Verslag activiteiten 2020 - Stichting Koos van der Sloot

Het bestuur, de Stichting en corona
Vergaderen in het jaar 2020 vond in verband met corona veelal online plaats. Corona bracht sowieso
veel onzekerheid met zich mee voor de activiteiten van de stichting. Want de voorbereidingen
kwamen in de eerste helft van het jaar op een laag pitje te staan door de pandemie en de daarmee
gepaarde onzekerheid.

Beheer vastgoed
Eind 2019 is het pand Vredeman de Vriesstraat 44 verkocht. Begin 2020 volgden de laatste zakelijke
afhandelingen.

Werken aan tentoonstelling
Pas in de tweede helft van het jaar is het overleg met directeur Bert Looper van Obe/Tresoar hervat.
De datum is inmiddels een jaar opgeschoven: 2021 in plaats van 2020.
Er vindt een aantal keren overleg plaats met Bert Looper, curator Albert Oost en de Stichting.
Albert Oost van Melklokaal Heerenveen is immers de curator van de tentoonstelling en draait mee in
het overleg. Hij zal voor zijn diensten worden betaald in 2021.
Albert heeft een prachtige maquette gemaakt, iedereen is enthousiast over zijn tentoonstellingsplan.
De uitvoering van de inrichting zal worden gedaan door Artitude., de vaste vormgever van Tresoar.
Er vinden meerdere overleggen plaats met Artitude, Albert Oost en de Stichting.
Artitude dient een offerte in die boven het budget ligt van Tresoar, die desondanks wordt
goedgekeurd.

Werken aan boek
Bornmeer/Noordboek wordt de uitgever van het boek over Koos van der Sloot.
Steven Sterk en Nieske Zuidema zijn daar onze zakelijke partners. Ze maken een begroting die door
de stichting wordt goedgekeurd. Vormgever Barbara Jonkers maakt een offerte die ook wordt
goedgekeurd. Schrijvend eindredacteur Eeltsje Hettinga is van start gegaan met research en
interviews. Echter, na goed overleg en wederzijdse instemming draagt Eeltsje Hettinga vervolgens de
eindredactie over aan de Stichting.
Deze zal zelf de verschillende auteurs benaderen en met hen overleg plegen. Drie auteurs hebben
aan het einde van dit jaar de opdracht gekregen een essay in te leveren voor het boek. Er is al veel
fotomateriaal van Koos’ werk beschikbaar, maar het is nog niet compleet. Linus Harms, de vaste
fotograaf van Koos zet de nodige werken op de foto in zijn studio.

Communicatie
Vanwege dit rare onzekere coronajaar heeft de Stichting Koos van der Sloot dit jaar geen Nieuwsbrief
uitgebracht.

