Visie
Stichting Memoriaal heeft het doel literatuur en kunst in de ruimste zin des woords te
bevorderen. Dit doet de stichting onder meer door het laten verschijnen van publicaties, het
oprichten en in stand houden van verzamelingen, bibliotheken en archieven. De stichting
beoogt niet het maken van winst.

Gebeurtenissen 2019
Door het plotselinge overlijden van de voorzitter Dr.C.M. Stibbe in het voorjaar van 2019
heeft er een wijziging plaatsgevonden in het bestuur. Het voorzitterschap is overgenomen
door mevrouw S.J.C. van Keulen.
In het najaar van 2019 is door het bestuur besloten om een Duitse vertaling voor te bereiden
van het al eerder bij uitgeverij Prominent verschenen boek “In de Schaduw van Pan
Staturnius . Het verhaal van een Duits-Nederlandse vriendschap uit de jaren 1944-1986”
door C.M. Hoorweg.
De stichting heeft gekozen voor een nieuw perspectief voor het archief. Er is contact gelegd
met het literatuur Museum in Den Haag en zij zijn geïnteresseerd. Het ligt in de bedoeling om
een groot deel van het archief o.a. bestaande uit de werken van Heinz Aufrecht, Vincent
Weyand, Chris Dekker en de brieven van Michiel Valeton bij het literatuur museum onder te
brengen. De rechten blijven eigendom van de stichting. Aangezien dit een omvangrijke
operatie betreft is de stichting druk bezig met voorbereidende werkzaamheden.

Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

mevrouw S.J.C. van Keulen
de heer Mr. J.A.L. Rehbock
mevrouw A. Tilanus
de heer Prof. Dr. R. Schefold
de heer M. Frommel

Beloningsbeleid bestuur
In de statuten is de volgende stelling opgenomen tot het beloningsbeleid van de stichting
Memoriaal: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

Toekomst
In 2020 zal de focus liggen op het realiseren van het in het Duits vertaalde boek van Corrado
Hoorweg. Daarnaast zal er aan gewerkt worden om een gedichtenbundel samen te stellen
met een keuze uit zijn omvangrijke nog ongepubliceerde bundels. En zal er een
inventarisatie worden gemaakt van het archief van Dr. C.M. Stibbe. Het archief van de
stichting zal worden onderhouden als ook de voorraad gepubliceerde boeken van de
stichting.

