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Inleiding
Het bestuur van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) biedt hierbij zijn
jaarverslag over 2015 aan. Het verslag is bedoeld voor de gemeente Groningen en de
provincie Groningen en andere instellingen die ons in 2015 subsidieerden, voor de
medewerkers

en

vrijwilligers

van

SLAG

en

voor

alle

andere

betrokkenen

en

belangstellenden.
Het jaar 2015 stond voor SLAG in het teken van personele veranderingen en inhoudelijke
vernieuwingen. We namen afscheid van enkele bestuursleden en verwelkomden een nieuwe
secretaris. Zowel de Poëziemarathon als Dichters in de Prinsentuin werden georganiseerd
door een geheel of gedeeltelijk vernieuwd team. Voor beide festivals in dit “overgangsjaar”
werd voortgebouwd op de vertrouwde formules, maar de frisse nieuwe blik was al duidelijk
herkenbaar in de programmering. Het Grote Gebeuren beleefde een nieuw hoogtepunt in het
publieksbereik: ruim een week van tevoren was het literaire festival al stijf uitverkocht.
Voorts stond in 2015 bij SLAG het verder nadenken over professionalisering en
organisatievernieuwing centraal. Met het oog op de naderende cultuurplanperiode schreven
we ons nieuwe Beleidsplan 2017-2020. De eerste concrete stappen richting de daarin
beschreven ambities zijn al in dit Jaarverslag terug te vinden: in 2015 realiseerden we een
aantal nieuwe co-producties, bouwden we aan ons internationale netwerk en sloten we aan
bij de gemeentelijke projectgroep die de talentontwikkeling in de Groningse cultuursector
een interdisciplinaire impuls moet geven.
In dit verslag geven we - na de beschrijving van onze doelstellingen en actuele organisatie een inhoudelijke en bestuurlijke verantwoording en bieden we inzicht in ons publieksbereik
in 2015. Tot slot richten we de blik op de nieuwe beleidsperiode 2017-2020.
Financieel was het een goed jaar. Door enkele bijzonderheden laat de Jaarrekening 2015 (als
separaat document bijgevoegd) een uitzonderlijk positief resultaat zien, dat bestemd wordt
voor ge-eigende doeleinden in 2016.
Het jaarverslag en de jaarrekening werden door het bestuur op 29 maart 2016 vastgesteld en
voor akkoord getekend door:

Anton Brand,
voorzitter

SLAG jaarverslag 2015
p. 3 van 19

Rob Pronk,
penningmeester

1. De Stichting Literaire Activiteiten Groningen
1.1 Doelstellingen 2013-2016
De Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) werd opgericht op 9 maart 2009. De
voornaamste doelstellingen van de stichting, die werden vastgelegd in de statuten, zijn:
1. het bevorderen en ontsluiten van de letteren en het letterkundig leven in Groningen;
2. het uitwisselen van contacten ter zake met andere delen van Nederland;
3. het bevorderen van internationale letterkundige contacten;
4. de aandacht vestigen op de kwaliteiten en mogelijkheden van Groningen als centrum
van letterkundige activiteiten in het Noorden.
De stichting tracht haar doelen in de beleidsperiode 2013-2016 onder meer te realiseren door:


het jaarlijks organiseren van de Poëziemarathon tijdens de landelijke Poëzieweek
(januari-februari);



het jaarlijks organiseren van het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin (juli);



het jaarlijks organiseren van het literaire festival Het Grote Gebeuren (1ste zaterdag
van november);



het verzorgen van een Groningse literatuurwebsite, met onder meer de steeds actuele
online literaire agenda voor gemeente en provincie Groningen;



het

organiseren

van

andersoortige

literaire

activiteiten

in

Groningen,

in

samenwerking met partners als Biblionet Groningen, de Groninger Forum
Bibliotheek, De Oosterpoort & de Stadsschouwburg (OPSB), Stichting CPNB, de
Stadsdichter van Groningen, Stichting Poëziepaleis, Stichting Noord Houdt Woord,
Kantoorpoëzie, het Noord Nederlands Toneel (NNT), bewonersorganisaties,
boekhandels, uitgevers, organisatoren van evenementen en anderen;


het uitreiken van prijzen en stipendia die de aandacht en waardering voor de
Groninger letteren bevorderen, zoals de jaarlijkse prijs voor Het Beste Groninger
Boek en, met ingang van 2016, de twee-jaarlijkse Kees van der Hoefprijs.
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1.2 De mensen van SLAG: bestuur en organisatie in 2015
SLAG is een kleine maar zeer actieve organisatie, die in de jaren sinds haar oprichting grote
stappen voorwaarts heeft gezet waar het de professionalisering van de organisatie en het
publieksbereik van de festivals en overige activiteiten betreft. Dat kan natuurlijk alleen maar
dankzij een betrokken bestuur, gedreven medewerkers en enthousiaste vrijwilligers!

