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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, in de vorm van
een ANBI, tot doel deze ten algemenen nutte te behouden en beschikbaar te stellen voor de
samenleving.
In de eerste jaren na de oprichting is veel werk verzet om de bezittingen te “stroomlijnen”. Daarmee
wordt bedoeld het zo efficiënt mogelijk inrichten van alle activiteiten die nodig zijn om de doelen van
de stichting te kunnen realiseren. Kunstexperts hebben de collectie geschoond en de meest museale
stukken gecatalogiseerd. Minder interessante stukken zijn afgestoten. Ditzelfde geldt voor het
aanwezige onroerend goed. Enkele panden zijn verkocht en de opbrengsten hiervan zijn toegevoegd
aan de beleggingsportefeuilles die bij een tweetal banken worden aangehouden.

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 wordt in eerste instantie ingevuld door het beheren en in stand houden van het
“Haga Huis”; het voormalige woonhuis van de erflater en oprichter van het Andla Fonds. Het Haga
Huis is ingericht als “tijdscapsule”; een volledig ingericht rijksmonument uit de 20ste eeuw. Het huis
is op verzoek opengesteld voor bezoek en hier is in de afgelopen jaren regelmatig gebruik van
gemaakt. Het Haga Huis heeft hiermee de beoogde museale functie.
Daarnaast heeft het huis een logeerfunctie voor kunstwetenschappers. Het wordt hiermee ter
beschikking gesteld aan de wetenschap. Onder een samenwerkingsovereenkomst met het
Rijksmuseum, zelf een ANBI, is gekozen voor een opzet waarbij onderdak wordt geboden aan
deelnemers van het Rijksmuseum 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 worden maximaal drie wetenschappers 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. Deze samenwerking is in 2016
gestart en d.m.v. een jaarlijks roulatiesysteem wordt het huis bewoond door internationale
kunstwetenschappers die een tijdelijke onderzoeksopdracht vervullen in het Rijksmuseum.
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 wordt 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.

In de komende periode wordt daarnaast gewerkt aan het maken van een overzicht en beschrijving
van de meest belangrijke en cultureel interessante stukken uit de inboedel. Deze zal worden
aangeboden aan musea in Nederland om stukken in bruikleen te kunnen uitlenen voor tijdelijke
tentoonstellingen. Er is samenwerking gezocht met het RKD (Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis) te Den Haag voor de ontsluiting van de collectie via de wereldwijd toegankelijke
database van het RKD.
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 bijeengebracht, op een apart gedeelte van de begraafplaats. De grafrechten zijn
eeuwigdurend afgekocht. Het onderhoud van de graven wordt door het Andla Fonds bekostigd.
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.
Het Andla Fonds keert jaarlijks substantiële bedragen uit aan algemeen nuttige instellingen.
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 mede worden ingevuld door het stellen van
bruiklenen.
De komende periode gaat de stichting, o.a. in samenwerking met het Rijksmuseum, onderzoeken op
welke wijze het bieden van structurele (financiële) steun verder kan worden ingericht.

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 Aksent Administratie te Waddinxveen. Uit
deze administratie zullen onder meer 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 Aksent administratie.
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 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, anders dan
de bij wet gedefinieerde onbelaste vrijwilligersvergoeding. Onkosten, gemaakt in het kader van het
uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het fonds heeft geen
personeel in dienst.

