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I Inleiding  
Het overlijden van de heer Meile Dirk Haga op 4 november 2014 markeert de geboorte van het Andla 
Fonds. Het fonds is enig erfgenaam van alle bezittingen van de heer Haga en heeft tot doel deze ten 
algemenen nutte te behouden en beschikbaar te stellen voor de samenleving.  
In het eerste halfjaar van 2015 is overleg geweest met de Belastingdienst, afdeling ANBI, te 
Eindhoven, in de vorm van mevrouw Y. Gormus. In de laatste correspondentie van de Belastingdienst 
van 20 juli 2015 is aangegeven dat de statutaire doelstelling van de stichting Andla Fonds, het 
algemeen nut beoogt. Hiermee begrijpt het bestuur van de stichting dat de statuten de goedkeuring 
van de Belastingdienst wegdragen.  
De vraagstelling van de Belastingdienst in dezelfde brief is hoe de stichting het algemeen belang gaat 
dienen. In dit beleidsplan wordt de operationele insteek uiteen gezet, waarbij aangehaakt wordt bij 
de, goedgekeurde, statuten.  
 
 

II Statutaire doelstelling en invulling   
 
De statutaire doelstellingen van het Andla Fonds zijn (artikel 2.1 van de statuten van 24 mei 2011):  
 
a) Het beheren, in goede staat houden en tentoonstellen van verkregen (on-)roerende zaken.  
 
Deze doelstelling zal worden ingevuld door het beheren en instand houden van het “Haga Huis”; het 
voormalige woonhuis van de erflater en oprichter van het Andla Fonds. Het Haga Huis zal:  
- worden ingericht als “tijdscapsule”; een volledig ingericht voornaam huis uit de 20ste eeuw. Op 
verzoek zal het huis voor een ieder te bezoeken zijn, waarbij afspraken via de website van het fonds 
zijn te maken. Het Haga Huis krijgt hiermee de beoogde museale functie.  
- daarnaast zal het huis een logeerfunctie krijgen voor wetenschappers. Het wordt hiermee ter 
beschikking gesteld aan de wetenschap. In samenspraak met het Rijksmuseum, zelf een ANBI, is 
gekozen voor een opzet waarbij onderdak wordt geboden aan deelnemers aan het Research 
Fellowship Programme. Het Rijksmuseum stuurt dit onderzoeksprogramma aan, en bepaalt wie van 
de “Fellows” de aanbieding van onderdak in het Haga Huis wordt gedaan. Er zullen maximaal twee 
wetenschappers worden ondergebracht. Er hoeft geen huur te worden betaald door noch het 
Rijksmuseum noch de individuele Fellows. Het Andla Fonds stelt het logeeradres ter beschikking in 
het kader van de vervulling van haar statutaire doelstelling en doet hiermee een gift aan het 
Rijksmuseum, en de wetenschap.  
 
b) Het verkrijgen en beheren en in goede staat van onderhoud houden van en het tentoonstellen 
van kunstvoorwerpen en voorwerpen van historische of culturele betekenis.  
 
Deze doelstelling zal worden ingevuld door:  
- het in stand houden, verzekeren en in goede staat houden van de inboedel van het Haga Huis. Het 
openstellen van het Haga Huis voor iedere geïnteresseerde bezoeker. Afspraken te maken via de 
website van het fonds.  
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c) Het verwerven van grafrechten en het beheren en in goede staat van onderhoud houden van 
grafmonumenten.  
 
Deze doelstelling zal worden ingevuld door:  
- bij leven is door de heer Haga, met steun en medewerking van de gemeente, op de algemene 
begraafplaats Harlingen een collectie monumentale graven bijeen gebracht, op een apart gedeelte 
van de begraafplaats. De grafrechten zijn eeuwigdurend afgekocht. Het onderhoud van de graven zal 
door het Andla Fonds bekostigd worden. Hiermee wordt een openbaar toegankelijk en 
geschiedkundig onderdeel van de Nederlandse / Friese geschiedenis ondersteund.  
 
d) Het verstrekken van (financiële) steun aan natuurlijke of rechtspersonen die de instandhouding 
van natuur of cultuurmonumenten beogen of die de bevordering van kunst of wetenschap 
nastreven.  
 