Leden van het bestuur
Het lidmaatschap van het bestuur van SLAG is onbezoldigd. We vermelden hier de
bestuursleden van 2015 met hun in dat jaar relevante (neven)functies:
Anton Brand, voorzitter
Cultureel consulent OPSB bij de gemeente Groningen. Tevens voorzitter Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde (Noordelijke Afdeling), auteur.
Rob Pronk, vice-voorzitter en penningmeester
Voorzitter Stichting Poëziepaleis, voorzitter Stichting Tschumi Paviljoen (tot medio 2016), lid
van het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.
Evelien Hopma, secretaris (tot 1 april 2015)
Bestuurslid Stichting DwarsDiep.
Tieske Slim, secretaris (m.i.v. 1 oktober 2015; inschrijving KvK per 1 januari 2016)
Adviseur kwaliteitszorg bij Biblionet Groningen. Tevens auditor bij de Stichting Certificering
Openbare Bibliotheken, redacteur WelkBoek.nl, vertaler uit het Tsjechisch.
Han Borg, lid (tot 1 april 2015)
Beleidsmedewerker Internationalisering aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Jojo Bottema, lid
Projectmanager Rijksuniversiteit Groningen. Tevens penningmeester Stichting Theater en
Educatie Groningen (De Steeg), voorzitter Stichting Leun op Mij, voorzitter Stichting
Hamelhuys.
Doeke Sijens, lid
Algemeen manager van de Groninger Forum Bibliotheek (voorheen Openbare Bibliotheken
Groningen). Tevens redacteur en auteur.
Guus Termeer, lid
Hoofd van het Bureau Studium Generale Groningen. Tevens secretaris Commissie
Gastschrijverschap van de RUG, bestuurslid Stichting Van der Leeuw-lezing.
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Medewerkers
In 2015 deden de volgende mensen bezoldigde werkzaamheden voor SLAG:
Rolien Scheffer

- zakelijk coördinator (vast dienstverband; zwangerschapsverlof
van 1 januari t/m 15 mei 2015)

Mineke Hoekstra

- vervangend zakelijk coördinator (zzp; 1 jan. t/m 15 mei 2015); en
- festivalcoördinator Poëziemarathon 2016 (zzp; m.i.v. 1 april 2015)

Herman Meijer

- festivalcoördinator Het Grote Gebeuren (zzp)

Marleen Nagtegaal

- festivalcoördinator Dichters in de Prinsentuin (zzp)

Joost Oomen

- festivalcoördinator Dichters in de Prinsentuin (zzp)

Maarten Praamstra

- redacteur www.slaggroningen.nl (zzp); en
- projectmedewerker Dichters in de Prinsentuin (zzp)

Lilian Zielstra

- projectmedewerker/kantoorassistent (zzp)

Redactieraden
De literaire festivals van de stichting werden in 2015 voorbereid en gerealiseerd door drie
redactieraden, onder aansturing van de betreffende festivalcoördinatoren. De redactieraden
bestaan deels uit vrijwilligers en deels uit medewerkers van de Groninger Forum Bibliotheek
en Boekhandel Van der Velde, die door hun werkgevers in de gelegenheid worden gesteld
om mee te werken aan de festivals. Bij de vierde kernactiviteit van SLAG, de website
www.slaggroningen.nl, is een wisselend team van gastredacteurs betrokken.
De samenstelling van deze redactieraden was als volgt.
Poëziemarathon 2015:
Na de evaluatie van de Poëziemarathon 2014 kreeg Rolien Scheffer (tot haar
zwangerschapsverlof), en vervolgens haar vervangster Mineke Hoekstra, van het bestuur de
interim opdracht om de editie 2015 te organiseren. Zij deden dat samen met een geheel
nieuwe redactieraad:
Obe Alkema
Esmé van den Boom
Joost Oomen
Maarten Praamstra

redactielid (vrijwilliger)
stagiaire SLAG
redactielid (vrijwilliger)
redactielid (vrijwilliger)

Dichters in de Prinsentuin 2015:
Onder leiding van het nieuwe coördinatorenduo Marleen Nagtegaal en Joost Oomen, die na
editie 2014 Arjen Nolles opvolgden, werkten naast projectmedewerker Maarten Praamstra
aan het festival mee:
Sanne van der Meij
Lilian Zielstra
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redactielid (vrijwilliger)
redactielid (vrijwilliger)

