Nieuwe opzet Tijdschrift Stad & Lande
Stad en Lande publiceerde de laatste 20 jaar over de Groninger geschiedenis door middel
van het tijdschrift Stad & Lande en het Historisch Jaarboek Groningen. Beide publicaties
worden mogelijk gemaakt door twee redacties met professionele historici die als
vrijwilligers deelnemen aan de uitgaves. In zowel het tijdschrift als het jaarboek kregen
tientallen professionele historici en amateurhistorici de mogelijkheid om over hun
onderwerpen te publiceren.
De laatste jaren gaat het de vereniging financieel niet voor de wind. Door de coronacrisis
konden er geen activiteiten worden georganiseerd. En juist tijdens de activiteiten, zoals
lezingen en deelname aan de Dag van de Groninger Geschiedenis, werden de meeste
nieuwe leden geworven.
Eind 2019 was sprake van circa 1080 leden en momenteel heeft de vereniging circa 950
leden.
Een andere tegenvaller was de sterke stijging van de drukkosten waardoor onze
publicaties opeens een stuk duurder werden. Bovendien zin ook d eportokosten sterk
gestegen.
Begin dit jaar kwam het bestuur tot de conclusie dat er een verandering moet komen. Na
gesprekken met de redacties en een algemene ledenvergadering is besloten om het
uitgavenbeleid te wijzigen.
Onze indruk is altijd geweest dat het tijdschrift het meest waardevol is voor de leden en
voor de bekendheid van de vereniging.
We stellen voor om het Jaarboek vanaf 2023 niet meer uit te geven. Voor een digitale
oplossing in Open Access willen we graag samenwerken met de Rijksuniversiteit.
Daardoor komt er meer financiële ruimte voor het tijdschrift. Mede ook omdat de
stichting Groninger Historische Publicaties bereid is om in 2023 en 2024 jaarlijks €
7.500,00 bij te dragen ter ondersteuning van de uitgave van het tijdschrift.
Wij willen dat het tijdschrift nog meer hét cultuurhistorisch tijdschrift van Groningen
wordt. En daarmee ook beter verkoopt via de distributie en vervolgens meer mensen
doet besluiten om lid te worden van de vereniging.
Het tijdschrift heeft een nieuw uitgangspunt. Stad en Lande gaat namelijk een verbinding
aan met de regionaal-historische musea. Vanaf het eerste nummer in 2023 staat een
tentoonstelling in één van de Groninger musea centraal. Op het omslag van het nummer
komt een afbeelding uit de tentoonstelling. Dit heeft voor de musea voordelen. Er zijn
namelijk over het algemeen weinig middelen om een catalogus uit te geven. Het museum
levert, in overleg met de redactie, de tekst en de afbeeldingen en Stad en Lande zorgt
voor de redactie, uitgave, vormgeving, druk en distributie. Het museum verkoopt het
tijdschrift bij de tentoonstelling. Een en ander betekent mogelijk meer bezoekers voor de
tentoonstelling en uitbreiding van de doelgroep van Stad en Lande. Mogelijk wordt de
losse verkoop hier ook mee verhoogd.
De overige onderdelen van het tijdschrift zijn andere inhoudelijke artikelen, actueel
nieuws over de erfgoedsector in Groningen en blogs, columns, interviews en recensies.
De nummers worden ook dikker. De ambitie is om de omvang op 84 pagina’s te brengen.
Nu is een regulier nummer 44 pagina’s. Tevens zal er een nieuwe vormgeving worden
gepresenteerd rondom het eerste nummer in 2023.

We willen het eerste jaar het nieuwe tijdschrift graag stevig presenteren en daarmee de
vereniging ook beter promoten. We hopen daarmee natuurlijk ook nieuwe leden te
werven. Daarom hebben we ook een subsidie van € 25.000,00 aangevraagd bij één van
de grotere fondsen.
Een dergelijke bijdrage, gecombineerd met die van het GHP, geeft de vereniging de
mogelijkheid om een goed nieuw tijdschrift in de markt te zetten, meer promotie te
ontwikkelen voor de vereniging en op basis van de ledengelden een goeie financiële
toekomst op te bouwen.
In bijgaande begroting een overzicht van de financiën.

Begroting en dekkingsplan nieuwe opzet Tijdschrift Stad & Lande

Begroting

Ontwerp en opmaak

€

4.840,00

Drukwerk

€ 19.400,00

Porto plus sealen

€ 12.500,00

Kosten PR/Marketing

€

Redactie

€ 10.000,00

2.500,00

-------------Totaal

€ 49.240,00

Dekkingsplan

Stichting Groninger Historische Publicaties

€

7.500,00

Extra subsidieaanvraag

€ 25.000,00

Vereniging Stad en Lande

€ 16.740,00
--------------

Totaal

€

49.240,00

Alle bedragen zijn inclusief BTW
Deze begroting is onder voorbehoud omdat de prijzen voor 2023 nog niet vast staan.

