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Vergoedingen aan bestuursleden
Het bestuur kent in 2021-2022 geen vacatiegeld toe aan zijn bestuursleden en ook geen reiskosten of
andere onkostenvergoedingen. Het saldo van de Stichting is op dit moment negatief en wordt op
gezette tijden door kleine leningen van de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst, aangevuld om
de noodzakelijke kosten te betalen.
Vermogen
Nochtans beschikt de Stichting niet over financiële middelen (zie vorige paragraaf). Alleen aan de
ateliernalatenschap van Dirk Kerst Koopmans is een waarde toegekend van € 68.945,-- door het
bestuur van de Stichting Nobilis, die het tijdelijk beheer voert van die nalatenschap. Zodra er sprake
zal zijn van echt vermogen, dan zal het bestuur nadere regels stellen, zoals zij gesteld worden in de
toelichting bij de Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. In de statuten is al
vastgelegd dat de bestuursleden gezamenlijk bevoegd zijn. Dat sluit uit dat één bestuurslid alleen
een besluit kan nemen of kan handelen.
Publicatieplicht
Totdat de Dirk Kerst Koopmans Stichting over een eigen website beschikt, zullen de gegevens van de
Dirk Kerst Koopmans te zien op de website van de Stichting Nobilis (www.stichtingnobilis.nl, button
ANBI D.K. Koopmans Stichting). Op dit moment zijn daar te vinden: dit beleidsplan en het financieel
verslag.
Voorgeschiedenis
Op 29 september 1992 werd op het kantoor van notaris Mr. Klaas Ynses de Boer in Roden de Dirk
Kerst Koopmans Stichting opgericht. De kunstenaar Dirk Kerst Koopmans (1906-1998) had besloten
dat zijn ateliernalatenschap na zijn dood in handen zou komen van genoemde stichting. Tot zijn dood
in 1998 was hij ook één van de bestuursleden naast de nu nog functionerende bestuursleden Remco
Heite en Pieter Jonker. In eerste aanleg was ook echtgenote Aukje Koopmans-de Vries bestuurslid tot
aan haar dood op 25 januari 2019. De ateliernalatenschap werd door haar tot dat moment beheerd
in het oorspronkelijke atelier c.q. woonhuis van het echtpaar. Sinds oprichting was ook Kerst

Koopmans bestuurslid en hij trad terug per 1 januari 2019 en werd opgevolgd door twee
kleinkinderen van de kunstenaar, te weten Dirk Kerst Koopmans uit Leeuwarden en mevrouw
Adriana W.M. Koopmans uit Beetsterzwaag.
Ateliernalatenschap
De ateliernalatenschap is na het overlijden van de beheerster mevr. Aukje Koopmans-de Vries van
Balk tijdelijk overgebracht naar de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst in Fochteloo (Zuideinde
26b, 8428 HE Fochteloo) en aldaar voorlopig in beheer gegeven. De Dirk Kerst Koopmans is en blijft
eigenaar. In 2021-2022 zal het bestuur van de Dirk Kerst Koopmans Stichting het overleg openen met
het bestuur van de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst over afspraken rondom het beheer
van de ateliernalatenschap van Dirk Kerst Koopmans. Een collectie overigens die nauw aansluit bij de
collecties van de regionale kunstenaars, die in eigendom zijn van de Stichting Nobilis.
Doelstelling van de Dirk Kerst Koopmans Stichting
De Stichting heeft ten doel het als eenheid bewaren van en het bevorderen van de openbaarheid
van:
a. het artistieke werk van Dirk Kerst Koopmans, bestaande uit teken- en schilderwerk, houtgravures,
de houtblokken inbegrepen, en voorstudies;
b. het publicitaire werk van Dirk Kerst Koopmans, voorstudies en notities inbegrepen;
c. publicaties over Dirk Kerst Koopmans;
d. affiches voor exposities van Dirk Kerst Koopmans
e. plakboeken van Dirk Kerst Koopmans
f. correspondentie van Dirk Kerst Koopmans;
g. de Ibero-Amerikaanse bibliotheek van Dirk Kerst Koopmans;
h. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Bij opheffing van de Stichting
Bij opheffing van de Stichting gaat de collectie van de Dirk Kerst Koopmans naar de gemeente
Weststellingwerf en dat geldt ook voor het batig saldo (zie daarvoor naar de statuten, pag. 5, artikel
12, ontbinding en vereffening).
