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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2017
Stichting De Linker Wang
Sinds 2016 kent DLW een feitelijk covoorzitterschap: Tjeerd de Jong als statutair (technisch) voorzitter en
Wies Houweling als vicevoorzitter ‘inspiratie’, het boegbeeld naar buiten. Daarnaast wordt DLW extern
vertegenwoordigd door Theo Brand, als hoofdredacteur van ons magazine.
Bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2017 uit: Bas Roufs, Tjeerd de Jong (voorzitter), Pieter van Abshoven
(penningmeester), Pieter Hartevelt, Helene Timmers, Martin Visser, Wies Houweling (vice-voorzitter) en
Trevor Mooijman (secretaris).
Hans Feddema is sinds 2011 adviseur van het bestuur.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Pieter van Abshoven.
Het bestuur heeft in 2017 zes maal vergaderd, en wel op: 14/1 , 9/3, 16/5, 4/7, 5/9 en 7/11.
Magazine & Redactie
Magazine De Linker Wang kent 600 abonnees, verscheen vijf keer in 2016 in een oplage van gemiddeld 800
exemplaren. De oplage was hoger dan normaal, vanwege de wervingsactie (drie keer gratis). We mogen
ons verheugen in een bekwame en enthousiaste redactie, die inhoudelijk een product neerzet dat door de
lezers erg wordt gewaardeerd. Ook de opmaak en vormgeving krijgen zeer positieve reacties van lezers.
oplages magazine
maart: 583
mei: 610
juli: 613
oktober: 608
december: 612
Donateurs/abonnees
analyse verzending 2017
beginstand 1-1-17

579

proefabonnement

41

overleden

3

7

opgezegd

35

proefabonnement + lid geworden
jaarabonnement
gratis abonnement
totaal
eindstand 31-12-17

DLW Jaarverslag 2016

18
1
67

gratis abonnement opgezegd

1

proefabonnement niet verlengd

15

niet betaald na 2 herinneringen

23

totaal

77

569
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Digitale Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, met een frequentie van drie tot zes keer per jaar, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
verzonden nieuwsbrieven
07-01-17uitnodiging expertmeeting 'voltooid leven' 22 februari: 501
29-01-17uitnodiging expertmeeting 'voltooid leven' 22 februari: 501
05-02-17uitstel expertmeeting 'voltooid leven' 22 februari: 503
07-03-17uitnodiging expertmeeting 'voltooid leven' 5 april: 508
05-05-17uitnodiging onderwijsvrijheid zaterdag 20 mei:529
16-05-17uitnodiging onderwijsvrijheid zaterdag 20 mei: 531
Website De Linker Wang
De site werd beheerd door Bas Joosse (redactie). Technisch webbeheer: Helene Timmers (bestuurslid).
Landelijke bijeenkomsten
In 2017 werd één landelijke bijeenkomst gehouden: de Nieuwjaarsreceptie op 14/1.
Expertmeeting
In 2017 organiseerde DLW twee zogenaamde expertmeeting, over het actuele politieke thema:
- 5/3 ‘Voltooid leven
- 20/5 ‘Vrijheid van onderwijs’
Financiën
De financiële ontwikkelingen zorgden voor een inkrimping van de buffer, mede doordat de uitgaven in
relatie tot ons magazine (m.n. druk- en verzendkosten) hoog uitvallen. Aan de inkomstenkant bleef het
aantal abonnees enigszins achter bij de doelstelling. Het bestuur probeert enige reserve op te bouwen, die
ons in staat stelt mogelijke grote financiële tegenvallers op te vangen. Voor details wordt verwezen naar
het financiële jaarverslag van de penningmeester.
Extern
DLW was vertegenwoordigd in de jury van de ‘Ab Harrewijn Prijs’, die voor de elfde keer werd uitgereikt.
Hoofdredacteur Magazine Theo Brand is eind 2017 gevraagd als columnist voor Christelijk Weekblad.

Cijfers aangeleverd door de penningmeester (Pieter van Abshoven).
Vastgesteld door het bestuur, in vergadering bijeen op dinsdag 13 maart, te Utrecht.

Veendam, 28 februari 2018
Trevor Mooijman, secretaris DLW
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