Jaarverslag van de Stichting Literatuursite Meander over 2008
http://meanderstichting.info
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.
Ook in 2008 deden we dat in het bijzonder via:
● De website van Meander en het daarbij behorende per
e-mail verspreide Meandermagazine
● De Meander Klassiekers
● De Meander Dichtersprijs
MEANDER EN MEANDERMAGAZINE
http://meandermagazine.net
en http://ezine.meandermagazine.net
● In de rubriek 'Dichters' worden talentvolle dichters
voorgesteld aan de lezers. Elk door middel van een
interview en enkele gedichten. In 2008 waren er 32
afleveringen
met
o.a.
Hedwig
Selles,
Ingeborg
Klarenberg, Peter J.R. Vermaat en Kila & Babsie.
● Ook de maandelijkse rubriek 'De Dichter' omvat in elke
aflevering een interview en gedichten. In deze rubriek
staan dichters centraal die al bij een literaire uitgever
hebben gepubliceerd.
Ook de in deze rubriek
gepubliceerde dichters werken mee zonder een
vergoeding te krijgen. Het waren in 2008 o.a. Joke van
Leeuwen, Vrouwkje Tuinman en Erik Lindner.
● De rubriek 'Wereldpoëzie' besteedt aandacht aan poëzie
buiten het Nederlandse taalgebied. In de
twaalf
afleveringen van 2008 werd o.a. aandacht besteed aan
Boris Ryzji, Mario Benedetti en Nafiss Nia.
● In 2008 stonden er in Meander 71 recensies van nieuwe
Nederlandstalige dichtbundels.
● Meander publiceerde acht langere interviews, o.a. met
Nico Dijkshoorn, Chrétien Breukers, Hilde Keteleer van
PEN Vlaanderen en de IJslandse dichteres Gerður
Kristný .
● Meander besteedde tot het midden van het jaar ook
aandacht aan proza en dat vooral in vijf afleveringen van
de rubriek 'Schrijvers'. Sinds september 2008 richten
Meander en Meandermagazine zich louter op poëzie.
● De site http://meandermagazine.net kreeg in 2008
gemiddeld 60.000 pageviews per maand.
● De ruim 5000 abonnees op het per e-mail verspreide
Meandermagazine werden ook in 2008 tweewekelijks op
de hoogte gehouden van de nieuwste artikelen,
interviews, verhalen, gedichten, enzovoort op de site van
Meander. In Meandermagazine staat ook een rubriek met
poëzienieuws.
MEANDER KLASSIEKERS
http://klassiekegedichten.net
Meander Klassiekers wil een overzicht bieden van het
beste werk van de bekendste Nederlandse en Vlaamse
dichters van na 1880. Dit wordt gedaan aan de hand van
besprekingen van telkens één gedicht. Elke vier weken
wordt een bespreking aan de site klassiekegedichten.net
toegevoegd. Die bespreking wordt per e-mail verstuurd
aan ongeveer 2300 belangstellenden die zich hiervoor
hebben aangemeld. In 2008 werden o.a. gedichten
besproken van H.A. Gomperts, C.O. Jellema, Anna
Enquist, Rutger Kopland, J. Slauerhoff, Gerrit Achterberg
en Tonnus Oosterhoff.

MEANDER DICHTERSPRIJS
Begin 2008 werd de eerste Meander Dichtersprijs
uitgereikt aan Vicky Francken. Zij kreeg een bedrag van
300 euro. Voor de overige vijf genomineerden was er een
boekenbon, die beschikbaar was gesteld door boekhandel
Het Verboden Rijk uit Roosendaal.
Eind 2008 werd de Meander Dichtersprijs voor de tweede
keer georganiseerd.
Uit de 32 in 2008 gepubliceerde afleveringen van de
rubriek Dichters selecteerde een jury, bestaande uit Roos
Custers, Vicky Francken, Raymond Noë, Frank Pollet, Ilse
Starkenburg en Herlinda Vekemans, zes genomineerden.
Uit die genomineerden kozen lezers en donateurs van
Meander de winnaar. In januari 2009 kon worden bekend
gemaakt dat Ellen Deckwitz uit Utrecht de prijs had
gewonnen.
MEDEWERKERS
Aan Meander werken alleen onbetaalde vrijwilligers mee.
Zoveel als mogelijk worden de door hen voor Meander
gemaakte kosten vergoed. Er is een eindredactie, die
bestaat uit medewerkers die de eindverantwoording
hebben voor alle teksten en ervoor zorgen dat de
tweewekelijkse e-mailkrant in elkaar wordt gezet en
wordt verstuurd. Ook zorgen zij voor het bijhouden van
de site. De techniek van de site en de e-mailkrant vallen
ook onder de verantwoording van de eindredactie en de
webmaster.
Daarnaast bepaalt de eindredactie het algemene beleid
van Meander, waar nodig in overleg met het
stichtingsbestuur.
Naast de eindredactie is er een groep van ongeveer vijf
vaste medewerkers die de rubriek 'Dichters' samenstelt,
een medewerker die zorgt voor de rubriek 'De Dichter',
een medewerker die de nieuwsrubriek verzorgt en een
medewerker die de rubriek 'Recensies' coördineert.
Naast deze eindredacteuren en vaste medewerkers zijn er
ongeveer zeven recensenten, waarvan een deel ook aan
andere onderdelen van Meander meewerkt.
SAMENWERKING
De stichting Nadorst, http://www.stichting-nadorst.nl,
organiseert vijf maal per jaar het poëziepodium
Ongehoord, http://www.ongehoordrotterdam.nl/, in de
Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Meander werkt met
deze stichting samen en vaardigt iedere keer een dichter
af namens Meander. In 2008 waren dat achtereenvolgens
Vicky Francken, Bouke Vlierhuis, Ben Huizinga, Liesbeth
V. Hafenrichter en Hedwig Selles.
KOSTEN EN DEKKING
De kosten werden gedekt door advertenties en donaties.
Boekhandel 'Het Verboden Rijk' uit Roosendaal sponsorde
Meander
door
middel
van
boekenbonnen
en
webhostingbedrijf Solidhost uit Rotterdam, dat de site
van Meander huisvest, gaf Meander een korting op de
rekening.
STICHTING
Per 31 december 2008 bestond het stichtingsbestuur uit
Rob de Vos (voorzitter), Gerard Kool (penningmeester en
secretaris), Joop Leibbrand en David Troch.

