STICHTING CARPTIM
BELEIDSPLAN 2022
ORGANISATIE STICHTING
In het jaar 2022 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.
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
Het bestuur streeft ernaar ook in 2022 concrete projecten te realiseren, waarmee
Carptim haar gezicht naar buiten toe kan tonen.
Gepland staat een nieuwe eigen uitgave voor vrienden en relaties. Thema en
samensteller zijn, na een in 2021 niet geslaagde poging, nader bepaald. Het wordt een
verzameling beginregels van Vergilius’ Aeneis in een aantal variaties, alle afkomstig uit
vertalingen in het Nederlands, verzorgd door de Leuvense latinist Jan Papy.
De stichting heeft ruimte om verder een of twee boekuitgaven te subsidiëren.
In het jaar 2022 zal indien mogelijk een Carptim-subsidie worden verstrekt aan de
Nijmeegse toneelgroep Moira, zoals in de jaren voor 2019. (In 2020 en 2021 is geen
voorstelling gehouden en dus ook geen subsidie verleend).
De samenwerking met de Stichting Oudchristelijke Studiën zal worden voortgezet. Er
is geen aanvullende extra subsidie voorzien, maar indien nodig kan daartoe worden
besloten.
In ruimere zin wil de stichting haar naamsbekendheid en zichtbaarheid vergroten. We
proberen enige publiciteit te genereren over onze stichting in organen van bevriende
organisaties (bijvoorbeeld binnen www.klassieken.nu).
FINANCIËN

De stichting voorziet voor 2022 lagere inkomsten dan in 2020, toen uit enkele grote
projecten inkomsten werden verkregen.
In 2022 zal worden gestreefd naar verbreding van naamsbekendheid bij donateurs.
Gestreefd wordt naar concrete financiële hulp van, in eerste instantie, enige
gerenommeerde vertalers van Griekse en Latijnse teksten. Nu de ANBI-status verkregen
is (waardoor donaties aftrekposten kunnen zijn voor de belasting) kan gericht geworven
worden om potentiële donateurs te bereiken. De jaren 2020-2021 waren, mede door
coronabeperkingen, minder gunstig voor activiteiten op dit vlak.
Verder streeft de Stichting naar een voortzetting van de eind 2019 begonnen
vertaalwedstrijd voor RU-studenten klassieken en deelname aan eventuele andere
vertaalwedstrijden. Het stichtingsbestuur wil zich niet inhoudelijk met de wedstrijd(en)
bemoeien (ook niet door medewerking te verlenen als juryleden), maar wel door het
opnieuw ter beschikking stellen van prijzengeld(en).
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