Het Grote Gebeuren 2015:
Herman Meijer, redactielid van het eerste uur, nam voor de zevende editie van het festival
opnieuw de rol van coördinator op zich. We namen afscheid van redactielid Ilona Duits, die
aan de slag ging als winkelmanager bij de coöperatieve boekhandel Boomker in Haren.
Douwe van der Bijl
Jan Hovy
Maarten Praamstra
Rense Sinkgraven
Gea van der Voort

redactielid (medewerker Groninger Forum)
redactielid (vrijwilliger)
redactielid (vrijwilliger)
redactielid (medewerker Groninger Forum)
redactielid (medewerker Boekhandel Van der Velde)

Website www.slaggroningen.nl
Op www.slaggroningen.nl verzorgt webredacteur Maarten Praamstra de actuele literaire
agenda en het literaire nieuws van stad en provincie Groningen. Voor deze vierde
kernactiviteit van SLAG worden jonge schrijftalenten als gastredacteurs uitgenodigd om
verslagen te schrijven van onze festivals. In 2015 waren dat:
Obe Alkema
Esmé van den Boom
Willem Goedhart
Sandy de Vries

gastredacteur (vijwilliger)
gastredacteur (stagiaire/vrijwilliger)
gastredacteur (vijwilliger)
gastredacteur (vijwilliger)

Vrijwilligers
Naast de hierboven vermelde redactieleden, werkten nog enkele tientallen vrijwilligers mee
tijdens de festivals. “Hoofdleverancier” van enthousiaste en literatuurminnende menskracht
voor onze festivals is het Literair Dispuut Flanor. Ook een bijzondere vermelding verdienen
de vele medewerkers van het Groninger Forum die, deels in hun vrije tijd, meehielpen om
van Het Grote Gebeuren een groot succes te maken.
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2. Inhoudelijke verantwoording: activiteitenverslag 2015
2.1 Kernactiviteiten
De inhoudelijke verantwoording betreft allereerst de vier kernactiviteiten van SLAG: de
festivals Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren, en de website
www.slaggroningen.nl. We bieden hier een beknopte inhoudelijke terugblik. Cijfers over het
publieksbereik zijn te vinden in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. Op verzoek zijn de volledige
eindverslagen van de afzonderlijke festivals (digitaal) beschikbaar.
Website
De centrale website van SLAG, www.slaggroningen.nl, biedt de volgende onderdelen:


Dé online literaire agenda voor stad en provincie Groningen: in 2015 kondigden we
maar liefst rond de 300 literaire activiteiten aan.



Literair nieuws uit Stad en Ommeland, het hele jaar door actueel: in 2015 plaatste de
redacteur 65 nieuwsberichten.



Verslagen van festivalprogrammaonderdelen door jong recensietalent (met name leden
van de studentenvereniging Literair Dispuut Flanor).

De bezoekcijfers van de website groeien gestaag (zie hoofdstuk 3). Wat daar zeer aan
bijdraagt, is de gelijktijdige, intensieve inzet van onze Facebookpagina Literair Groningen.
Daar geplaatste berichten zorgen voor veel extra verkeer naar de website. Juist ook de
sfeerverslagen van onze festivals worden daardoor zeer goed bezocht, zo blijkt uit de
webstatistieken.

afb. 1: Een voorbeeld van www.slaggroningen.nl (november 2015)
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Poëziemarathon

afb. 2 Wethouder Paul de Rook en kersverse Stadsdichter
Kasper Peters in de Nieuwe Kerk (foto: Henx)

De Poëzieweek in Groningen, dat is de Poëziemarathon! Van 24 januari t/m 4 februari vond
voor de zestiende keer de Poëziemarathon plaats. Hoogtepunt was de verkiezing van de
nieuwe Stadsdichter van Groningen, op 29 januari 2015 in de Nieuwe Kerk: Kasper Peters
volgde Joost Oomen op. Cultuurwethouder Paul de Rook droeg een eigen, voor de
gelegenheid geschreven gedicht voor. Daarnaast optredens van de Jonge Dichter des
Vaderlands, van Daniël Dee (de scheidend Stadsdichter van Rotterdam) en van
poëziekanonnen Judith Herzberg en Ilja Leonard Pfeijffer. Al met al een gedenkwaardige
avond!
Daarnaast was er ook weer een uitgebreid programma van poëzie-activiteiten, op
uitnodiging en onder coördinatie van SLAG georganiseerd door vele partnerorganisaties,
waaronder het Groninger Forum, Studium Generale, de Hanzehogeschool, Stichting Oude
Groninger Kerken, het Groninger Museum, de Schrijversvakschool Groningen, Boekhandels
Godert Walter en Van der Velde, de Huisdichter van de Rijksuniversiteit en Literair Dispuut
Flanor.
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Dichters in de Prinsentuin

