisaties betalen wat 
meer. Maar er is wel een echt 
Rotterdams letterenbelang 
mee gediend, want vooral in 
de politiek is de kennis van de 
letterensector alhier niet zo 
heel groot, om het zachtjes uit 
te drukken. Daar gaan we wat 
aan doen!

contact
e verzameldewerken@
letteren010.nl
i www.letteren010.nl/
verzamelde-werken
t 06-38301008

Agenda
28 maart 2013
19.30-22.00 uur
ALV Verzamelde Werken
Locatie:  Goethe Institut, 
Westersingel 9, Rotterdam

Opsporing 
verzocht
U bent een ervaren public 
relations professional, 
communicatief en 
taalvaardig. U geeft vorm 
aan inhoud, denkt mee en 
draagt uit.
Verzamelde Werken, de 
gloednieuwe, actieve 
belangenorganisatie voor 
de Rotterdamse letteren 
zou graag met u in contact 
komen.
Uw overall hangt klaar, 
de mouwen zijn al 
opgestroopt.

Zie voor alle informatie over het lidmaatschap van Verzamelde Werken: www.letteren010.nl/verzamelde-werken
Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail: verzameldewerken@letteren010.nl


