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Uitnodiging ALV
Het bestuur van Verzamelde
Werken nodigt u van harte uit
om aanwezig te zijn bij de vijfde algemene ledenvergadering
van vereniging Verzamelde
Werken in Sociëteit Matrix op
donderdag 4 juni 2015 om 20.00
uur. De agenda van deze 5e ALV
is als volgt:
•
•
•

•

Agenda

4 juni 2015
20.00-22.00 uur
5e ALV Verzamelde Werken
Locatie: Sociëteit Matrix,
Mauritsstraat 16, Rotterdam

Colofon

e verzameldewerken@
letteren010.nl
i www.letteren010.nl/
verzamelde-werken
www.linkedin.com/
groups/VerzameldeWerken-5068073
www.facebook.com/
verzameldewerken
@VW_010

•
•
•
•

Opening door de voorzitter.
Notulen van de derde ALV
op 15 mei 2014 en de vierde
ALV op 3 juli 2014.
Jaarverslag 2014: verslag
van het bestuur, discussie over gevoerd beleid en
uitspraak van de leden naar
aanleiding van het jaarverslag.
Financieel verslag 2014 en
verkiezing kascommissie
2015.
Bestuursverkiezing: aftreedrooster, vacatures en
verkiezing.
Huishoudelijk reglement.
Rondvraag.
Sluiting.

Hierna volgt een pauze, waarna
er ongeveer een uur de tijd is
voor het volgende onderdeel:
Rotterdam City of Literature:
what’s in it for me? Hierover
meer verderop in deze nieuwsbrief.
Meld u aan als
kandidaat voor het
bestuur!
Van het huidige bestuur treden
voorzitter Feico Houweling
en bestuurslid Nelly Voogd
af. Feico Houweling legt het
voorzitterschap om gezond-

Machtiging

heidsredenen neer en is niet
herkiesbaar; Nelly Voogd is
wel herkiesbaar. Volgens de
statuten kan het bestuur van
VW bestaan uit zeven leden.
Het huidige bestuur bestaat
uit zes mensen; er is dus nog
plaats voor twee nieuwe leden.
Wanneer u zich kandidaat wilt
stellen, dan vragen wij u dit
te melden door een bericht te
zenden naar verzameldewerken@letteren010.nl, waarin
u kort uw motivatie aangeeft
voor uw kandidaatstelling.
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.
Politiek en ‘de
letteren’
Op maandagavond 13 april
jl. organiseerde Verzamelde
Werken voor de tweede keer
een Politiek Letterencafé in
Sociëteit Matrix. Te gast waren
Judith Bokhove (GroenLinks,
voorzitter van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur
en Sport) en Myrte Leffring
(dichter, redacteur en literair
docent). Onder leiding van
Liliane Waanders gingen zij
met elkaar en met de zaal in
gesprek.

Aan Liliane Waanders de vraag
wat haar van het gesprek het
meest is bijgebleven: ‘Dat het
begrip “letteren” voor velerlei
interpretatie vatbaar is, en het
geen kwaad kan als Verzamelde
Werken een werkbare definitie
probeert te formuleren. Dat het
Myrte Leffring niet ontbreekt
aan concrete ideeën om heel
praktisch met letters, woorden,
zinnen en gedichten aan de slag
te gaan en dat de bereidheid
van Judith Bokhove om kennis
te nemen van wat “de sector”
voor ogen staat groot was,
maar dat zij als raadslid alleen
iets kan doen als er concrete
plannen liggen. En dat de plannen die de grootste kans maken
op een enthousiast onthaal in
de raad plannen zijn voor projecten van een zekere omvang.
Dat bleek bijvoorbeeld toen het
ging over de mogelijkheid om
Rotterdam bij de UNESCO aan
te melden als kandidaat-City of
Literature.’
Rotterdam, City of
Literature?
Het tweede deel van de algemene ledenvergadering van 4 juni
staat in het teken van Rotterdam City of Literature. Als het
aan het bestuur van Verzamelde Werken ligt mag Rotterdam
opgaan voor die Unesco-titel.
Bas Kwakman vertelt hoever de
plannen inmiddels gevorderd
zijn, waarna een discussie volgt
met de aanwezigen in de zaal
over de kost en de baat van een
dergelijke status. Dit programmaonderdeel wordt geleid door
Liliane Waanders.
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