Wie graag in korte tijd, op een ontspannen
manier een overzicht krijgt van de actuele
poëzie in het Nederlandse taalgebied, kon al
vele jaren in de Prinsentuin terecht. Een
programma van hoge kwaliteit, met ca. 35
professionele dichters (onder wie dit jaar
Ben Zwaal, Charlotte Mutsaers, F. van
Dixhoorn en Andy Fierens) en evenzovele
door ons geselecteerde, veelbelovende
“amateurs”.
In 2015 hebben we de staalkaart uitgebreid
met een jazz-avond met dichter Jules
Deelder en zijn band de Deeldeliers, en een
tweetal eigen producties: het Poëziekompas
(een internationale poëzieavond) en de
literaire muziekvoorstelling Nestelingen,
geschreven door dichter Mischa Andriessen.
Het Poëziekompas, oftewel de voordrachten van de internationale dichters Sigurbjörg
Thrastardóttir (IJsland), Paul Farley (Groot Brittannië), Jaume Pons Alorda (Catalonië) en
Ghayath Almadhoun (Syrië), samen met hun vertalers, waren een absoluut hoogtepunt. De
voordrachten uit de vier windstreken werden aan elkaar verbonden door Marlies van
Gangelen, hoboïste, die vier stukken speelde die aansloten bij de taalgebieden.
De muzikale voorstelling Nestelingen van Mischa Andriessen bleek een gewaagd stuk. Stilte
werd afgewisseld met complexe teksten en zowel Bartók als art-punk lardeerden het spel.
Op het stuk werd, zoals het een experiment betaamt, gereageerd in uitersten. Sommige
mensen waren werkelijk in vervoering geraakt, anderen konden hun weg in het stuk niet
goed vinden (en onbegrip leidt vaak tot verontrusting). Een zeer geslaagde en goedbezochte
voorstelling, die vervolg zal krijgen op andere plekken in Nederland en wellicht België.
Daarnaast hebben we extra aandacht besteed aan talentontwikkeling. Net als voorgaande
jaren werden aanstormende dichters begeleid door professionele redacteurs. We hebben
Nestelingen laten maken door jonge muzikanten en acteurs, die in de startblokken staan van
hun carrière. Een kersverse vertaalster van de master Literair Vertalen stortte zich op de
gedichten van Paul Farley. En tot slot introduceerden we de loofgangsessies: ervaren
dichters werden gekoppeld aan nieuw talent en namen samen een voordracht op met een
cameraman: behalve een leerzame ervaring ook een goede aanvulling op de portfolio, want
dichters wil men tegenwoordig niet alleen lezen, maar ook kunnen vinden op internet.
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Het Grote Gebeuren

“Het Grote Gebeuren bleek een groots gebeuren.”
Annejet van der Zijl.
“Een héél leuk, heel gezellig en bovendien zeer
ontspannen samenzijn was het.” Marja Vuijsje
“Prachtig evenement, heel gezellig, goed georganiseerd!”
Peter Terrin
“It was a pleasure visiting Groningen, and meeting the
Dutch audience of book lovers.” Meir Shalev
“Nooit eerder in Groningen gewest. Kom met plezier
terug!” Yves Petry
“Fijn om met zoveel zorg ontvangen te worden.”
Emily Kocken
“Het Grote Gebeuren waar ik verliefd werd … op Gerrit
Krol!” Neske Beks

Twee jaar geleden zetten we met dit festival een nieuwe koers in die meteen beter beviel. In
2014 verdubbelde het bezoekersaantal. In 2015 was het programma, voor het eerst in de
zeven jaar van het bestaan van het festival, uitverkocht! Editie 2015 bood gesprekken en
voorleessessies met o.a. Connie Palmen, Herman Koch, Mustafa Stitou, Marja Vuijsje,
Annejet van der Zijl, Yves Petry, Neske Beks, Ineke Riem en Peter Terrin. In samenwerking
met het Nederlands Letterenfonds maakten bovendien zes debutanten hun opwachting:
Bregje Hofstede, Neske Beks, Eva Vriend, Olivier Willemsen, Emily Kocken en Frank
Gunning, die allen een beurs van het fonds hebben ontvangen om een tweede boek te
schrijven. De debutanten werden geïnterviewd door Abelkader Benali.
Een van de hoogtepunten was het bezoek van twee Israëlische auteurs: Meir Shalev en
Ayelet Gundar-Goshen. Aanleiding voor het Dagblad van het Noorden om een spread van
twee pagina’s over de hedendaagse Israëlische literatuur te publiceren.
Zoals altijd was er ook ruimschoots aandacht voor Groningse literaire helden uit heden en
verleden. Onder leiding van Rense Sinkgraven werd gesproken over het schrijversleven van
Gerrit Krol. Journaliste Rosa Timmer sprak met Bill Mensema en Commissaris van de
Koning Max van den Berg over Mensema’s recente roman Boem! en de aardbevingsproblematiek in onze provincie. Voorafgaand aan de festivalavond werd de prijs voor Het
Beste Groninger Boek 2015 uitgereikt. In de categorie 'fictie' won Peter Middendorp met zijn
roman Vertrouwd Voordelig. Het boek H.N. Werkman 1882 – 1945. Leven en werk, door meerdere
auteurs, sleepte de prijs in de wacht in de categorie 'non-fictie'.
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2.2 Overige activiteiten in 2015
Naast de hierboven beschreven kernactiviteiten werd nog een aantal nevenactiviteiten
gerealiseerd. Deze activiteiten waren niet alle specifiek opgenomen in het activiteitenplan
2015, maar wel vallen ze onder de begrotingspost “nieuwe literaire activiteiten” die in de
loop van het jaar invulling kreeg. We gingen nieuwe samenwerkingsverbanden aan,
realiseerden een aantal unieke producties, en intensiveerden onze landelijke en
internationale contacten.
Nieuwe producties en samenwerkingsverbanden


