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1 Inleiding
Dit is het jaarverslag 2018 van de stichting BROKKEN ZIJP FOUNDATION for modern and
contemporary ART [BFA], vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 24 april 2019 en 27 juni 2019.
De Stichting is op 29 maart 2011 opgericht door Hans Brokken en José Brokken-Zijp en heeft vanaf
het moment van oprichting de ANBI status verkregen.
Op 23 april 2018 is Hans Brokken plotseling overleden. Tot vlak voor zijn overlijden was Hans Brokken
zeer actief betrokken bij de activiteiten van de Stichting. Het Bestuur betreurt ten zeerste zijn
overlijden en denkt met grote waardering en respect terug op zijn belangrijke bijdrage aan en
tomeloze inzet voor de Stichting. Op deze website is ook het IN MEMORIAM: MIJN BROER HANS,
geschreven door de schrijver Jan Brokken, geplaatst.
Paragraaf 2 in dit Jaarverslag geeft naast een korte beschrijving van de doelstelling van BFA, de
realisatie van deze doelsteling in 2018.
2 Jaarverslag
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van de beeldende kunst na 1945. De Stichting wil
dit realiseren door het beheer en de verdere uitbouw van de door de oprichters verzamelde
collecties kunstenaarsboeken, andere kunstwerken, ephemera en kunstbibliotheek en archief.
Beoogd wordt deze collecties meer bekendheid te geven en toegankelijk te maken voor het publiek
door middel van tentoonstellingen, publicaties en lezingen. Daarnaast wordt er naar gestreefd (delen
van) de kunstcollectie in langdurig bruikleen te geven/te schenken aan musea en/of kunstinstellingen
binnen de Europese Unie.
Realisatie doelstellingen
Tentoonstellingen/publicatie
Verschillende kunstenaarsboeken en andere kunstwerken uit de BFA collectie zijn uitgeleend aan het
GRID Grafisch Museum in de stad Groningen in verband met de tentoonstelling Ongebonden,
Kunstenaarsboeken 1/3. Duur tentoonstelling: 3 februari 2018 tot 31 mei 2018.
Daarnaast is de collectie herman de vries van BFA tentoongesteld in het Zentrum für
Künstlerpublikationen in het Weserburg Museum für moderne Kunst in Bremen in Duitsland. Deze
grote retrospectieve overzichtstentoonstelling genaamd herman de vries Taken From Nature is
geopend op 3 mei 2018 en met succes afgerond op 21 oktober 2018. De tentoonstelling is
opgedragen aan Hans Michiel Brokken, die helaas vlak voor de opening van de tentoonstelling
plotseling is overleden. Ter nagedachtenis aan hem is van de opening van deze herman de vries
tentoonstelling in Bremen een aparte publicatie verschenen die samengesteld is door Lilian Seegers
(zie website). Tijdens deze tentoonstelling zijn er verschillende andere activiteiten georganiseerd,
zoals specifieke rondleidingen en een symposium. Na afloop van de tentoonstelling is de gehele
collectie herman de vries van BFA, in langdurig bruikleen gegeven aan het Zentrum/Kunstmuseum
Weserburg in Bremen.
Schenking
Per testament is een omvangrijk deel van een privé kunstcollectie geschonken aan de Stichting. Deze
schenking is verder vorm gegeven en uitgewerkt door de voorzitter van het bestuur José BrokkenZijp. Deze schenking is aanvaard met unanimiteit van stemmen op de bestuursvergadering van 14 juli
2018. Deze schenking is niet alleen digitaal maar ook in detail gepubliceerd in een boek.

Daarnaast ontving BFA naast cash ter dekking van de uitgaven van de Stichting in 2018 ook een deel
van een andere privé kunst collectie als schenking. Deze schenking is met unanimiteit van stemmen
aanvaard door het bestuur van BFA op de vergadering van 4 april 2019.
Beleidsplan 2018-2023 en bestuurswisseling
Kort na het overlijden van Hans Brokken is José Brokken-Zijp gekozen tot voorzitter met unanimiteit
van stemmen door het bestuur van de Stichting. Na het aanvaarden van de privé schenking op de
bestuursvergadering van 14 juli 2019 hebben vier bestuursleden het bestuur verlaten voor een deel
omdat zij voor bijna de maximale toegestane tijd actief waren geweest als stemhebbend bestuurslid
van de Stichting ofwel omdat mogelijke belangenverstrengeling op korte termijn hun verdere BFA
activiteiten ernstig zouden kunnen belemmeren.
Nadat drie nieuwe stemhebbende bestuursleden waren toegetreden tot het bestuur is het
beleidsplan met unanimiteit van stemmen aangenomen op de eerst volgende bestuursvergadering
(28 november 2018). Daarna is het beleidsplan geplaatst op de website van de BFA. Dit beleidsplan is
een voortzetting van het vorige beleidsplan 2013-2018 en in overeenstemming met de huidige regels
die door de overheid gesteld worden aan stichtingen met een ANBI status. Het zal de integrale
leidraad zijn voor het bestuurlijk handelen in de periode t/m 2023.
Website
De website van de Stichting (www.brokken-zijp-foundation.org) wordt verzorgd door Co Seegers
(adviserend bestuurslid). De inhoud is ook te raadplegen in het Engels. De website geeft informatie
over doelstellingen, collectie, tentoonstellingen en publicaties van de Stichting. Daarnaast zijn de
jaarverslagen van de Stichting via de website toegankelijk.
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