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Stichting POËZIE AAN DE VECHT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag  2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visie en doelstelling Stichting Poëzie aan de Vecht 
 
De Stichting heeft ten doel:  
a. Het initiëren, stimuleren en ondersteunen van literaire activiteiten bij organisaties en 

instellingen met een educatief doel; 
b. Het organiseren van een jaarlijkse poëziemanifestatie voor de Vechtstreek; 
c. Het ondersteunen van educatieve instellingen op het gebied van poëzie en literatuur in het 

algemeen; 
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 
Boekjaar en verslagjaar 
Boekjaar en verslagjaar lopen van 1 juli t/m 30 juni. 
 
Bestuursleden van de Stichting Poëzie aan de Vecht: 
Jantine van der Lecq, voorzitter, treedt af met ingang van 1 februari 2019; 
Ellen Dijkstra, secretaris/penningmeester; 
Nelleke Jaspers, fondsenwerving; 
Annet Koops, communicatie, website beheer en social media. 
Annette Akkerman, bestuurslid, treedt aan met ingang van 1 maart 2019. 
 
Jantine heeft na ruim 10 jaar bestuurslid te zijn geweest haar werkzaamheden voor de stichting 
beëindigd.  
 
In de persoon van onze speciale gast en dichter van 2019, Annette Akkerman, hebben we een 
opvolger gevonden, waarmee het bestuur weer voltallig is. 
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Kamer van Koophandel 
In de loop van het aankomende verslagjaar worden taken herverdeeld en inschrijving Kamer van 
Koophandel dienovereenkomstig aangepast. 
 
Registratie in telefoongids 
Stichting Poëzie aan de Vecht staat ingeschreven in de Gemeentegids van Stichtse Vecht, als volgt:  
 

Cultuur en recreatie 
Culturele organisaties 
Stichting Poëzie aan de Vecht 
Inl.: Ellen Dijkstra, Eendrachtlaan 14, 3621 DG  Breukelen, poezieaandevecht@gmail.com, 
www.poezieaandevecht.nl  

 
Vergaderingen 
Het bestuur van de Stichting Poëzie aan de Vecht heeft in het verslagjaar 2018/2019 5 keer 
vergaderd. Van deze vergaderingen is een verslag gemaakt. 
 
Activiteit 
Poëzieavond 
Op 31 januari 2019 heeft de Stichting in de landelijke Week van de Poëzie voor de 13e maal een 
gedichtenavond georganiseerd.  
 
Landelijk thema : Vrijheid 
Motto : Zonder handen, zonder tanden 
 
Er is dit jaar net als in 2018 gekozen om de gedichtenavond in locatie De Danne Ateliers in Breukelen 
te organiseren. 
Gebruikelijk wordt ieder jaar een locatie in een andere kern van Stichtse Vecht gekozen, maar omdat 
De Danne Ateliers ons vorig jaar zo gastvrij had ontvangen, en in 2019 zal worden gesloten vanwege 
sloop, hebben wij besloten bij uitzondering 2 jaar achter elkaar voor dezelfde locatie te kiezen. In 
2020 zullen wij de avond in een andere kern organiseren. 

 
Speciale gasten:  
De speciale dichter was dit jaar Annette Akkerman. 
De Polderwachter, Marcel Blekendaal, heeft wederom de avond met een poëtische performance 
afgesloten.  
 
Aantal voordragers:  
14 dichters, waaronder 3 basisschool leerlingen en 1 middelbare scholier. 
Aantal bezoekers: ± 60. 
 
Muzikale omlijsting werd dit jaar verzorgd door singer songwriter Sured.  
 
Ter gelegenheid van deze avond is een poëziebundel uitgegeven waarin de gedichten van deze avond 
zijn opgenomen. De bundel was inbegrepen bij de toegangsprijs, en werd uitgereikt aan het eind van 
de avond. 
 
Boekhandel van Kralingen was aanwezig met een stand. 
Jacintha Egbers heeft foto’s gemaakt ten behoeve van de website. 
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Vanwege de aangescherpte privacywetgeving hebben we vooraf toestemming gevraagd aan alle 
bezoekers, om foto’s te mogen maken en desgewenst op de website te plaatsen. Overigens kan deze 
toestemming achteraf ook altijd weer ingetrokken worden. 
 
Sponsoring: 
In 2018/2019 hebben wij financiële ondersteuning ontvangen van: 

- Het Prins Bernhard Cultuurfonds; 
- Boekhandel Van Kralingen. 

Daarnaast heeft De Danne Ateliers de ruimte voor een zeer gereduceerd tarief aan ons ter 
beschikking gesteld. 
 
Publiciteit 

Annet schrijft iedere maand een “hoekje” in “het Uitje” van de Vechtstreek. “Het Uitje” is 
een bijdrage van Marcel Bleekendaal. 

- Radio RTV Stichtse Vecht heeft op 12 januari 2019 een interview met Annet Koops en Ellen 
Dijkstra uitgezonden. 

- Annet Koops heeft in 2018/2019 de wekelijkse Raad-vergaderingen van de Gemeente 
Stichtse Vecht bijgewoond en met een gedicht “opgeluisterd”.  

 
Website Stichting Poëzie aan de Vecht 
De website www.poezieaandevecht.nl is vernieuwd en wordt door Annet Koops telkens 
geactualiseerd. 
 
Financieel verslag 
Dit is opgenomen in de bijlage. 
 
ANBI 
Stichting Poëzie aan de Vecht is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vooruitlopend op 
de verplichting die ANB-instellingen hebben, wordt alvast verplichte gegevens vermeld op de 
website: 

- Naam en bereikbaarheid van de Stichting 
- Fiscaal nummer (RSIN): 820094390 
- Bestuurssamenstelling 
- Doelstellingen 
- Activiteitenverslag  
- Financiële verantwoording. 

 
 

 
Stichtse Vecht,  2019 
 
 


