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Dit is het algemeen jaarverslag 2012 van de stichting BROKKEN ZIJP FOUNDATION for
modern and contemporary ART. De belangrijkste algemene gegevens over de Stichting
en de voornaamste activiteiten die gedurende 2012 zijn ondernomen worden hieronder
kort samengevat.
Het bestuur van de Stichting heeft in het verslagjaar éénmaal vergaderd in de
expositieruimte van de stichting te Liempde. Tijdens die vergadering is onder andere
het beleidsplan 2011‐2016, jaarverslag 2011 en de begroting 2012 vastgesteld.
Medio 2012 is er in de expositieruimte van de Stichting te Liempde een
tentoonstelling georganiseerd over herman de vries (kunstenaarsboeken en andere
kunstwerken op papier). Met 60 bezoekers kan deze tentoonstelling als redelijk
succesvol worden gekwalificeerd.
In deze expositieruimte hebben de oprichters van de Stichting ook verschillende
malen in 2012 voorlichting gegeven over het kunstenaarsboek in het algemeen aan
geïnteresseerde particuliere verzamelaars, museum medewerkers en kunstenaars.
In dit jaar is er ook veel aandacht besteed aan de inventarisatie van de
kunstenaarsboeken en overige kunstwerken, die in het bezit zijn van de oprichters
van de Stichting.
Gedurende het jaar zijn er contacten met meerdere musea geweest over toekomstige
samenwerking.
Er komt een speciale tentoonstelling over kunstenaarsboeken uit de collectie van de
Stichting in het Centre des livres d’artistes (CDLA) in Saint‐Yrieix‐la‐Perche
(Frankrijk). Nadere details en tijdstip van de tentoonstelling zal nog verder worden
uitgewerkt.
Ook in 2012 hebben de oprichters van de Stichting kunstenaarsboeken en andere
kunstwerken geschonken aan de Stichting. In het archief van de Stichting is een
gedetailleerde beschrijving van alle aan de Stichting geschonken kunstwerken
aanwezig.
Het vermogen van de Stichting bestaat grotendeels uit geschonken kunstwerken.
Deze collectie is verzekerd tegen schade en diefstal.
De Stichting heeft geen schulden. De uitgaven van de Stichting die in 2012 zijn
gedaan werden door de oprichters betaald. De Stichting neemt geen geld van derden
aan. Wel kunnen kunstwerken, die passen in de collectie van de Stichting, door
derden worden geschonken.
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