Jaarverslag 2015 van de stichting Jan Zoetelief Tromp
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven.
Er werd over diverse onderwerpen via de mail ‘vergaderd’. Onder meer over de
financiële stukken 2014, de voorgang van het project ‘tekst in het gebrandschilderde
raam in de Oude Kerk of de Andreas kerk te Katwijk’ en het verlenen van een kleine
bijdrage aan de Andreas kerk voor de reproductie van het originele schilderij dat
i.v.m. een verantwoord klimaat in het Katwijks Museum daar is onder gebracht.
Evenals voorgaande jaren ontving de stichting diverse vragen over JZT en
aanbiedingen van werken voor opname in de website, de meeste werken kregen
echter het ‘stempel’ twijfelachtig en werden niet in de database opgenomen.
‘Nieuwe’ kunstwerken (werken die bij de stichting nog onbekend waren en positief
werden beoordeeld) konden zonder problemen aan de website worden toegevoegd.
Dankzij het volgrecht over de verkoop van totaal 9 werken via de kunsthandel en
veilingen – ook uit Engeland - ontving de stichting via Pictoright totaal € 5.326
waardoor het jaar met een overschot van € 4.740 kon worden afgesloten.
Ook dit jaar is deelgenomen aan de jaarvergadering van Pictoright waarin veel
aandacht aan het volgrecht werd besteed.
Na de voorbereiding in 2014 van het project ‘tekst in het gebrandschilderde raam in
de Oude Kerk of de Andreas te Katwijk’ zijn dit jaar de opdrachten verstrekt aan letter
ontwerper Albert-jan Pool, en is de vorig jaar aangevraagde subsidie voor het project
positief beoordeelt. Van het Prins Bernard Cultuurfonds is een voorschot ontvangen
en van Fonds 1818 een subsidietoezegging.
Als eerste voor verbetering en uitbreiding van de website is de Engels tekst
professioneel vertaald, het contact voor de betering van de website is na een
voorbereiding, wegens ziekte van de uitvoerder mislukt. Naar een nieuwe uitvoerder
wordt gezocht.
Via de universiteit Leiden werd vernomen dat Eveline de Visser in 2012 is
afgestudeerd in Groningen op een proefschrift over Blommers (de schoonvader van
Zoetelief Tromp).

