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Agenda ALV

Datum: 28 maart 2013
Tijd: 19.30-22.30 uur
Locatie: Goethe Institut,
Westersingel 9, Rotterdam
19.30 – 21.00 uur
• Opening door Jana
Beranová.
• Welkom door interimvoorzitter Frans Meijer,
met een korte inleiding over Verzamelde
Werken.
• Mededelingen bestuur.
• Goedkeuring huishoudelijk reglement.
• Korte toelichting op de
jaarrekening 2012 en
de conceptbegroting
2013 door de interimvoorzitter.
• Goedkeuring cijfers
door de alv.
• Presentatie opzet
beleidsplan door de
interim-voorzitter.
• Presentatie van de
Literaire As door Hans
Sibarani.
• Verkiezing nieuw
bestuur.
• Verkiezing kascommissie 2013.
21.00 – 21.30 uur
• Korte film (een verrassing).
21.30 uur – 22.30 uur
• Nazit en -spraak met
muziek Daisy Enjazzed
en drankjes.

contact

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

Uitnodiging ALV
De onlangs opgerichte belangenvereniging voor de Rotterdamse letteren, Verzamelde
Werken, houdt haar eerste
algemene ledenvergadering op
donderdag 28 maart om 19.30
uur in het Goethe Institut aan
de Westersingel 9.
Het interim-bestuur nodigt
u allen hartelijk uit om bij
deze bijzondere vergadering
aanwezig te zijn. Mocht u nog
geen lid zijn, dan nodigen we
u tevens hartelijk uit om u
alsnog aan te melden voor het
lidmaatschap. Dit kan m.b.v.
het formulier op de website:
www.letteren010.nl/verzamelde-werken.
Voor een lidmaatschap is namelijk alle reden. Verzamelde
Werken wil de Rotterdamse
letteren op de kaart zetten.
Allereerst door een grotere
zichtbaarheid te realiseren,
waarmee onder meer de aandacht moet worden getrokken
van de politiek en het publiek.
De inmiddels gerealiseerde
website, www.letteren010.nl,
is daartoe een eerste opstap.
Daarnaast streeft Verzamelde
Werken naar een bredere samenwerking in het veld zelf en
daarbuiten, door banden aan
te gaan met andere culturele
instellingen en initiatieven,
zoals theaters, musea, creatieve bedrijven e.d. Bovendien zal
de economische sectoranalyse
van de Rotterdamse letteren,
uitgevoerd door de Erasmus
Universiteit (zie Nieuwsbrief
1), naar verwachting voldoende duidelijk kunnen maken
wat de letteren in de meest
brede zin de Rotterdamse
samenleving zoal aan econo-

Machtiging

mische waarde oplevert. Maar
ook buiten de stadsgrenzen
en zelfs landsgrenzen willen
we waar mogelijk allianties
aangaan.
Wellicht vraagt u zich nu nog
steeds af wat voor baat u, als
individueel ‘letterenmens’, bij
dit lidmaatschap kunt hebben,
aangezien deze belangenvereniging immers geen vakbond
is voor haar individuele leden.
Naar onze stellige mening zal
echter een individuele auteur,
redacteur, vertaler of performer eveneens de vruchten
kunnen plukken van een
levendig letterenklimaat in
deze stad. Men kan elkaar bijvoorbeeld vaker ontmoeten bij
allerlei programma’s, die weer
mogelijkheden bieden voor
gezamenlijke optredens, een
andersoortige samenwerking,
of een hogere frequentie van
individuele activiteiten. Van
het één komt het ander.
Op deze eerste ledenvergadering zal een aantal belangrijke
zaken aan de orde komen,
waarover u als lid kunt meebeslissen. Kom dus vooral en
laat uw stem horen, opdat wij
een grote vereniging kunnen worden, die de belangen
van de letteren in Rotterdam
naar behoren en krachtig kan
behartigen.
Frans Meijer interimvoorzitter van
Verzamelde Werken
Het interim-bestuur bestaat
uit Feico Houweling als voorzitter, Nelly Voogd als secretaris, Adriaan Zijlmans als penningmeester, Hans Sibarani en
Giel van Strien als bestuursleden. Feico heeft wegens ziekte

zijn werkzaamheden tijdelijk
moeten neerleggen, maar hij
zal naar verwachting in september zijn functie weer kunnen vervullen. Frans Meijer,
vroeger onder meer directeur
van de Centrale Bibliotheek,
is bereid gevonden om tot die
tijd als interim-voorzitter op
te treden.
Meld u aan als
kandidaat voor het
bestuur!
Van het huidige bestuur stellen Nelly Voogd en Adriaan
Zijlmans zich in ieder geval
beschikbaar als kandidaat
voor een bestuursfunctie.
Mocht u er zelf voor voelen
om u kandidaat te stellen, dan
verzoeken wij u uiterlijk 25
maart een bericht te zenden
naar verzameldewerken@
letteren010.nl, waarin u kort
uw motivatie aangeeft voor
uw kandidaatstelling; de reeds
genoemde kandidaten zullen
dat eveneens doen.
Geef een machtiging
af als u niet kunt
komen!
Mocht u niet in de gelegenheid
zijn naar de alv te komen,
dan kunt u iemand anders
een ondertekende volmacht
meegeven, zodat uw stem toch
meetelt. Gebruik hiervoor de
machtiging onder aan deze
nieuwsbrief die de gevolmachtigde op de avond zelf dient te
overhandigen.

Bij dezen machtigt ondergetekende, 			
, dhr/mevr. 			
om op de eerste Algemene
Ledenvergadering van Verzamelde Werken voor hem/haar bij alle ter stemming gebrachte zaken een stem uit te brengen.
Datum: 			
Handtekening: 			
Machtiging door gevolmachtigde op de alv te overhandigen.

