Activiteitenverslag 2016
Na een eerste opstartjaar in 2015 is het jaar 2016 gebruikt om de doelstellingen van het Andla Fonds
verder in te vullen.
Allereerst heeft het bestuur gemeend om de vermogensbestanddelen verder te structureren om (op
termijn) stabiele inkomsten te genereren voor de financiering van de doelen van het Andla fonds.
Hiervoor is besloten om enkele onroerende bezittingen in Friesland te verkopen. De
onderhoudstoestand van deze panden was in sommige gevallen zodanig slecht dat het niet rendabel
en verantwoord werd geacht om deze te behouden. De verkoop van 3 panden is in 2016 gerealiseerd.
Daarnaast is besloten om ook in Amsterdam afscheid te gaan nemen van één van de woonhuizen van
de heer Haga. Het aanhouden hiervan (zonder bewoning) kon het bestuur niet verenigen met de
doelstellingen en daarnaast zijn de kosten van onderhoud en service zodanig hoog dat ook voor dit
pand geldt dat het niet verantwoord was om dit aan te houden. Dit betekende wel dat het hele pand
leeggehaald moest worden en (gedeeltelijk) moest worden verhuisd. Een gedeelte van de collectie is,
na nauwkeurige inspectie, vervolgens geveild en dit is een behoorlijke inspanning geweest. De
verkoop van deze woning wordt naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal 2017 afgerond.
Daarnaast heeft het Haga Huis een behoorlijke opknapbeurt ondergaan. Er was sprake van behoorlijk
achterstallig onderhoud zoals bijv. de aanwezigheid van loden leidingwerk, rotte kozijnen en balkons,
een sterk verouderde CV en alarminstallatie, de aanwezigheid van gasgeisers in keuken en badkamer
etc. Het pand is vervolgens geheel heringericht met de mooiere delen van de collectie en daarmee
weer up-to-date. Ook de beveiliging en verzekeringen zijn goed op orde gebracht.
Daarnaast hebben de eerste Fellows van het Rijksmuseum intrek genomen in het pand. Dit verloopt
tot heden zeer succesvol en zij kunnen een goede bijdrage leveren door middel van het doen van
research op delen van de collectie van het Rijksmuseum. (zie info elders op de site)
Daarnaast heeft het Bestuur besloten om kennis te maken met museumbestuurders in het land om ze
op de hoogte te brengen van de collectie en de mogelijkheden om tijdelijke bruiklenen te verkrijgen
indien deze voorwerpen de tentoonstellingen van musea kunnen verrijken. Gestart zal worden met de
organisatie van een open dag.
2016 is ook gebruikt om de executele af te ronden. De aangifte erfbelasting (giften en legaten) is
vervolgens begin 2017 ingediend.
In 2016 is de rolverdeling binnen het bestuur aangepast:
Voorzitter: G.H.A. ter Kuile
Algemeen Commissaris: D.L. Six
Secretaris/Penningmeester: F.P. van Rossem
Giften/Donaties: Ondanks het feit dat er nog geen sprake is van een duidelijk stabiele kasstroom en
het baten en lastenoverzicht 2016 een negatief resultaat laat zien heeft het bestuur gemeend wel te
starten met het doen van enkele donaties/giften door het ondersteunen van doelen die in lijn liggen
met de doelstellingen van het Andla Fonds. Gekozen is voor de Stichting het Nederlands Interieur en
Icomos Nederland. (zie info elders op de site)
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