Stichting Literatuursite Meander * Jaarverslag 2013
De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een
breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van
de mogelijkheden van internet. In 2013 deden we dat zoals gebruikelijk via:
– De website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine
– De Meander Klassiekers

MEANDER EN MEANDERMAGAZINE
http://meandermagazine.net en http://ezine.meandermagazine.net
In 2013 verschenen de nummers 441 t/m 459 van het Meandermagazine. Het magazine (oplage circa
5000) werd gedurende het verslagjaar driewekelijks en vanaf 3 november tweewekelijks gemaild. De
redactie was in handen van Rob de Vos, Gerard Kool en Joop Leibbrand. De abonnees werden zo op
de hoogte gehouden van de nieuwste artikelen, interviews, gedichten en recensies op de site.
* In de rubriek 'Dichters' worden talentvolle dichters voorgesteld aan de lezers. Elk door middel van
een interview en enkele gedichten of met een korte of uitvoerige toelichting. Bij de rubriek 'De
Dichter' staan dichters centraal die al bij een literaire uitgever hebben gepubliceerd. De redactie van
deze rubrieken werd gevormd door Yvonne Broekmans, Loren Brouwers, Jelmer van Lenteren,
Antoinette Sisto en Elly Woltjes.
De publicatievoorwaarden zijn te vinden op http://kopij.meandermagazine.net.
Een reeks namen van dichters uit de afleveringen in deze rubrieken: Marjolijn van Heemstra, Jolies
Heij, Miranda Meien, Wim Klooster, Jonathan Griffioen, Nico Pot, Maarten Buser, Ellen van de
Corput, Marco Martens, Marloes Robijn, Martin Aart de Jong, Tom Marien, David Bogaers,
Marjolijn van Heemstra, Moniek Spaans, Charlotte Van den Broeck, Mattijs Deraedt, Laura
Mijnders, Jos van Daanen, Geert Jan Beeckman, Maria van Oorsouw, Pallas van Huizen, Paul
Meeuws, Myra-Lot Perrenet, Luuk Imhann, Frouke Arns, Thomas Möhlmann , Peter WJ Brouwer,
Aline Gailliaert, Thei Ramaekers en Menno Wieringa.
* De rubriek 'Wereldpoëzie' van Sander de Vaan brengt in het Nederlands vertaalde poëzie. Mirthe
Smeets zorgde vanuit het buitenland ook voor enkele bijdragen en Antoinette Sisto droeg bij met
twee afleveringen over Italiaanse dichters. In deze rubriek werd aandacht besteed aan: de Italiaanse
dichter Maurizio Cucchi , de vertaling van korte gedichten van Oscar Wilde , de Milanees Franco
Loi, Contemporaine Roemeense dichters, Tuvit Shlomi (een winnaar van een Literatuurprijs voor
Arabische dichttalenten), Jack Kerouac (de 'Koning van de Beatgeneratie') en de LatijnsAmerikaanse dichter Vicente Huidobro.
* Naast bovenstaande rubrieken bestaat er ook nog een rubriek Interviews. In deze rubriek werden
gesprekken gepubliceerd met schrijver Thomas Rosenboom, schrijfster / filmmaakster Marion
Bloem, F. Starik (schrijver, dichter, zanger en kunstenaar), de Amerikaanse Claire Nicolas White en
met Sander de Vaan over zijn bundel voetbalgedichten.
* Er verschenen drie specials, waarbij de inhoud werd verzorgd door gastredacteuren: Ellen van de
Corput (nr. 444), Daniël Dee (nr. 448 over Rotterdamse dichters) en Raymond Noë (nr. 459).
* Er werden 132 recensies van gedichtenbundels en andere boeken op de site gepubliceerd. Aan
deze rubriek werkten mee: Wilma van den Akker, Marijntje Gerling, Yves Joris, Joop Leibbrand,
Levity Peters, Johan Reijmerink, Ivan Sacharov en Bert van Weenen

MEANDER KLASSIEKERS
http://:klassiekegedichten.net
De Meander Klassiekers, waarin telkens een interessant Nederlandstalige gedicht uitgebreid wordt
besproken, staan onder redactie van Joop Leibbrand. De eerste Klassieker verscheen op 6 juli 2000.
