Stichting Literatuursite Meander * Jaarverslag 2011
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 2011 deden we dat vooral 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 de rubriek 'Dichters' stonden weer nieuwe talentvolle dichters centraal. Zij werden aan de lezers
voorgesteld door middel van een aantal van hun gedichten. Vaak vergezeld van een interview.
In 2011 waren er 32 afleveringen met onder anderen Irene Wiersma, Vincent van Meenen, Walter
Breukers, Joyce de Badts, Martijn Boele, Loren Brouwers, Anneke Haasnoot, Nicole Teunissen,
Annette van den Bosch en Mauw Vanhauwaert.
* In de rubriek 'De Dichter' werden inmiddels bekende dichters aan onze lezers gepresenteerd. Naast
gedichten bood ook een interview kans op een (hernieuwde) kennismaking.
Er waren acht afleveringen in 2011, met daarin Hedwig Selles, Johanna Geels, Sylvie Marie, Elma
van Haren, Marijke Hanegraaf, Peter Swanborn, Paul Bogaert en Krijn Peter Hesselink.
* De rubriek 'Wereldpoëzie' brengt in het Nederlands vertaalde poëzie. In 2011 werd aandacht
besteed aan Jorge Luís Borges, Antonella Anedda, Tomas Tranströmer, Kostas Montis, Hertha
Müller, Cecilia Quílez Lucas, Ono no Komachi, Robert Hass en Tania Alegria.
* Er werden ruim 70 poëzierecensies gepubliceerd in Meander in 2011.
* De abonnees op het per e-mail verspreide Meandermagazine werden ook in 2011 tweewekelijks
(vanaf 24 april 2011 driewekelijks) op de hoogte gehouden van de nieuwste artikelen, interviews,
gedichten, enzovoort op de site van Meander.
Op 31 december 2011 waren er 4591 abonnees.
MEANDER KLASSIEKERS
http://:klassiekegedichten.net
De Meander Klassiekers, waarin telkens een interessant Nederlandstalig gedicht uitgebreid wordt
besproken, staan al jaren onder redactie van Joop Leibbrand.
In 2011 verschenen er twaalf maandelijkse afleveringen: de nummers 140 tot en met 151. Ze
bevatten bijdragen van tien verschillende auteurs. Het abonneebestand groeide van 2600 tot 2810.
MEANDER DICHTERSPRIJS
De Meander Dichtersprijs werd in 2011 niet georganiseerd.
MEDEWERKERS
Aan Meander werken alleen onbetaalde vrijwilligers mee.
Helaas was het ook in 2011 weer moeilijk voldoende medewerkers te vinden. Meander kampt wat
dat betreft met dezelfde problemen als de meeste andere organisaties die met vrijwilligers werken:
van veel mensen is de vrije tijd al meer dan gevuld.
Des te meer waardeert het stichtingsbestuur dat er ook medewerkers zijn die Meander lang trouw
blijven.
In 2011 vierden de medewerkers Sander de Vaan en Sylvie Marie hun vijfjarig jubileum als
medewerker.

Jan Boonstra, Yvonne Broekmans, Gerard Kool, Joop Leibbrand, Bert van Weenen, Elly Woltjes en
Rob de Vos werkten in 2011 al langer dan vijf jaar mee aan Meander.
SAMENWERKING
De stichting Ongehoord organiseert zo'n zes maal per jaar het poëziepodium Ongehoord in de
Centrale Bibliotheek van Rotterdam, zie http://stichtingongehoord.com. Meander werkt met deze
stichting samen en vaardigt iedere keer een dichter af. In 2011 waren dat o.a. Roel Weerheijm, Lotte
Dodion en Marleen van der Velden.
FINANCIËN
De inkomsten en uitgaven voor Meander Magazine en de Klassiekers waren in 2011 in evenwicht.
Aan donaties ontvingen wij 1148,50 euro. De advertenties leverden 542,50 euro op. Het bedrag voor
diverse opbrengsten was 194,99 euro. De kosten voor de hosting van de site, domeinnamen,
software, de postbus, porto- en bankkosten en andere organisatiekosten bedroegen in totaal 1798,35
euro. Een klein positief resultaat dus. Daarbij moet echter vermeld worden dat er door
omstandigheden geen Meander Dichtersprijs werd uitgereikt en er geen wedstrijdjes voor de lezers
waren. De eindredactie kwam niet lijfelijk bijeen, maar vergaderde en organiseerde via e-mail,
telefoon en internet.
STICHTING
Per 31 december 2011 bestond het stichtingsbestuur uit Rob de Vos (voorzitter), Gerard Kool
(penningmeester en secretaris) en Joop Leibbrand.