Uitgevoerde activiteiten
In 2016 werd er in De Kijkzaal (in de openbare bibliotheek) een drukbezochte Dirk Kerst Koopmanstentoonstelling georganiseerd door de Stichting Nobilis in overleg met de Dirk Kerst Koopmans
Stichting.
In 2016 verscheen bij de uitgeverij van de Stichting Nobilis de publicatie Dirk Kerst Koopmans (19061998) Het spoor terug.
In 2018 werd er in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden door Stichting Nobilis een
tentoonstelling van het werk van Dirk Kerst Koopmans in het centrum van Staatsbosbeheer in
Nijetrijne georganiseerd (het Scheene-gebied waar de kunstenaar gewoond en gewerkt heeft van
1932-1943). Aan de tentoonstelling was een educatie-project verbonden. Tal van schoolklassen
werden een week lang ontvangen bij de tentoonstelling en kregen informatie van Pieter Jonker over
leven en werk van Koopmans en daarna werden er opdrachten door de leerlingen uitgevoerd.
In dezelfde periode organiseerde Werkgroep Bekiek et mar een driedaagse activiteit rondom leven
en werk van Dirk Kerst Koopman. Op de eerste avond in Oldeberkoop werd een filmavond
georganiseerd in Hotel Lunia met filmmateriaal over Dirk Kerst Koopmans, die goed bezocht werd.
De tweede avond werd er een lezingenprogramma georganiseerd over leven en werk van Dirk Kerst

Koopmans in het centrum voor prentkunst in Fochteloo, die ook goed bezocht werd. De derde avond
werd gehouden in Nijetrijne. Eerst werd de opening van de tentoonstelling in het centrum van
Staatsbosbeheer aldaar bezocht en daarna werd er onder leiding van gidsen een wandeling gemaakt
in het Scheene-gebied waar Dirk Kerst Koopmans gewoond en gewerkt heeft. De gidsen vertelden
over leven en werk. Er was flinke deelname aan de avondwandeling.
Eerder al werd in 2010 een Dirk Kerst Koopmans tentoonstelling gehouden in de kerk van
Scherpenzeel in het kader van het kunstproject Out of space, land art in De Rottige Meente. Pieter
Jonker schreef een bijdrage over het werk van Dirk Kerst Koopmans voor het begeleidende boek.
In 1996 verscheen van de hand van Guus Hellegers, Sietske A. Bloemhoff en Pieter Jonker bij de
uitgeverij van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte het boek Dirk Kerst Koopmans schilder van
de Scheene. Ter gelegenheid van de 90-ste verjaardag van de kunstenaar.
Sinds het beheer van de collectie tijdelijk in handen is van de Stichting Nobilis zijn er zuurvrije dozen
en zuurvrije passepartouts aangeschaft voor het werk van Dirk Kerst Koopmans door de Stichting
Nobilis.
Voorgenomen activiteiten
Het bestuur is voornemens om in 2021-2022 te werken aan een eigen website voor de Stichting, een
begin te maken met de collectieregistratie van de omvangrijke nalatenschap en in 2022 een nieuwe
Dirk Kerst Koopmans-tentoonstelling te houden en een projectplan te ontwikkeling voor het laten
verrichten van een nadere studie over de Zuid-Amerikaanse periode van de kunstenaar. Hij verbleef
van 1928 tot en met 1932 in Zuid-Amerika en onderhield tot aan zijn dood in 1998 contacten met
schrijvers en kunstenaars of hun nagelaten betrekkingen. Er is een hele rijke collectie uit die periode
bewaard gebleven.
Het bestuur streeft ernaar om overeenstemming te bereiken over het beheer van de
ateliernalatenschap van Dirk Kerst Koopmans met de Stichting Nobilis en zo nodig met hulp van de
gemeente Weststellingwerf, zoals al eerder gemeld in dit beleidsplan.

