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De	  bestuursleden	  van	  de	  Kees	  Stoop	  Stichting	  hebben	  in	  2014	  1	  x	  met	  z’n	  allen	  
veragderd	  en	  wel	  op	  29	  oktober,	  bij	  Henk	  en	  Babs	  Helmatel	  in	  Westeremden.	  In	  
verband	  met	  de	  organisatie	  van	  de	  tentoonstelling	  van	  Kees	  in	  Zijndrecht,	  
hebben	  de	  bestuursleden	  meerdere	  malen	  overlegd,	  elkaar	  in	  wisselende	  
samenstelling	  getroffen	  om	  alle	  relevante	  werkzaamheden	  uit	  te	  voeren.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
De	  door	  Zwijndrecht	  voorgestelde	  expositietermijn	  is	  van	  10	  januari	  2015	  t/m	  5	  
maart	  2015.	  
	  
De	  KSS	  zorgt	  conform	  afspraken	  met	  de	  gemeente	  Zwijndrecht	  voor:	  

1. De	  inrichting	  van	  de	  tentoonstelling	  
2. De	  posters	  
3. De	  flyers	  
4. De	  spreker	  bij	  de	  opening	  
5. Fotografie	  van	  de	  tentoongestelde	  werken	  
6. Publiciteit	  via	  de	  KSS	  en	  andere	  media	  
7. Terugblik	  op	  de	  expositie	  aan	  de	  hand	  van	  een	  boekje	  
8. Het	  afbreken	  van	  de	  tentoonstelling	  
9. Alle	  vervoerskosten	  van	  de	  werken.	  

	  
Hans	  Steffelaar	  heeft	  de	  tentoonstelling	  ingericht	  met	  behulp	  van	  andere	  Barry	  
Slot	  en	  Edwin	  Beunk	  (die	  ook	  voor	  het	  vervoer	  zorgde	  van	  de	  tentoongestelde	  
werken	  zorgde).	  	  



Barry	  Slot	  heeft	  alle	  werken	  in	  de	  tentoonstelling,	  gefotografeerd	  voor	  zover	  
mogelijk.	  Niet	  alle	  werken	  zijn	  in	  de	  lijst	  te	  fotograferen.	  	  
Henk	  Helmantel	  heeft	  de	  tentoonstelling	  geopend.	  
Bezoekers	  van	  de	  tentoonstelling	  konden	  hun	  reactie	  geven.	  Dit	  is	  onder	  meer	  de	  
input	  voor	  het	  boekje	  geweest,	  dat	  aan	  de	  gemeente	  Zwijndrecht	  is	  opgeleverd	  
als	  voorbeeld	  van	  een	  geslaagde	  publiek/private	  samenwerking.	  	  
De	  posters	  die	  gemaakt	  zijn	  voor	  de	  tentoonstelling	  waren	  zo	  fraai	  (met	  dank	  
aan	  Eric	  van	  der	  Wal	  van	  Station-‐Noord)	  dat	  die	  verzamelobject	  zijn	  geworden.	  	  
Concertpianiste	  Riko	  Fukuda	  heeft	  op	  7	  februari	  een	  benefietconcert	  gegeven	  in	  
de	  tentoonstellingsruimte,	  dat	  zeer	  goed	  werd	  bezocht.	  In	  totaal	  hebben	  zo’n	  450	  
mensen	  de	  tentoonstelling	  bezocht.	  
	  
Op	  31	  juli	  2015	  overleed	  Ans	  Stoop-‐Verhoeven,	  de	  steun	  en	  toeverlaat	  van	  Kees	  
Stoop.	  
De	  rest	  van	  het	  jaar	  heeft	  de	  Stichting	  geen	  tentoonstellingen	  of	  andere	  
activiteiten	  ondernomen.	  
In	  december	  2015	  geeft	  Kees	  te	  kennen	  nog	  niet	  toe	  te	  zijn	  aan	  een	  expositie,	  
maar	  hij	  zegt	  toe	  te	  willen	  overleggen	  mocht	  er	  zich	  iets	  concreets	  voordoen.	  
	  	  	  
In	  december	  heeft	  de	  stichting,	  in	  het	  bijzijn	  en	  met	  de	  instemming	  van	  Kees	  
Stoop	  besloten	  de	  activiteiten	  vnl.	  te	  richten	  op	  het	  onderbrengen	  van	  de	  werken	  
van	  Kees	  Stoop	  bij	  gerenommeerde	  kunstinstellingen,	  vooral	  die,	  die	  al	  werken	  
van	  hem	  in	  bezit	  hebben.	  
	  

	  
	  
	  
Enschede,	  10	  februari	  2016,	  
de	  secretaris	  


