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Doelstellingen van het CLO
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 doen we 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.
Kernwoorden
Het beleid van het Christelijk Literair Overleg is in drie kernwoorden samen te vatten,
woorden die we ook als pay-off hanteren in publicitaire uitingen: literatuur – geloven –
ontmoeting.

Activiteitenverslag 2018
In 2018 heeft het CLO de jaarlijkse Literatuurdag voor het eerst georganiseerd in
samenwerking met Hogeschool Driestar Educatief in Gouda. Het literair tijdschrift Liter was
ook dit jaar weer samenwerkingspartner.
De CLO Literatuurdag werd gehouden op 17 november 2018 in het gebouw van Driestar
Educatief. Hoofdsprekers waren Maarten van der Graaff en Els Florijn. Fluitist Kees Kramp en
kunstenaarsvereniging Korf zorgden voor inspiratie vanuit andere kunstvormen. In totaal
namen 80 mensen deel aan deze dag. Het thema was: het nagelaten geloof.
In 2018 is de tweejaarlijkse CLO Juryprijs voor de derde keer uitgereikt. Na Stevo Akkerman
(in 2014) en Vonne van der Meer (2016) viel dit jaar de eer te beurt aan Johan Lock voor zijn
roman De erfenis van Adriaan. Andere genomineerden waren: Els Florijn (Rode papaver),
Maarten van der Graaff (Wormen en engelen), Liesbeth Labeur (Een lamp voor mijn voet) en
Vonne van der Meer (Brood, zout, wijn). De jury stond onder voorzitterschap van Frank
Dijkstra en bestond verder uit: Suzanne van Putten, Rebecca Koppejan, Elsbeth Gruteke en
Bob Vuijk.
Het Magazine Onder Woorden is in 2018 twee keer verschenen: in het voorjaar en in het
najaar.

Activiteitenverslag 2019
De CLO Literatuurdag, gehouden op 9 november, werd in 2019 voor de tweede keer
georganiseerd in het gebouw van Driestar Educatief in Gouda, samenwerking met Liter en
Driestar Educatief. Als thema voor de dag was gekozen voor: De andere wereld, over
empathie en inclusiviteit als vruchten van de literatuur. Dit keer waren er drie hoofdsprekers
uitgenodigd: Anne Büdgen, Tjerk de Reus en Louis Krüger. Vanwege de prijsuitreiking voor
de verhalenwedstrijd was er in de workshops speciale aandacht voor praktische
schrijflessen. Ook dit jaar lag het aantal deelnemers aan de dag rond de 80.
In aanloop naar de literatuurdag heeft het CLO in samenwerking met Driestar Educatief, het
Nederlands Dagblad en uitgeverij KokBoekencentrum een verhalenwedstrijd georganiseerd.
Het thema van de literatuurdag was ook uitgangspunt voor de wedstrijd. Uit zeventig
inzendingen is het verhaal van Janke Reitsma uit Zwolle gekozen als winnaar. De prijs is
uitgereikt tijdens de CLO Literatuurdag.
Magazine Onder Woorden is in 2019 twee keer verschenen: in het voorjaar en een
themanummer als voorbereiding op de Literatuurdag.

Beleidsplan 2020 en 2021
Voor de jaren 2020 en 2021 zullen de doelstellingen onverkort gehandhaafd blijven.
In 2020 zal opnieuw de CLO Juryprijs worden uitgereikt aan de auteur van het beste boek
waarin het christelijk geloof en rol van betekenis speelt. De jury heeft dezelfde samenstelling
als in de editie van 2018. Voor de realisatie van de prijs wordt samenwerking gezocht met
een strategische partner. Gesprekken hierover worden gevoerd met boekhandelsgroep
Byblos.
De Literatuurdag van 2020 wordt vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar het voorjaar
van 2021. Driestar Educatief en Liter zijn weer bereid gevonden deze dag met ons te
organiseren.
Voor de uitreiking van de Juryprijs wordt een kleinschalig evenement georganiseerd in
samenwerking met Byblos boekhandels. Dit evenement zal, behoudens de beperkingen die
de coronacrisis met zich meebrengt, gehouden worden in de maand oktober.
In deze beleidsjaren zal het bestuur van het CLO, in overleg met partners, blijven zoeken
naar mogelijkheden om literatuur onder de aandacht te brengen. Kleinschalige
evenementen en leeskringen zien we als de meest geëigende context hiervoor.
Bij het ingaan van de beleidsperiode zijn er twee vacatures in het bestuur: PR en het
penningmeesterschap. Hoewel het lastig is om geschikte kandidaten te vinden, blijft het
bestuur zich hier actief voor inzetten. De taken worden voorlopig waargenomen door
andere bestuursleden.
Het bestuur van het CLO zal in 2021 onderzoeken in hoeverre er een literaire reis c.q.
uitwisseling kan plaatsvinden naar en met Zuid-Afrika. Deze reis zal niet ten laste van de
CLO-begroting plaatsvinden, maar zal uit deelnemersgelden gefinancierd moeten worden en
in samenwerking met een reisorganisatie.
Financiële basis
Hoewel het CLO over trouwe donateurs beschikt, lopen de inkomsten gestaag terug. Met
name de twee decennia geleden opgestarte 5 euro per maand club is de afgelopen periode
teruggelopen. Dit vraagt in de beleidsperiode bezinning op de wijze van fondsenwerving.
Een nieuwe aanpak zal nodig zijn om het CLO levensvatbaar te houden op de langere
termijn.
Een financieringsmogelijkheid die hierbij onderzocht zal worden is sponsoring. Voor de
Juryprijs zal dit in 2020 naar verwachting gerealiseerd worden. Voor de Literatuurdag zal, in
samenspraak met de partners, naar optimalisatie van het businessmodel gekeken moeten
worden.

In de loop van het jaar 2020 zal het bestuur van het CLO zich bezinnen op de teruglopende
inkomsten vanuit donateurs. Dit zal gevolgen hebben voor de literatuurdagen in de
toekomst en de uitgifte van Onder Woorden.

Gegevens organisatie
Algemene informatie
Stichting Christelijk Literair Overleg
De Sitterlaan 8
2312 TN Leiden
Email: info@christelijkliterairoverleg.nl
IBAN: NL80INGB0007612983
RSIN/Fiscaalnummer ANBI: 816119156
Contactpersoon: Nienke Timmers (secretaris)
Bestuur
Het bestuur bestaat per 1 januari 2020 uit de volgende personen:
-

Arie Kok, voorzitter
Nienke Timmer, secretaris
Marieke van Meijeren, redactie Onder Woorden
Louis Krüger, lid
Penningmeester, vacature
PR en communicatie, vacature

De bestuursleden zetten zich uitsluitend belangeloos in voor het Christelijk Literair Overleg
en ontvangen geen enkele vorm van vergoeding voor hun werkzaamheden.

