
 

Activiteitenverslag 2014-2015 

Het overlijden van de heer M.D. Haga op 4 november 2014 betekende de oprichting van het Andla 

Fonds als erfgenaam van al zijn bezittingen. Hoewel er door de heer Haga in de jaren voorafgaand 

aan zijn overlijden uiteraard met de potentiele bestuurders contact is geweest over zijn wensen met 

betrekking tot zijn nalatenschap zorgde het overlijden ervoor dat de bestuurders vrij plotseling werden 

geconfronteerd met een omvangrijke nalatenschap.  

 

Allereerst diende uiteraard de begrafenis in goede banen te worden geleid en vervolgens is het jaar 

2015 gebruikt om (met behulp van externe deskundigen) een volledige inventarisatie te verkrijgen van 

alle bezittingen. Denk hierbij aan: 

 

- Inventarisatie van het onroerend goed en de onderhoudstoestand. 

- Bezoeken aan de pachtboerderijen en overige huurders in Friesland. 

- Financiële inventarisatie 

- Taxatie van de gehele collectie kunst en antiek. (excl. zilvervoorwerpen)  

- Inventarisatie van de bruiklenen en legaten 

 

Daarnaast is het jaar 2015 gebruikt om de boedel zoveel mogelijk te schonen en op te ruimen. Gezien 

de vele collecties die in de woningen aanwezig zijn is dit een omvangrijke klus gebleken. Maar dit 

heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er een goed zicht is gekregen op de voorwerpen en collecties 

die in de boedel behouden dienen te blijven en delen die kunnen worden afgestoten. Hier is reeds een 

begin mee gemaakt door delen van de (boeken)collectie te schenken aan het Rijksmuseum en Artis.  

 

Het jaar 2015 is ook gebruikt om de door de heer M.D. Haga gewenste ANBI aanvraag te realiseren. 

Bij schrijven van 28 december 2015, heeft de Belastingdienst het besluit kenbaar gemaakt dat de 

Stichting Andla Fonds (“Andla”) aangemerkt wordt als ANBI en aanvullend als Culturele ANBI. Dit 

besluit is genomen na de nodige contacten en correspondentie over en weer tussen de 

Belastingdienst en het bestuur van Andla. Andla is met ingang van 1 januari 2014 als ANBI 

aangemerkt; de ingangsdatum bleek hiermee voor de datum van oprichting te liggen. Andla is immers 

de enige erfgenaam van de heer M.D. Haga, en is opgericht bij testament per datum overlijden van de 

heer Haga; 4 november 2014.  

 

Aangezien het gedurende geheel 2015 onduidelijk was of Andla de kwalificatie ANBI zou krijgen, was 

het bestuur over deze periode geblokkeerd in het opstarten van het uitvoeren van haar beleidsplan. 

Immers; zonder ANBI status zou Andla een dermate hoge belastingaanslag kunnen verwachten, dat 

het – voorgenomen – beleidsplan niet uitgevoerd zou kunnen worden.  

 

Op 18 september 2015 is door Andla een aangescherpt beleidsplan bij de belastingdienst ingediend. 

Dit plan is de basis geweest voor de ANBI toekenning door de Belastingdienst. In het plan wordt per 

statutaire doelstelling de voorgenomen concrete invulling aangegeven. Voor publicatie van alle 

benodigde verplichtingen is hiervoor vervolgens de website www.andla.nl. ontwikkeld. 

 

Ook in 2015 hebben er veel werkzaamheden met betrekking tot de executele plaatsgevonden.  Dit 

betekende het afwikkelen van alle lopende zaken van de heer M.D. Haga teneinde dit (in 2016) te 

kunnen laten overgaan in de Stichting Andla Fonds. 

 

http://www.andla.nl/


 

 

 

 

Aan de hand van de (financiële) inventarisatie heeft het bestuur meerdere malen gesproken over het 

(toekomstig) beleid voor het ondersteunen van goede doelen. Dit heeft geresulteerd in een 

beleidsplan 2015-2018 waarin de eerste contouren van het beleid zijn vastgelegd. Een van de 

onderdelen is om een onderzoek te doen naar het gebruik van het onroerend goed voor het tijdelijk 

huisvesten van Fellows van het Rijksmuseum. Hiervoor zijn de contacten met het Rijksmuseum reeds 

gelegd en doel is om te bezien of in 2016 hiermee een proef kan worden gedaan. Daarnaast is het de 

bedoeling om in 2016 te starten met het opknappen van onroerend goed gezien de soms zeer slechte 

onderhoudstoestand. Ook zal mogelijk worden overgegaan tot de verkoop van enig onroerend goed 

uit het bezit omdat het opknappen ervan niet in relatie staat tot mogelijk toekomstige baten die kunnen 

worden aangewend voor goede doelen. 
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