
Beleidsplan Kees Stoop Stichting (KSS) 
Inleiding 

Het beleidsplan van de stichting beslaat het jaar 2016 en de 
daaropeenvolgende drie jaar (2017, 2018, 2019). 

Doel 

De Kees Stoop Stichting heeft tot doel: 

• het bewaren van het werk van Kees Stoop; 
• het catalogiseren van het werk van Kees Stoop;  
• het werk van Kees Stoop publiek maken via diverse kanalen en media. 

Uitvoering 

Het beleid van de stichting is er voor de komende jaren op gericht om de 
honderden tekeningen en etsen te fotograferen en gerubriceerd onder te 
brengen in een database. Daarmee is in de jaren sinds de oprichting van de 
Kees Stoop Stichting behoorlijke voortgang in geboekt. De meeste tekeningen 
in bezit van de kunstenaar zelf zijn gedigitaliseerd en in de database 
opgenomen. In de database wordt onder meer melding gemaakt van de 
fysieke locatie van het betreffende werk. 

In tweede instantie zal worden gepoogd om de vele tekeningen en etsen in 
particulier bezit te achterhalen en daar alsnog foto’s van te maken. De hulp 
van Kees Stoop is hierbij onontbeerlijk. Naar verwachting zal het 
catalogiseren van het oeuvre van Kees Stoop een doorlooptijd hebben van 
drie jaar. 

In de komende verslagperiode zullen ook de schilderijen die Kees Stoop in de 
loop van zijn leven heeft vervaardigd worden gefotografeerd.  
 
Meer werk wordt onder de aandacht van het publiek gebracht door middle van 
de website www.keesstoop.nl 
 
Boek 

In het jaar van oprichting 2012 is een boek verschenen met door de 
kunstenaar zelf gemaakt collages van schetsjes, etsen en kleine tekeningen, 
met als titel “Tekens”. De verkoop van boeken is dermate goed verlopen dat 
geconcludeerd mag worden dat er belangstelling is voor het werk van Kees 
Stoop. In de verslagperiode zal de stichting fondsenwervende activiteiten 
ontplooien om een monografie over het werk van Kees Stoop te realiseren.  

 

Fondsen 

De tot nu toe beschikbare fondsen en de giften ‘in kind’ (om niet beschikbaar 
stellen van arbeidskracht en expertise) zijn afkomstig van particulieren die het 



werk van Kees Stoop zeer waarderen. Een deel komt van de kunstenaar zelf.  

In de verslagperiode zullen kleine tekeningen en etsen via de website worden 
verkocht om fondsen te vergaren voor het tweede boek. (Ook zijn alle 
verkoopopbrengsten van het eerste boek na aftrek van kosten ten gunste van 
de stichting gekomen).  

Exposities 

Contacten worden onderhouden met diverse galeries en kunstzalen binnen 
en buiten de regio. De bestuurs zetten daarvoor hun netwerk in. 
Aangezien de kunstenaar niet houdt van de stress die een expositie voor hem 
meebrengt, wordt er gestreefd naar maximaal 1 expositie per jaar. 

In 2016 is de jaarlijkse expositie gehouden in de nieuwe kunstzaal van de 
gemeente Zwijndrecht (de geboorteplaats van Kees Stoop). In 2017 zal de 
jaarlijkse expositie worden gehouden in Museum Helmantel in Westeremden. 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Hans Steffelaar (www.hanssteffelaar.nl) - voorzitter 
Barry Slot – penningmeester 
Lucy Engelen – secretaris 
Henk Helmantel (www.henkhelmantel.nl) - bestuurslid 
Edwin Beunk (www.fortepiano.nl) - bestuurslid 

Het bestuur is onbezoldigd.  
Het bestuur komt minimaal 1 x per jaar bijeen en handelt lopende zaken via 
email af. 

Jaarverslag 

Van de inkomsten- en uitgaven en activiteiten van de Stichting Kees Stoop 
wordt jaarlijks verslag gedaan. De jaarverslagen worden gepubliceerd op de 
website www.keesstoop.nl	  