In 2013 kwamen de nummers 164 tot en met 175 uit. Het abonneebestand nam continu toe.
Aflevering 175 werd eind december 2013 verzonden aan 3300 abonnees.
De volgende auteurs leverden in het jaar 2013 bijdragen aan de Klassiekers: Wilma van den Akker,
Piet Buddingh', Maarten Buser, Jan Haveman, Joop Leibbrand, Joris Lenstra, Eric van Loo, Ton
Naaijkens, Karin van der Raad-Doornik, Bettine Siertsema.
MEANDER WEDSTRIJDEN
Begin 2013 werd de uitslag van een wedstrijdje voor de lezers met als thema 'Golven' gepubliceerd.
Er waren 293 gedichten ingezonden, die anoniem werden beoordeeld. In een extra krant werden de
drie winnende gedichten en twee eervolle vermeldingen gepubliceerd. Ellen van de Corput won deze
poëziewedstrijd. Het lukte in 2013 helaas niet om een wedstrijdje voor de lezers of een grotere
wedstrijd te organiseren. Informatie over door Meander georganiseerde wedstrijden is te vinden op:
http://meanderwedstrijd.info
SAMENWERKING
* Sinds 1997 verstuurt Raymond Noë elke werkdag een door hem gekozen Nederlands gedicht via
de mailservice Laurens Jz Coster. Zie http://laurensjzcoster.blogspot.nl en http://www.facebook.com/gedichten.
De relatie tussen Meander en de Costerlijst was vanaf de start goed en werd in 2013 nog intensiever.
* Op het poëziepodium van Stichting Ongehoord in Rotterdam was een van de optredende dichters
de 'Keus van Meander'. Zie http://stichtingongehoord.com.
* De stichting hielp mee bij de crowdfunding voor het boek ‘Stormachtig Stil’ met levensverhalen
van roze ouderen.
MEDEWERKERS
Er waren ongeveer twintig mensen betrokken bij de diverse werkzaamheden. De medewerkers
wonen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje of buiten Europa. De organisatie en structuur vergden
ook in 2013 veel tijd en energie. De site werd aangepast aan de opkomst van nieuwe sociale media
en vroeg extra beveiliging wegens het gevaar van hackers. Het Stichtingsbestuur is allen dankbaar
voor inzet en enthousiasme. We noemen in het bijzonder Sander de Vaan (in 2013 vijf jaar actief als
medewerker) en Rob de Vos (17,5 jaar). Zij ontvingen van het bestuur een boekenbon als dank.
FINANCIËN
Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld.
Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen
gegeven voor noodzakelijke uitgaven. In 2013 konden geen 'real life' vergaderingen georganiseerd
worden. De redacties van Meander Magazine en de Klassiekers organiseerden hun taken via e-mail,
telefoon en internet. De Stichting ontving 1.274 euro aan donaties en losse giften. De advertenties
leverden 298 euro op, diverse opbrengsten 96 euro. De kosten voor de site, de domeinnamen,
software, telefoon, porto, bank en andere organisatiekosten bedroegen 1.863 euro. Het negatieve
resultaat ten koste van de reserves was 195 euro. Zie verder de jaarrekening van 2013.
STICHTING
De wetgeving betreffende de ANBI-status veranderde in het verslagjaar. Het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap startte de actie Wijzer Werven (training & communicatie
cultuursector) in de campagne Cultuur Daar Geef Je Om. Helaas heeft Meander daar in de praktijk
als kleine organisatie niets aan. Per 31 december 2013 bestond het stichtingsbestuur uit Rob de Vos
(voorzitter), Gerard Kool (penningmeester) en Joop Leibbrand (secretaris).

