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Vereniging
Verzamelde Werken
nader uitgelegd
Verzamelde Werken is een
relatief nieuwe vereniging.
Om die reden wordt er nogal
eens tijdens bijeenkomsten
gevraagd naar de exacte profilering en doelstellingen, maar
ook naar de relatie tot het
Rotterdams Letterenoverleg.
Uiteraard is deze informatie
geborgd in onze statuten,
maar het is natuurlijk ook fijn
om die informatie minder officieel te verwoorden.
Verzamelde Werken (vw)
is een vereniging die voor
haar betalende leden de collectieve belangen behartigt
en die professionalisering,
kwaliteitsverbetering en meer
zichtbaarheid van de letteren
in Rotterdam als doelstellingen nastreeft. Onze vereniging
werd eind 2012 opgericht op
initiatief van het al zo’n 15
jaar bestaande Rotterdams
Letterenoverleg (rlo).

Colofon

e verzameldewerken@
letteren010.nl
i www.letteren010.nl/
verzamelde-werken
www.linkedin.com/
groups/verzameldewerken
www.facebook.com/
verzameldewerken
@VerzameldeWerken010

Het rlo is een open overleg,
waar iedere Rotterdammer die
geïnteresseerd is in de letteren
kan en mag aansluiten om
(zich) te informeren over ontwikkelingen op het gebied van
de Rotterdamse letteren.
Hoe werkt dat nu in de praktijk?
Als programmeerder neemt u
bijvoorbeeld deel aan het rlo.
Daar kunt u uw visie en ideeën
delen en tot samenwerking of
inzichten komen. vw is uw
belangenbehartiger waar het
gaat om de noodzaak meer
literaire programma’s in Rot-

terdam onder de aandacht van
lokale overheden te brengen.
Bovendien kan vw u in contact brengen met mogelijke
(lokale) partners.
Als auteur bezoekt u de bijeenkomsten van het rlo om op de
hoogte te blijven en uw contacten te onderhouden met de
Rotterdamse letterensector in
brede zin. vw is uw belangenbehartiger door op gemeentelijk en landelijk niveau het
Rotterdamse literaire klimaat
te promoten bij uitgevers,
andere literaire instellingen en
de binnenlandse media.
Kortom, in de basis zit het
verschil in het feit dat u van
vw actieve lobby kunt verwachten, terwijl bij het rlo de
nadruk ligt op het (onderlinge)
informele overleg.
Alvast in de agenda:
26 november 2013
Op 26 november om 19.30 uur
bent u wederom van harte
uitgenodigd om in het Goethe
Institut aan de Westersingel 9
de tweede Algemene Ledenvergadering van Vereniging
Verzamelde Werken bij te
wonen. De agenda van de vergadering volgt, maar noteert u
deze alv alvast!
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 al 53 leden. Vanaf
25 euro per jaar (voor een individueel lidmaatschap) helpt
u al mee om de Rotterdamse

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

letteren te promoten. Meld u
aan op: www.letteren010.nl/
verzamelde-werken.
Poetry International
verhuist
Op 21 oktober zal Poetry
International haar pand aan
het Eendrachtsplein verlaten
om – eveneens centraal aan de
literaire as – zich te vestigen
aan de Mauritsweg 35, 3012
JT in Rotterdam. Daarmee zal
Poetry International vanaf
dan kantoor houden boven De
Unie.
Verzamelde Werken
en sociale media
Als lid van Verzamelde Werken ontvangt u vier keer per
jaar een digitale nieuwsbrief.
Met zo veel initiatieven in de
stad en met zo veel ambitie
dat nog verder te intensiveren,
is er eigenlijk veel frequenter
nieuws te melden over onze
letterensector. Volg daarom –
maar participeer vooral ook in
– onze sociale media kanalen:
www.linkedin.com/
groups/verzameldewerken
www.facebook.com/
verzameldewerken

@VerzameldeWerken010

En kijk op www.letteren010.nl
voor de actuele Rotterdamse
letterenagenda.

