
Jaarverslag Kees Stoop Stichting 2014 
	  
Bestuursleden: 
Hans Steffelaar (voorzitter) 
Lucy Engelen (secretaris) 
Barry Slot (penningmeester) 
Edwin Beunk (bestuurslid) 
Henk Helmantel (bestuurslid) 

 
Activiteiten van de stichting 
 
Boeken 
De boekenverkoop is in 2014 doorgegaan, al liep het niet meer zo hard. Er is nog voor 836 
euro aan boeken verkocht. 
Het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum, dat 150 werken van Kees Stoop in bezit heeft, 
is door de stichting benaderd voor het boek als een gift. 
Er kwam bijna per omgaande een zeer enthousiaste reactie terug van de bibliothecaris van 
het Prentenkabinet, met complimenten voor het boek. 
Het boek is in de bibliotheek opgenomen. 
Vanwege contacten van de penningmeester, Barry Slot, met een kunstenaar aan de 
Rijksacademie, is het boek ook daar in de bibliotheek opgenomen. 
Onze inzending voor het ‘best verzorgde boek’ was te laat. Inzending alsnog was niet 
mogelijk in verband met de verschijningsdatum. 
Kunstschrift heeft geen aandacht aan besteed aan het boek, hoewel de reacties heel positief 
waren. 

 
Tentoonstellingen 
Bob van de Boogaard, de contactpersoon van de stichting bij het Rembrandthuis, is weg. 
Zijn dienstverband is verbroken. Hiermee is de kans op een tentoonstelling in het 
Rembrandthuis verkeken.  
 
Diepenheim (waar nota bene het accent ligt op tekenen) heeft geen belangstelling. Arno 
Kramer heeft de leiding en zit qua programmering “vol”. 
 
In 2014 zijn er contacten tot stand gekomen met de gemeente Zwijndrecht. De gemeente 
heeft enkele vroege werken in bezit een heeft de stichting benaderd. 
Het doorgaan van de tentoonstelling was aanvankelijk twijfelachtig vanwege de kakelbonte 
expositieruimte. Na enig heen en weer gemail bleek de gemeente Zwijndrecht bereid om de 
hele ruimte aan te passen.  
11 december hebben Lucy en Barry een gesprek met de ambtenaar Cultuur van de 
gemeente Zwijndrecht, Judith Pors, en vrijwilliger Arie Huisman over de voortgang gehad. 
De tentoonstelling is geplandvan  10 januari 2015 t/m 28 februari 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. 

 
Vergaderingen 
De bestuursleden hebben overwegend contact onderhouden via mail. Het dagelijks bestuur 
(voorzitter, penningmeester, secretaris) onderhouden een regelmatig persoonlijk contact. 
Het voltallige bestuur heeft vergaderd op 9 december te Enschede. 

	  
Diversen/database 
In november 2014 is het secretariat benaderd door mevrouw Cobie Sipkema. 
Zij heeft een grote tekening van Kees Stoop in bezit die gefotografeerd mag worden voor 
de database van werken. 
De database is uitgebreid met de werken die Kees Stoop in 2014 heeft gemaakt. 
 
Enschede, 12 februari 2015 
Secretaris Kees Stoop Stichting 

	  
	  


