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In het jaar 2019 zal de Stichting haar aandacht opnieuw richten op verschillende
activiteiten die bijdragen aan het doel van de stichting. In het bestuur van de stichting is
geen verandering voorzien. Voor de organisatie van de stichting wordt gestreefd naar de
ANBI-status. Daartoe zullen de statuten in 2019 worden aangepast.
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
Het bestuur streeft ernaar ook in 2019 concrete projecten te realiseren, waarmee de
Stichting haar gezicht naar buiten toe kan tonen.
Gepland staat een kleine uitgave (als boekje) van een reeks vertalingen van een
klassieke auteur. Concreet gaat het om aan een bundel vertalingen van Hadrianus'
beroemde Zieltjelief-gedichtje. Animula Vagula Blandula. Het gaat om een lange reeks
gepubliceerde vertalingen van gerenommeerde vertalers, aangevuld met nieuwe,
ongepubliceerde vertalingen door scholieren en studenten. Het boekje verschilt
enigszins van opzet van het eerdere Odi et amo doordat nu ook buitenlandse versies en
pastiches worden opgenomen. De grenzen van het materiaal liggen dus ruimer.
Bedoeld wordt een boekje voor (gratis) verspreiding buiten de boekhandel
binnen een kring van belangstellenden, zoals studenten en scholieren. Wel zal het
boekje worden voorzien van een ISBN-nummer, zodat het ook in de toekomst
traceerbaar is. De stichting is intussen zelf bevoegd ISBN-aanvragen te doen. Redactie,
vormgeving en druk zijn in gang gezet.
Voor een derde, soortgelijke uitgave in 2020 of 2021 zijn er al eerste ideeën.
In het jaar 2019 zal geen Carptim-subsidie worden verstrekt aan de Nijmeegse
toneelgroep Moira, zoals in voorgaande jaren. De toneelgroep werkt in 2019 met een
bewerking van een Franse tekst die niet direct met de Grieks-Romeinse literatuur van
doen heeft.

INKOMSTEN
De stichting voorziet voor 2019 minder inkomsten, door de teruggebrachte activiteiten
van het Augustijns Instituut, die in voorgaande jaren een belangrijke bron van
inkomsten waren.
Mede daarom streeft Carptim in 2019 naar verbreding van haar bekendheid bij
donateurs. Gestreefd wordt naar concrete financiële hulp van, in eerste instantie, enige
gerenommeerde vertalers van Griekse en Latijnse teksten. Zeker als de ANBI-status
verkregen wordt (waardoor donaties aftrekposten kunnen zijn voor de belasting) kan
gericht geworven worden om potentiële donateurs te bereiken.
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