Christelijk Literair Overleg

Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015
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1. Doelstellingen
1. Als Christelijk Literair Overleg willen we lezers in aanraking brengen met (de auteurs van)
literaire werken waarin het christelijk geloof een rol van betekenis speelt.
2. Dat willen wij in de overtuiging dat geloof literatuur verrijkt en dat literatuur een
belangrijke rol kan spelen in het leven en geloven van mensen.
3. Wij doen dat door, zoveel mogelijk samen met anderen, activiteiten te organiseren waarin
de ontmoeting tussen lezers onderling en tussen lezers en auteurs centraal staat.
4. Voor

zover dat

binnen

ons

vermogen

ligt

willen

we,

gegeven

de drie

eerdere

uitgangspunten, bijdragen aan een literair klimaat in het algemeen en aan de ontwikkeling
van schrijftalent in het bijzonder.
In kernwoorden: literatuur – geloven – ontmoeting.

2. Activiteiten 2014
Het hoogtepunt voor het CLO was de allereerste uitreiking van de CLO juryprijs op

29 november

2014 in De Nieuwe Liefde te Amsterdam aan Stevo Akkerman voor zijn boek
Donderdagmiddagdochter.

Het CLO wil met de prijs een stimulans geven aan auteurs die het

christelijk geloof een positieve rol van betekenis geven in hun werk en tegelijk literaire kwaliteit
nastreven. De prijs plaatst auteurs in de aandacht die kwalitatief goed werk leveren, los van
oplages en verkoopcijfers. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag.
Het CLO heeftin het jaar 2014 het plan voor de leeskringen gerealiseerd. Er werd een kring gestart
in Gouda bij boekhandel Smit en voor een volgende kring in Nunspeet werden alle voorbereidingen
getroffen. De deelnemers waren erg enthousiast, mede door de aanwezigheid van auteurs. In
Gouda werden boeken besproken die een plaats hadden in de CLO- 15. Boeken die iedereen
gelezen moet hebben.
Verder is de nieuwe website bijna toe aan de lancering, dit zal in het najaar van 2015 plaatsvinden.
De benodigde financiële middelen

om dit te realiseren konden met enige moeite opzij gezet

worden. Op de nieuwe website zal meer ruimte zijn voor ontmoeting en inspiratie.
De Jaarlijkse Literatuurdag is van het najaar naar het voorjaar verplaatst. Reden daarvoor de volle
agenda in november waardoor het bezoekersaantal terug liep. Tweede reden is, dat het CLO wil
aansluiten bij de jaarlijkse Boekenweek, die in maart plaats vindt. Vandaar dat er in 2014 geen
Literatuurdag heeft plaatsgevonden. Wel waren de voorbereidingen voor
gang.
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7 maart 2015 in volle

3. Beleidsplan 2015
2015 zal in het teken staan van de volgende doelstellingen:
1. Christelijke lezers verder in aanraking brengen met de klassieken uit de christelijke
literatuur door middel van het organiseren van ten minste twee verschillende leeskringen.
De leeskringen zullen vijf avonden beslaan en geleid worden door verschillende mensen die
bekend zijn in het christelijk literaire milieu.
2. Het organiseren van de tweede uitreiking van de juryprijs voor de beste christelijk literaire
prestatie.
3. Onderzoeken of wij een bijdragen kunnen leveren aan diverse festivals waarin christelijke
literatuur van toegevoegde waarde kan zijn.
4. Het vernieuwen van de website waar plaats zal zijn voor ontmoeting, inspiratie en
discussie.
5. Het drie maal per jaar uitgeven van de Onder Woorden waarin wij diverse werken met een
christelijke achtergrond onder de aandacht brengen.
6. Het organiseren van de Literatuurdag in 2016.
Inkomsten 2015
De inkomsten in 2015 bestaan voornamelijk uit giften van onze trouwe achterban. Ongeveer 80
donateurs zijn lid van Vrienden van het CLO, de voormalige 5 euro per maand club. Dit is een
groep mensen die maandelijks minimaal 5 euro doneert aan het CLO. Daarnaast zijn er ook
donateurs die incidenteel een gift geven aan het CLO. Daarnaast ontvangen we een vergoeding
voor advertenties die geplaatst worden in de “Onder Woorden”. Tot slot wordt een klein deel van
onze inkomsten gegenereerd uit onze activiteiten zoals de het verzorgen van literaire cursussen en
de literatuurdag. Voor meer informatie over onze inkomsten verwijzen wij naar het jaarverslag
2014.
Vermogenspositie
Zoals blijkt uit de jaarcijfers van het CLO is het stichtingsvermogen van het CLO ultimo 2014
positief. Dankzij de steun van onze donateurs en dankzij diverse bezuinigingen die het CLO heeft
doorgevoerd heeft het CLO een kleine buffer kunnen opbouwen.
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4. Gegevens organisatie
Algemene informatie
Stichting Christelijk Literair Overleg
Vijverweg 25
3312 AT Dordrecht
Telefoon: 078-6185671
www.christelijkliterairoverleg.nl
IBAN: NL80INGB0007612983
RSIN/Fiscaalnummer ANBI: 816119156
Contactpersoon: Nettie Dees (secretaris)
E-mail: info@christelijkliterairoverleg.nl

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
-

Arie Kok, voorzitter
Nettie Dees - van Westen, secretaris
René van Hell, penningmeester
Nienke Timmers, redactie Onder woorden
Clarinde Oussoren, redactie Onder woorden
Louis Kruger, contactpersoon raad van advies

Naast het bestuur is er een raad van advies. De raad van advies vergaderd twee keer per jaar een
geeft het bestuur advies met betrekking tot de realisatie van de gestelde doelen en de beleid van
het CLO. De raad van advies bestaat uit:
-

Frank Dijkstra, voorzitter
Diederick van Dalen, secretaris
Hans Ester
Beppie de Rooij
Peter van Dijk
Gerlinde Wassink-Schutte

Alle bestuursleden en leden van de raad van advies ontvangen geen enkele vergoeding voor hun
inzet.

5

