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Algemene 
ledenvergadering 
goed bezocht
Het was druk op 28 maart jl. 
in het Goethe Institut, tijdens 
de eerste ALV van Verzamelde 
Werken. De meeste leden, 
maar ook toehoorders, waren 
van de partij. En dat was maar 
goed ook, want er viel heel wat 
te bespreken en te besluiten.

De vergadering werd vooraf-
gegaan door de voordracht 
door Jana Beranová van haar 
gedicht Boekenschat. Daarna 
opende interim-voorzitter 
Frans Meijer de algemene 
ledenvergadering door de te 
behandelen agendapunten vast 
te stellen. In een stevig tempo 
en met veel constructieve 
input van alle aanwezigen wer-
den de agendapunten vervol-
gens afgehandeld. Er werd over 
de statuten gesproken, van 
gedachten gewisseld over de 
inhoud van het huishoudelijk 
reglement en het concept be-
leidsplan. Een vast onderdeel 
van elke ALV, en daarom ook 
tijdens deze vergadering, was 
uiteraard de benoeming van de 
kascommissie, de goedkeuring 
van jaarrekening 2012 en de 
begroting 2013. Er was veel 
interactie met de aanwezigen 
en alle inzichten en adviezen 
werden dankbaar genoteerd.

Tijdens deze eerste ALV was 
het ook zaak dat de leden tot 
een benoeming van bestuurs-
leden kwamen. Daartoe stelden 
– o.l.v. de kiescommissie ge-
vormd door Sytske Sötemann 
en Ton Huizer – zich zes leden 
verkiesbaar. Frans Meijer, als 
interim-voorzitter ook deze 
vergadering acterend, lichtte 
zijn interim-status graag toe. 
Frans Meijer wil graag voorzit-
ter Feico Houweling vervan-
gen, die gedurende zijn ziekte 
en de behandeling daarvan de 
werkzaamheden tijdelijk niet 
op zich kan nemen. Zodra Fei-
co Houweling dit wel kan, naar 
verwachting en stellige hoop 
in september 2013, zal Frans 
Meijer zijn voorzitterstaken 
neerleggen. Alle overige zich 
verkiesbaar gestelde kandida-
ten werden bij handopsteking 
gekozen. Zij stellen zich in 
deze nieuwsbrief nader voor.

Na zoveel daadkracht was het 
tijd voor een pauze. Deze werd 
opgeluisterd door Maaike Sie-
gerist. Zij begeleidde zichzelf 
op de gitaar bij een drietal 
prachtige liedjes.

Tijdens de presentatie van 
de Literaire As door Hans 
Sibarani, voorafgegaan door 
een animatiefilm gemaakt 
door Odrada Burghoorn, was 
goed te zien dat het gebied 
lopend van het Centraal 
Station naar de Westzeedijk 
organisch veel literaire of aan 
literatuur verwante instanties 
heeft aangetrokken. Al 
gevestigd zijn o.a. Ram Horna 
in het Groot Handelsgebouw, 
Goethe Institut, Alliance 
Française en aan de overzijde 
van de singel Hemingway, 
Poetry International en 
Passionate Bulkboek.

Verdere ontwikkeling kan 
plaatsvinden door de compo-
nenten cohesie, coöperatie, 
dynamiek, zichtbaarheid, 
uitstraling, ondernemerskli-
maat en expansie. Dit laatste 
kan gerealiseerd worden door 
bijvoorbeeld vestiging van 
uitgevers en/of aan litera-
tuur verwante cultuurinstel-
lingen aan de Westersingel 
en/of aan de overzijde, de 
Maurits-/Eendrachtsweg. 
Voorts is er de metropool-
functie, waarbij de as – als het 
ware door het spoor – wordt 
verbonden met de literaire as 
Den Haag. De animatie is te 
zien op: www.youtube.com/
watch?v=5xyxNi5RXoc.

De avond sloot af met een 
drankje en wat lekkers, aange-
boden door het Goethe Institut.

Bent u al lid?
Verzamelde Werken is een 
vereniging waarvan iedereen 
die de letteren in Rotterdam 
een warm hart toedraagt lid 
kan en zou moeten worden. 
Verzamelde Werken telt 
inmiddels 48 leden, maar dat 
is nog lang niet genoeg! Vanaf 
25 euro per jaar (voor een in-
dividueel lidmaatschap) helpt 
u al mee om de Rotterdamse 
letteren te promoten. Meld u 
aan op: www.letteren010.nl/
verzamelde-werken.

Bestuursleden 
stellen zich voor
Feico Houweling – voorzitter
Feico is geschiedkundige, au-
teur en journalist en werd bij 
een breed publiek bekend door 
zijn podcast Hoor! Geschiede-
nis waarvoor hij in 2011 werd 
bekroond. Feico is samen met 
Hans initiatiefnemer van Ver-
zamelde Werken.

Frans Meijer – vervangt 
tijdelijk Feico Houweling als 
voorzitter
Frans was eerder zeer actief 
betrokken bij de sectie let-
teren van de RKS en jarenlang 
directeur van Bibliotheek Rot-
terdam.

Nelly Voogd – secretaris
Nelly kijkt terug op een lange 
staat van dienst binnen de 
Erasmus Universiteit waarin 
allerlei bruggen werden gesla-
gen tussen kunst, cultuur en 
wetenschap, o.a. door oprich-
ting van de Faculty Club.

Adriaan Zijlmans – penning-
meester
Oud-politiechef Adriaan is 
op vele plekken in de stad te 
vinden, vooral daar waar het 
letteren betreft. Hij is o.a. 
medeoprichter en organisator 
van het Literair Café.

Bas Kwakman – algemeen 
bestuurslid
Bas is sinds 2003 directeur van 
Poetry International en neemt 
als zodanig ook zitting in het 
Rotterdams Letteroverleg.

Hans Sibarani – algemeen 
bestuurslid
Hans is cultureel producent en 
presentator bij Club Ram Hor-
na. Hans was samen met Feico 
Houweling de initiatiefnemer 
van Verzamelde Werken en 
is ook initiatiefnemer van de 
Literaire As.

Wilma van Raamsdonk – 
algemeen bestuurslid
Wilma is senior projectleider 
bij Passionate Bulkboek en 
verantwoordelijk voor de uit-
voering van literair-educatieve 
projecten.

Colofon
e verzameldewerken@
letteren010.nl
i www.letteren010.nl/
verzamelde-werken
Li www.linkedin.
com/groups/
verzameldewerken

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail aan: verzameldewerken@letteren010.nl


