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Datum: 17 augustus 2018
Periode: april-eerste helft augustus 2018
Bijlagen: agenda’s en verslag BoekenOverleg
Over het OLO
Het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) verenigt de ruim 170 literaire organisaties en
organisatoren in heel Vlaanderen: van grote instellingen tot individuele curatoren. Het OLO behartigt
de belangen van deze spelers en brengt hen samen tijdens overleg- en inspiratiemomenten.
Van 1 april 2018 t/m 30 juni 2020 is Willem Bongers-Dek, vanuit zijn functie bij VlaamsNederlands Huis deBuren, voorzitter van deze koepelorganisatie. Culturele diversiteit,
talentontwikkeling en internationale samenwerking zijn speerpunten in zijn beleidsperiode.
Bovendien vertegenwoordigt hij als voorzitter de literaire organisatoren in het BoekenOverleg: een
overlegplatform waarin alle relevante Vlaamse partijen inzake boeken, literatuur en lezen
samenkomen.
Doelen en realisaties daarvan 2018
Wanneer?
jan-mrt 2018
1 apr 2018
apr-jun 2018
17 april 2018
1 juni 2018
jun-sep 2018
25 juni 2018
najaar 2018
najaar 2018
najaar 2018

Wat?
verkiezing voorzitter en inwerkperiode
start mandaat voorzitter
actualiseren van actoren en inventariseren verwachtingen
kerngroep BoekenOverleg
kerngroep BoekenOverleg
uitwerken van een concreet toekomstplan
forum Boekenoverleg
inspiratiemoment OLO
overlegmoment OLO + presentatie toekomstplan
losstaand vooroverleg BoekenOverleg

Status 31/7?
Voltooid
Voltooid
Lopend
Aanwezig
Aanwezig
Lopend
Verontschuldigd
Gepland op 17/9
Gepland op 30/11
Indien nodig

Toelichting
Actualiseren van actorenlijst
Mijn werkdefinitie van een ‘literair organisator’ luidt: iemand die minstens eenmaal per jaar een
literaire activiteit organiseert. Deze organisator kan zelfstandig werken en/of verbonden zijn aan een
instelling. Op dit moment identificeer ik ruim 170 literaire organisatoren in Vlaanderen. Omdat het
de missie van het OLO is om hen samen te brengen en hun belangen te behartigen maar het daartoe
eerst noodzakelijk is hen te identificeren, zet ik mijn inspanningen hieromtrent voort. Ik hou me
derhalve aanbevolen als ontvangers van deze mail nog actoren kennen van wie ze vermoeden dat ze
buiten mijn blikveld vallen, bijvoorbeeld omdat ze geen subsidies ontvangen of eerder lokaal werken.
Tijdens het overlegmoment op 30 november presenteer ik de lijst zoals die er op dat moment uitziet.
Inventarisatie van verwachtingen
De afgelopen periode heb ik diverse organisatoren gesproken en hen onderstaande vijf vragen

voorgelegd.
1) Wilt u de agenda van het BoekenOverleg vooraf ontvangen?
2) Wilt u de notulen van het BoekenOverleg nadien ontvangen?
3) Zou u naar een voorbespreking voor het BoekenOverleg komen?
4) Hoeveel inspiratiemomenten moet het OLO per jaar organiseren?
5) Heeft u behoefte aan een aparte website voor het OLO?
Uit de antwoorden die ik kreeg, leid ik voorlopig af dat iedereen de agenda’s en notulen wil
ontvangen, dat leden alleen naar een vooroverleg willen komen als er een dringende noodzaak is,
dat het aantal inspiratiemomenten per jaar op 1-2 moet liggen en dat er zeer verschillend gedacht
wordt over de digitale aanwezigheid van het OLO. Ik zet deze inventarisatie voort en presenteer mijn
bevindingen op 30 november 2018. Omdat het niet waarschijnlijk is dat ik alle organisatoren voor die
tijd spreek, moedig ik eenieder die deze vragen nog niet beantwoordde aan om me een mail te
sturen met de antwoorden op bovenstaande vragen.
BoekenOverleg
Als voorzitter van het OLO vertegenwoordig ik de literaire organisatoren in het BoekenOverleg. Ik
ben aanwezig bij de vergaderingen van zowel de kerngroep als het forum, stuur agenda’s en notulen
door aan de achterban, signaleer kansen voor literaire organisatoren en zet me – conform mijn
verkiezingsnota – in voor talentontwikkeling van schrijvers, vertalers én literaire organisatoren,
culturele diversiteit, internationale samenwerking, cultuurcommunicatie, digitalisering en
archivering.
In de afgelopen periode bezocht ik de vergaderingen van de kerngroep op 17 april en op 1
juni, tijdens het forumoverleg van 25 juni kon ik wegens recent verworven vaderschap niet aanwezig
zijn.
Tijdens mijn eerste vergadering heb ik aan het BoekenOverleg gevraagd welke informatie
gedeeld mag worden met de achterban. Het antwoord was dat zowel agenda als (definitieve)
notulen openbaar zijn maar het bleek geen gewoonte de definitieve notulen met de leden te delen.
Ik heb dan gevraagd om dit wel te doen zodat ik de literaire organisatoren optimaal op de hoogte kan
houden van de verwezenlijkingen van het BoekenOverleg en van mijn rol als OLO-voorzitter daarin.
Het definitieve verslag en de agenda’s die ik al heb, vindt u in bijlage. Ik zal de verslagen telkens
gebundeld doorsturen als bijlage bij dit werkingsverslag.
Vragen hierover zijn immer welkom.
Elk verhaal telt: workshop namens het OLO op 17/9
Het eerste inspiratiemoment dat ik namens het OLO organiseer, vindt plaats op maandag 17
september van 11:30-12:30 tijdens het congres Elk verhaal telt. Dean Bowen, programmaleider van
het Amsterdamse literatuurpodium Perdu, geeft een workshop over literair divers programmeren.
Bowen debuteerde met de dichtbundel Bokman en is de laatste jaren een van de drijvende krachten
achter de indrukwekkende transformatie die Perdu doormaakt en die vooral gericht is op een
inclusievere benadering van de literaire programmering. Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen
aan deze workshop dus ik raad geïnteresseerde organisatoren van harte aan om zich vlot in te
schrijven: https://elkverhaaltelt.wordpress.com/conferentie-2/.
Bijeenkomst OLO op 30/11 + lunch
Op vrijdag 30 november vindt bij deBuren (Leopoldstraat 6, 1000, Brussel) een bijeenkomst van het
OLO plaats. We vergaderen van 10:00-12:00 waarna ik graag iedereen uitnodig voor een literaire

lunch van 12:30-13:30: https://www.deburen.eu/programma/4689/vers-van-het-mes. Ik vraag
eenieder om mij tijdig door te geven of u aanwezig zult zijn en of u mee wil lunchen. Aan de eerste
20 deelnemers die mij mailen, biedt deBuren dit programma (inclusief lunch) gratis aan.
Omdat dit de eerste vergadering onder mijn voorzitterschap is, staat op de agenda vooral het
beloofde toekomstplan en een terugkijk op en vooruitblik naar de rol van het OLO in het
BoekenOverleg. Zo kunnen we de basis leggen voor de komende jaren. Als er evenwel andere punten
zijn om te bespreken, neem ik die graag in overweging. Bezorg mij die dus gerust tegen donderdag 15
november, de meer gedetailleerde agenda volgt vlot daarna.