De productie “De zomer hou je toch niet tegen”: acteur Hans Dagelet maakte speciaal
voor SLAG een theatrale bewerking van het Boekenweekgeschenk 2015 van Dimitri
Verhulst. De voorstelling, met muzikale begeleiding van Eva de Bie, werd door Dagelet
op 12 maart gespeeld in het Groninger Forum, en nogmaals op 6 juni tijdens de Nacht
van Kunst & Wetenschap.



De productie “KRANK”: afterparty na literaire voorstelling in de Stadsschouwburg.
Tijdens de Boekenweek 2015 organiseerden SLAG en De Oosterpoort & de
Stadsschouwburg dit ludieke programma, dat werd samengesteld door SLAGcoördinatoren Marleen Nagtegaal en Joost Oomen, samen met OPSB-programmeurs
Joey Ruchtie en Peter Sikkema.



“Noord Houdt Woord”: in de aanloop naar dit Groningse Boekenweekevenement
verleende SLAG organisatorische en inhoudelijke ondersteuning aan de gelijknamige
stichting. Om financiële redenen kon het evenement helaas geen doorgang vinden.



Het lopende SLAG-project “Wielewaal en Groenling”: twee gedichten van (voormalig)
stadsdichters Rense Sinkgraven en Kasper Peters worden verwerkt tot kunstwerken die
deze twee markante flatgebouwen in de Oosterparwijk zullen sieren. Projectleider Arjen
Nolles verzekerde zich van de enthousiaste deelname van de VvE’s en bewoners. Het
project kreeg in 2015 een beslissende impuls met de betrokkenheid van het Centrum
Beeldende Kunst (CBK) Groningen, dat de kunstopdracht begeleidde. De kunstwerken
worden op 16 maart 2016 onthuld.