Deze doelstelling zal worden ingevuld door:  
- het Andla Fonds zal jaarlijks minimaal 90% van het netto exploitatieresultaat op haar vermogen, 
uitkeren aan algemeen nuttige instellingen. In lijn met de wensen van de heer Haga bij leven, zal door 

het bestuur in eerste instantie ingezet worden op het overboeken van gelden aan; o Het 
Prentenkabinet van het Rijksmuseum; zie https://www.rijksmuseum.nl/en/organisation/organisation-
chart/print-room  

o Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie; zie https://rkd.nl/nl  
o De Nederlandse, in Parijs gevestigde stichting Fondation Custodia; zie 
http://www.fondationcustodia.fr  
 
 
e) Het verstrekken van (financiële) steun aan instellingen als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, 
onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001. En voorts alles dat daarmee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
Deze doelstelling zal op dezelfde wijze als onder d) hierboven worden ingevuld.  
Artikel 2.2 van de statuten van 24 mei 2011 bepaalt voorts:  
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ter plaatse in stand houden dan wel het 
in bruikleen geven van de voorwerpen zoals in het doel omschreven.  
Deze doelstelling zal onder meer worden ingevuld door het stellen van bruiklenen. Reeds op dit 
moment staan diverse bruiklenen uit, onder andere bij het Fries Scheepvaart Museum en Hendrik de 
Keijzer, beide zelf weer ANBI Stichtingen.  
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III  Overige beleidsbesluiten  
 
Geen winstoogmerk  
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten. Strategisch doel 
van het fonds is om de feitelijke werkzaamheden volledig ten dienste van de uitvoering van haar 
statutaire doelstelling te laten zijn. Met het bezit of activiteiten behaalde opbrengsten, komen ten 
goede aan de maatschappelijke doelstellingen van het fonds.  
 
Liquidatiesaldo  
Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed conform het doel van de stichting, met als 
voorwaarde dat het in ieder geval ten goede zal komen aan een algemeen nut beogende instelling. 
Een en ander is als zodanig ook vastgelegd in artikel 12 lid 6 van de statuten.  
 
Administratie, beheer en publicatieplicht  
Het beheer van de landerijen en pachtboerderijen in Friesland wordt gedaan door Van Eysinga en 
Oostra, rentmeesters en juristen. Het onroerend goed in Amsterdam wordt zoveel mogelijk in eigen 
beheer door de stichting geregeld. Het bestuur streeft ernaar om de beheerskosten zo laag mogelijk 
te houden, opdat de inkomsten maximaal ten goede kunnen komen aan de doelstellingen.  
De administratie van het Andla Fonds wordt gevoerd door Tekz Belastingadviseurs te Alkmaar. Uit 
deze administratie zullen ondermeer de inkomsten en uitgaven van de instelling kunnen worden 
afgeleid, alsmede de stand van het vermogen. Deze worden na afloop van elk kalenderjaar 
opgenomen in de jaarrekening met toelichting. De jaarrekening van het Andla Fonds wordt opgesteld 
door Tekz Belastingadviseurs te Alkmaar.  
Het Andla Fonds zal op korte termijn, na goedkeuring van haar ANBI status door de Belastingdienst, 
een website llanceren op een nog nader te bepalen internetadres. Daarop zullen de conform de ANBI 
wetgeving verplichte gegevens worden gepubliceerd.  
 
Vermogen en inkomsten van het fonds  
Het Andla Fonds houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van 
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van het fonds.  
Voor haar inkomsten is het Andla Fonds grotendeels afhankelijk van de pachtinkomsten van de 
boerderijen in Friesland, de huurinkomsten van een van de appartementen in Amsterdam en van de 
opbrengst van haar op de financiële markten belegde vermogen. Het fonds werft geen gelden.  
 
Beloningsbeleid  
De bestuurders van het Andla Fonds ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, 
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. 
Het fonds heeft geen personeel in dienst.  
 


