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Na	  de	  succesvolle	  presentatie	  van	  het	  boek	  “	  TEKENS,	  een	  dagboek	  in	  1001	  krabbels”	  in	  
December	  2012	  zijn	  er	  in	  2013	  nog	  46	  exemplaren	  verzonden.	  	  
Per	  31	  december	  2013	  zijn	  er	  nog	  	  85	  boeken	  op	  voorraad.	  
	  
Het	  voltallig	  bestuur	  vergaderde	  	  op	  30	  mei	  2013	  ten	  huize	  van	  Henk	  en	  Babs	  Helmantel	  
te	  Westeremden.	  	  
	  
	  

	  
Tijdens	  deze	  vergadering	  werden	  de	  
mogelijkheden	  om	  her	  werk	  van	  Kees	  Stoop	  	  
meer	  onder	  de	  aandacht	  van	  het	  publiek	  te	  
brengen	  geïnventariseerd.	  Er	  is	  contact	  
geweest	  met	  het	  Rijksmuseum	  Twente	  ,	  dat	  
een	  exemplaar	  van	  het	  boek	  TEKENS	  heeft	  
aangeschaft.	  Mogelijk	  wordt	  er	  	  ergens	  in	  de	  
toekomst	  iets	  gedaan	  met	  kunstenaars	  uit	  
de	  regio.	  Het	  wordt	  zeker	  geen	  2014.	  
	  

	  
Ook	  het	  contact	  met	  Bob	  van	  der	  Boogaard	  heeft	  helaas	  geen	  concrete	  resultaten	  
opgeleverd,	  Van	  der	  Boogaard	  is	  inmiddels	  niet	  meer	  werkzaam	  bij	  het	  Rembrandthuis.	  
Het	  komend	  jaar	  gaat	  de	  stichting	  onvermoeid	  verder	  met	  het	  zoeken	  naar	  
tentoonstellingsmogelijkheden.	  
	  
De	  fotografische	  digitalisatie	  van	  het	  werk	  van	  Kees	  Stoop	  en	  de	  samenstelling	  van	  een	  
database	  hiervan	  vordert	  langzaam	  maar	  gestaag.	  	  
Inmiddels	  bevat	  dit	  digitale	  archief	  ca	  770	  werken.	  
Ook	  in	  2014	  zal	  dit	  werk	  worden	  voortgezet.	  
	  

	  
	  
In	  verband	  met	  zijn	  drukke	  werkzaamheden	  zal	  
Babs	  Helmatel	  Henk	  Helmantel	  opvolgen	  als	  
bestuurslid.	  
	  
	  
	  
	  

De	  Stichting	  sloot	  het	  jaar	  af	  met	  een	  positief	  saldo	  van	  €	  5420,23.	  
De	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  over	  2013	  is	  op	  de	  website	  gepubliceerd.	  
	  
Namens	  de	  voorzitter,	  
Barry	  Slot,	  penningmeester	  

	  

	  