“Voor Buiten Noord” is een nieuw project van Stadsdichter Kasper Peters, waarin hij
met collega-dichters uit Groningen en Drenthe op tournee gaat door de rest van
Nederland. SLAG treedt op als financieel penvoerder van dit project, dat loopt
gedurende Peters’ stadsdichterschap (t/m januari 2017).
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Actieve speler in de regionale en landelijke cultuursector
Een stedelijk en regionaal cultuuraanbod is niet compleet zonder de literatuur. SLAG is
daarom vaste gesprekspartner voor de gemeente en de provincie Groningen in de
gesprekken over het letteren- en cultuurbeleid ter voorbereiding op de cultuurnota’s 20172020. In dat kader neemt de zakelijk coördinator van SLAG, op uitnodiging van de gemeente
Groningen, sinds eind 2015 deel aan de projectgroepen Cultuurlobby/We the North en
Talentontwikkeling.
Sinds 2013 is SLAG ook een vaste deelnemer aan de "Poëzietafel". Dat is een overlegorgaan
voor de jaarlijkse landelijke Poëzieweek, met o.a. de CPNB, Poetry International Rotterdam,
Stichting Lezen (Nederland en Vlaanderen), het Literatuurhuis Utrecht, Wintertuin
Nijmegen, Poëziecentrum Gent, het Nederlands Letterenfonds, VSBfonds en de publieke
omroep NTR. In het najaar van 2015 werd duidelijk dat deze goede contacten een stevige
primeur opleverde voor Groningen: de uitreiking van de prestigieuze VSB Poëzieprijs zou
in januari 2016 hier bij ons plaatsvinden – voor het eerst in het 22-jarige bestaan van de prijs
buiten de Randstad!
Internationaal netwerk
Ook buiten de landsgrenzen weet men SLAG te vinden. In de afgelopen jaren werkten we in
het kader van onze festivals al samen met o.a. het Poëziecentrum Gent, de Kunststiftung
Nordrhein-Westfalen, de Autorenkreis Ihlow. In 2015 hadden we opnieuw meerdere
aansprekende buitenlandse auteurs te gast. Dichters in de Prinsentuin opende met een
prachtig avondprogramma rond Jaume C. Pons Alorda (Catalonië), Paul Farley (GrootBrittannië), Sigurbjorn Þrastardóttir (IJsland) en Ghayath Almadhoun (Syrië/Zweden),
waarin ook hun Nederlandse vertalers een prominente rol hadden. Voor Het Grote
Gebeuren kwamen, mede dankzij de ondersteuning door de Ambassade van Israël en de
stichting KunstenIsrael, twee Israëlische auteurs naar Groningen: Meir Shalev en Ayelet
Gundar-Goshen.
Naast de internationale programmering van onze eigen festivals, bouwen we ook gestaag
door aan een internationaal netwerk van collega-organisatoren. Zakelijk coördinator Rolien
Scheffer heeft in oktober 2014 deelgenomen aan het Atelier for Young Festival Managers in
Poznan te Polen, een zevendaagse bijeenkomst van de European Festival Association waar
verschillende duurzame en succesvolle internationale contacten uit zijn voortgekomen. Zo
nam zij in het najaar van 2015 deel aan twee internationale rondetafelgesprekken in Bremen,
op uitnodiging van globale° - Festival für grenzüberschreitende Literatur. Met datzelfde
festival zijn de plannen voor verdere samenwerking in 2016 vergevorderd.
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3. Publieksbereik
In dit hoofdstuk presenteren wij de gegevens met betrekking tot het publieksbereik en de
publiekssamenstelling van de drie festivals in 2015, in vergelijking met voorgaande jaren.
1. Aantallen bezoekers/deelnemers per activiteit
FESTIVALS
Het Grote Gebeuren
Dichters in de Prinsentuin
Poëziemarathon
PRIJZEN & STIPENDIA
Het Beste Groninger Boek
Stadsdichterverkiezing
TOTAAL BEZOEKERS

2013

2014

2015

350
2.158
900

490
2.000
1.285

550
2.120
1.080

70
200

90
-

110
250

3.678

3.865

4.110

2014

2015

2. Online bereik
WEBSITES – unieke bezoekers/maand*
www.slaggroningen.nl
www.poeziemarathon.nl
www.dichtersindeprinsentuin.nl
www.hetgrotegebeuren.nl

1.794

2.206

onbekend

id.

2.299
796

2.508
1.753

29.844
71.688

36.156
56.496

SOCIALE MEDIA - volgers**
Facebook: Literair Groningen
Facebook: Poëziemarathon
Facebook: Dichters in de Prinsentuin
Facebook: Het Grote Gebeuren
Twitter (totaal v.d. accounts)
Nieuwsbrieven

265
nvt
2.293
277
364
1.413

448
165
2.378
402
791
1.620

Totaal volgers sociale media

4.612

5804

Totaal unieke bezoekers per jaar
Totaal bezoeken per jaar

Toelichting online bereik:
* De cijfers voor de individuele websites betreffen het aantal unieke bezoekers per maand. Voor 2013
zijn geen eenduidige cijfers bekend. Wegens afwijkende berekening van de statistieken voor
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www.poeziemarathon.nl, zijn daarover ook voor 2014 en 2015 geen gegevens beschikbaar; de totalen
zijn dus exclusief die bezoekers.
** De cijfers betreffen het aantal volgers/ontvangers, genoteerd aan het einde van het betreffende jaar.
De Facebookpagina Literair Groningen is in 2014 gestart, die van Poëziemarathon in december 2015.

3. Herkomst bezoekers

Stad en provincie Nederland overig
Groningen
Het Grote Gebeuren
Dichters in de Prinsentuin
Poëziemarathon
Facebook

79%
53%
onbekend
45%

Buitenland

21%
40%

0%
7%

37%

18%

Toelichting herkomst bezoekers:
De percentages voor de festivals zijn het resultaat van enquêtes onder de bezoekers van Dichters in de
Prinsentuin 2013 en Het Grote Gebeuren 2015.

