Verslag activiteiten 2019 - Stichting Koos van der Sloot

Bestuur
In het jaar 2019 heet het bestuur van de Stichting Koos van der Sloot een wisseling ondergaan. Herman
Nijholt nam afscheid, Lolkje van der Kooi werd de nieuw secretaris.

Beheer vastgoed
In het jaar 2019 heeft de Stichting de verkoop van Vredeman de Vriesstraat 44 voorbereid.
Dat was een behoorlijke klus, het gehele huis moest worden leeggeruimd en verkoop klaar gemaakt.
De kunstwerken van Koos waren eind 2018 dan wel ondergebracht in een depot, de gehele
kunstcollectie bevond zich nog in het pand en moest ook zorgvuldig worden ingepakt en opgeslagen.
De tuin moest worden onderhouden. Er was achterstallig onderhoud dat uitgevoerd moest worden.
Het pand is december 2019 voor een goede prijs en naar tevredenheid verkocht.

Grafmonument
Februari 2019 was het een jaar geleden dat Koos overleed.
De stichting had in 2018 opdracht gegeven aan beeldhouwer Roelie Woudwijk om een grafmonument
te ontwerpen naar een schetsje van Koos van der Sloot.
Dit is in 2019 uitgevoerd en april onthuld. Een echte ‘Koos van der Sloot’.

Werken aan tentoonstelling en boek
In 2019 is het overleg met directeur Bert Looper van Obe/Treseoar van start gegaan.
Het vinden van een juiste datum blijkt lastig.
Aanvankelijk was het 2020, wordt 2021 vastgesteld.
Wel wordt vastgelegd dat Tresoar haar standaardbedrag wil steken in het realiseren van een
tentoonstelling. Albert Oost van Melklokaal Heerenveen wordt de curator en draait mee in het overleg.
Hij zal voor zijn diensten worden betaald in 2021.
De tentoonstelling in Obe/Tresoar is dè gelegenheid om een boek over Koos van der Sloot uit te
brengen. Als schrijvend eindredacteur wordt Eeltsje Hettinga hier voor gevraagd.
Er moet in de toekomst nogal wat research gedaan worden naar bronnen en materiaal.

Communicatie
De Stichting heeft een nieuwsbrief uitgebracht na plaatsing van het monument.
De plannen voor de tentoonstelling en boek in 2021 worden hierin aangekondigd, als ook een verslag
van de plaatsing van het grafmonument.

