
	

S T I C H T I N G  H O L L A N D S  M A A N D B L A D      B I L D E R D I J K K A D E  6 3 - B     1 0 5 3  V J  A M S T E R D A M  

 
 
      
 
 

 
 
 

Beleidsplan 2020 – 2023 
 
  



	

Hollands Maandblad heeft een prachtig jubileumjaar achter de rug. Mede dankzij giften 
van lezers hebben wij een jubileumnummer uit kunnen brengen van de hand van Bas-
tiaan Bommelje en hebben wij een prachtige bijeenkomst gehad waar wederom de 
beroemde Hollands Maandblad beurzen zijn uitgereikt en waar jong en oud geani-
meerd met elkaar heeft gesproken over de geschiedenis en de toekomst van HM. 
Onze nieuwe redacteur heeft naast de trouwe medewerkers aan HM nog meer nieuwe 
bekende en onbekende schrijvers, essayisten, dichters en tekenaars weten te inspire-
ren aan Hollands Maandblad bij te dragen. Dat heeft ook dit jaar geleid tot enkele 
prachtige debuten.  
 
Doel en activiteiten 2020 - 2023  
De Stichting Hollands Maandblad bewaakt sinds 1959 ‘de motieven voor de oprich-
ting’ van het blad. Dit doel staat omschreven als ‘het geven van voorlichting en het 
stimuleren van onderzoek en gedachtewisseling op het gebied van literatuur, politiek, 
economische en sociale vraagstukken en onderwerpen van algemeen culturele aard’. 
Het middel voor dit doel is ons tijdschrift Hollands Maandblad, dat al meer dan zestig 
jaar fungeert als belangrijke intermediair tussen cultuurscheppers en cultuurconsu-
menten.  
 
Het bestuur wil vasthouden aan de verschijning van de maandelijkse nummers en wil 
daarnaast enkele nieuwe activiteiten ondernemen.  
 
Huidige activiteiten 

1. voortgang maandelijkse nummers – Redacteur David Garvelink heeft bijna geruis-
loos het redacteurschap overgenomen van Bastiaan Bommelje, die een bijna 
epische periode van 25 jaar het gezicht was van HM. Het bestuur is trots en 
blij dat we in David een  opvolger hebben gevonden die met dezelfde tomelo-
ze energie sparringpartner is voor alle medewerkers (schrijvers, dichters, kun-
stenaars), voor de redactieraad en voor het bestuur.  
 
De jaarlijkse kosten voor verschijning worden gedekt door subsidie van het 
letterenfonds en door abonnee inkomsten. Voor de financiële jaarverslagen 
van de afgelopen jaren verwijzen wij naar de website, waar bij de informatie 
over de stichting ook de financiële jaarverslagen te vinden zijn. 
 

2. Schrijversbeurzen 
Naast  de dekking van de exploitatiekosten worden schrijversbeurzen gefinan-
cierd door subsidiegevers en donaties van lezers. De schrijvers- en aanmoedi-
gingsbeurzen worden uitgereikt aan jonge medewerkers of debutanten. De 
uitreiking wordt één keer per jaar georganiseerd in aanwezigheid van dona-
teurs en medewerkers HM (schrijvers, dichters en kunstenars). 
 

  



	

Nieuwe activiteiten 
Naast de huidige activiteiten zijn ook nieuwe activiteiten noodzakelijk om zichtbaar-
heid, naamsbekendheid en abonneebestand te verbeteren. 
 

1. Hollands Maandblad website 2.0 
Het doel van de aanpassingen is om de website niet alleen te gebruiken ter 
promotie van het papieren blad, maar ook als (zelfstandig) medium om de 
inhoud van het blad te verspreiden en hiermee Hollands Maandblad als ge-
heel toekomstbestendiger te maken.  
Naast verdere verspreiding van de inhoud van het blad krijgen de komende 
jaren de volgende zaken rond de website extra aandacht. 
 
a. Aanpassing functionaliteiten 
b. Aanpassing vormgeving 
c. Vereenvoudigen beheer 
d. Betere zichtbaarheid archief functie en toeleiding naar register 

 
De aanpassingen worden gefinancierd uit donaties en uit extra subsidies van 
culturele fondsen Het organiseren van een zelfstandig medium om de inhoud 
van het blad verder te verspreiden vraagt om ondersteuning van de redacteur. 
  
 
2. Verspreiding papieren versie 

Het bestuur spant zich in om verdere verspreiding van het papieren blad  
te verbeteren en richt zich daarbij op nieuwe netwerken en distributie ka-
nalen. Met name de zichtbaarheid in boekwinkels laat te wensen over. Deze 
nieuwe netwerken en kanalen zijn noodzakelijk omdat de bestaande distri-
butie via bijvoorbeeld het Centraal Boekhuis te hoge kosten kent. 
 

 
 