4. Samenstelling online geïnteresseerden naar leeftijd en geslacht
Literair Groningen (bron: www.facebook.com/LiterairGroningen, 31 jan. 2016):

Dichters in de Prinsentuin (bron: www.facebook.com/dichtersindeprinsentuin, 31 jan. 2016):
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4. Bestuurlijke verantwoording 2015
4.1 Bestuursverslag
Per 1 april 2015 trad de secretaris, Evelien Hopma, uit het bestuur. Op grond van het rooster
van aftreden zou zij voor een herbenoeming in aanmerking zijn gekomen, maar zij zag daar
om persoonlijke redenen van af. Ook Han Borg, bestuurslid sinds 2011, nam in 2015 afscheid,
om zich meer te kunnen richten op zijn activiteiten als literair organisator en interviewer. De
nieuwe secretaris, Tieske Slim, trad per 1 oktober 2015 in functie. Daarmee was het bestuur
weer op volle sterkte. Tieske Slim bezet formeel de kwaliteitszetel van Biblionet Groningen
in het bestuur.
Ook in 2015 werkte het bestuur met een formele jaarplanning. Deze planning wordt
enerzijds bepaald door de SLAG-beleidscyclus met als kern de drie festivals en bijbehorende
beslismomenten

en

anderzijds

door

de

planning-

en

controlcyclus

van

de

subsidieverstrekkers. Het bestuur vergaderde 1x per maand.
Op 19 oktober vond de jaarlijkse strategische dag van het bestuur plaats. Vooral de toekomst
van SLAG kwam daarin aan de orde in de zin van een aanscherping van het meerjarenbeleid
ten behoeve van de volgende cultuurplanperiode (2017-2020) en de planmatige aanpak op de
gekozen beleidsspeerpunten. Daarnaast is de toekomstige SLAG-organisatie een belangrijk
aandachtspunt. Aan de hand van een missie en een visie aangaande het letterenbeleid in de
stad en de provincie Groningen heeft het SLAG-bestuur, in nauwe samenspraak met de
medewerkers, inmiddels bepaald wat de meest geëigende organisatievorm is, zowel voor de
algemene directie van de stichting als voor de artistieke programmering en coördinatie van
de festivals. Met de gemeente Groningen zijn bovendien afspraken gemaakt over een grotere
rol en verantwoordelijkheid van SLAG bij de uitverkiezing en de begeleiding van de
Stadsdichter, met ingang van 2017. Ook werden in 2015 afspraken gemaakt met de Stichting
Culturele Projecten Groningen die erin voorzien dat SLAG met ingang van 2016 eens per
twee jaar de organisatie en de toekenning van de Kees van der Hoefprijs op zich neemt.
Op 22 december 2015 kwam het bestuur bijeen met alle medewerkers en redactieleden. Deze
bijeenkomst had zowel tot doel voor informatie-overdracht te zorgen als om nieuwe ideeën
en initiatieven met elkaar uit te wisselen. Daarnaast was het de informele afsluiting van een
succesvol kalenderjaar. De bijeenkomst verliep in een goede sfeer, die illustreert dat de
verschillende onderdelen waaruit SLAG in 2009 ontstond, inmiddels naar elkaar zijn
toegegroeid tot een eenheid waarin ruimte is voor diversiteit.
Tenslotte: het bestuur van SLAG wil ook in de volgende cultuurplanperiodes van het
Letterenfonds en de provincie en de gemeente Groningen jaarlijks inventariseren welke
initiatieven aan het letterkundig palet kunnen worden toegevoegd, dit binnen de kaders van
een stevige organisatie en dito financiële onderbouwing.
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4.2 Governance Code Cultuur
Het bestuur van SLAG acht de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur van belang
en kiest ervoor de Code toe te passen op de schaal die de stichting heeft. SLAG is een kleine
organisatie

met

een

bestuur,

een

zakelijk

coördinator,

een

webredacteur,

festivalcoördinatoren en (grotendeels vrijwillige) redactieraden. SLAG kiest dan ook voor de
toepassing van het besturingsmodel “Bestuur-directie”. De daaruit voortvloeiende
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn belegd in de gewijzigde en vastgestelde
statuten van de stichting, alsmede in het daaraan gekoppelde bestuursreglement. Dit
reglement is inmiddels door het bestuur vastgesteld; de gewijzigde statuten worden in maart
2016 gepasseerd bij de notaris.
Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden. De relevante nevenfuncties van de
bestuursleden staan vermeld in §1.2 van dit jaarverslag.

4.3 Personeels- en beloningsbeleid
Het bestuur van SLAG hecht veel waarde aan een zorgvuldig personeelsbeleid, des te meer
omdat

het

beloningsbeleid

door

de

beperkte

structurele

middelen

allesbehalve

marktconform is te noemen, en daardoor soms zelfs roofbouw dreigt. De WOPT-verklaring
(door SLAG worden geen overeenkomsten aangegaan met beloningen hoger dan de norm
Wet Normering Topinkomens) melden we hier dan ook louter omdat het een verplichting
betreft.
Het volgende aantal mensen (hun namen zijn te vinden in §1.2) was voor SLAG werkzaam
in 2015, vergeleken met voorgaande jaren:
2013
0

Werknemers
(vast contract)
Werknemers
2 (0,4 en 0,1 fte)
(tijdelijk contract)
Werknemers-zzp
3
(opdrachtovereenkomst)
Vrijwilligers:
10 structureel
ca. 30 incidenteel
Stagiaires
1
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2014
0

2015
1 (0,44 fte)

1 (0,4 fe)

0

4

6

10 structureel
ca. 30 incidenteel
1

13 structureel
ca. 30 incidenteel
1

Personele bijzonderheden in 2015:


In de P&C-cyclus werden ook in 2015 weer voortgangsgesprekken gevoerd met de
bezoldigde medewerkers. Van deze gesprekken werden verslagen gemaakt op grond
waarvan een nieuwe opdrachtovereenkomst met betrokkenen kon worden opgesteld.



Na de voltooiing van drie tijdelijke contracten, kreeg zakelijk coördinator Rolien Scheffer
met ingang van 1 januari 2015 een vaste aanstelling van 16 uur per week. Na een periode
van zwangerschapsverlof hervatte zij in het voorjaar van 2015 haar werkzaamheden.



Bij de invulling van de vacature voor de coördinator van de Poëziemarathon 2016 werd
conform statuten en bestuursreglement gewerkt met het door het bestuur vastgestelde
specifieke functieprofiel en een selectieprocedure met zowel interne als externe
kandidaten. Mineke Hoekstra, eerder vervangend zakelijk coördinator, kreeg als meest
geschikte kandidate de opdracht.

4.4 Financiën
In 2015 verrichtte Biblionet Groningen (het netwerk van bibliotheken in de provincie
Groningen) wederom dienstverlening bij de financiële administratie van SLAG. Het
financiële resultaat van SLAG presenteren we in de separate Jaarrekening 2015.
Stichting Literaire Activiteiten Groningen ontvangt in de periode 2013-2016 structurele
subsidie van de gemeente Groningen en van de provincie Groningen. Daarnaast is de
stichting afhankelijk van ondersteuning door derden. SLAG is succesvol in het werven van
particuliere bijdragen en overige eigen inkomsten: 32% van de totale baten in 2015 (48% in
verhouding tot de ontvangen subsidies) bestaat uit directe opbrengsten en financiële
bijdragen van (cultuur)fondsen en andere private partijen.
De inkomsten uit entreegelden van SLAG zijn bescheiden omdat de grootste activiteiten, de
poëziefestivals Dichters in de Prinsentuin en de Poëziemarathon, grotendeels gratis
toegankelijk zijn. Het laagdrempelig aanbieden van poëzie aan nieuwe bezoekers is een van
de speerpunten. Deze opzet is zeker voor de Prinsentuin succesvol gebleken. Wel wordt voor
de avondprogrammering entree geheven. Daarnaast laten de verkoopcijfers van de jaarlijkse
festivalbundel al jaren een dalende trend zien. We beraden ons op nieuwe manieren om
‘nieuwkomende’ dichters redactionele begeleiding en een professionele publicatie te bieden.
Een groot succes, ook voor de eigen inkomsten, was Het Grote Gebeuren: voor het derde jaar
op rij steeg het aantal betalende bezoekers substantieel – het festival was zelfs voor het eerst
uitverkocht.
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Tot slot: op weg naar 2017-2020

De drie festivals en de online literaire agenda blijven de kernactiviteiten van Stichting
Literaire Activiteiten Groningen. SLAG vervult daarmee de rol van onpartijdig platform dat
kansen creëert voor de gehele literaire sector in stad en provincie. Zij is daarmee de meest
geëigende organisatie in het Noorden om de rol van Cultuurpijler Letteren op zich te nemen.
Doel is continuïteit en kwaliteit te blijven bieden, met altijd oog voor vernieuwing om de
literatuur in Groningen steeds weer een impuls te geven.
Bij de keuze voor het ontwikkelen, ondersteunen en/of uitvoeren van nieuwe activiteiten in
2016 en volgende jaren gaan wij uit van de visie en uitgangspunten in ons Beleidsplan 20172020. Daarmee geeft SLAG invulling aan de kadernota’s 2017-2020 van de gemeente en de
provincie Groningen, toegespitst op City of Talent en Het Verhaal van Groningen, en het
nieuwe beleidsplan van het Nederlands Letterenfonds.
Beleidsmatig gezien, willen we onze aandacht in 2016 en volgende jaren in het bijzonder
toespitsen op de volgende thema’s: talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid,
interdisciplinaire samenwerking en internationalisering. Voor een uitwerking van deze
thema’s verwijzen we graag naar het Beleidsplan 2017-2020 van Stichting Literaire
Activiteiten Groningen.
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