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AKTIVITEITENVERSLAG 2018 

Bestuurssamenstelling 
Mevr. K. Hilbers         Voorzitter                                                               
Mevr. O.A.E. Kruisbrink  Secretaris 
Dhr. J. Gelderman   Penningmeester 
Dhr. J. Veenbaas   Bestuurslid literatuur  
Dhr. P. Okx    Bestuurslid muziek 
Dhr. G. Roobeek   Bestuurslid beeldende kunst 
Mevr. C.C. Caspers   Bestuurslid beeldende kunst 
Dhr. Ch. M.P. Roland Holst   Bestuurslid namens de familie Roland Holst 
Mevr. E. Groentjes                 Bestuurslid Pr en marketing 
 
In 2018 hebben we afscheid genomen van algemeen bestuurslid Marlies van Vleuten-Schulting.  
Eva Groentjes heeft haar opgevolgd en zal het bestuur bijstaan op het gebied van Pr en 
marketing. Jochem Gelderman heeft het penningmeesterschap overgenomen van Michiel 
Schölvinck  

Toegekende Subsidies 
In 2018 heeft de Stichting A. Roland Holst Fonds acht aanvragen ontvangen van Beeldend 
kunstenaars en musici voor financiële ondersteuning. Hiervan zijn er drie gehonoreerd met een 
totaalbedrag van ( € 1.870,- +  piano,-).  
Voorts werd voor  € 8.820 via het Bert Schierbeek Fonds de hurende schrijvers mede 
gesubsidieerd. 

Manifestatie   

Op 26 mei vond de driejaarlijkse manifestatie plaats in een tot de laatste plek gevulde 
Ruïnekerk te Bergen, waarbij de A. Roland Holstprijzen voor Poëzie en Kunst werden 
uitgereikt. Ook werd de 60e verjaardag van het ARH Fonds gevierd. De twaalfde 
Poëzieprijs werd op voordracht van de jury, bestaande uit Peter Swanborn (voorzitter), 
Menno Wigman en Janita Monna, uitgereikt aan Mustafa Stitou. De zevende Kunstprijs 
viel dit jaar theatermaker en kunstenaar Judith Nab ten deel. Voor de toekenning ervan 
is gebruik gemaakt van de expertise van een externe adviseur, (stage) designer Eliane 
Attinger. Beide prijzen bestaan uit een stipendium van € 5000,- en een bronzen penning, 
ontworpen door beeldend kunstenaar Geer Roobeek. K. Michel verzorgde de negende 
Poëzielezing. Het kwartet Santo Remedio zorgde voor de muzikale omlijsting.  

Schrijvershuis 
Het schrijvershuis aan de Nesdijk is ook in 2018 elke maand verhuurd geweest aan schrijvers en 
dichters. Vijf van hen namen bezoekers van Museum Kranenburgh via de maandelijkse 
rondleiding ‘een loopje met….’ mee door de museumzalen om hun licht te laten schijnen op de 
getoonde werken. De jaarlijkse Open Dag van het huis vond plaats op zondag 28 oktober 2018, 
de laatste dag van de Bergense Kunst10Daagse. Dit jaar ontvingen onder grote belangstelling de 
schrijvers/dichters Emma Crebolder, Jacques Klöters en Onno Wesseling . Roland Holst biograaf 
Jan van der Vegt gaf zoals elk jaar bezoekers informatie over het huis en haar voormalige 
inwoner. De Open Dag werd gerealiseerd door het A. Roland Holst Fonds in samenwerking met 
het Bert Schierbeek Fonds. 
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Financieel. 
De vermogenspositie van het Fonds is door de ontwikkelingen van de beurs in het vierde 
kwartaal licht gedaald. De exploitatie is positief geëindigd.  
Stichting Lira Fonds heeft zich alleen nog voor 2019 en 2020 bereid verklaard subsidie te 
verlenen. Gedurende deze periode zal het Bestuur andere wegen moeten vinden om deze 
inkomensderving op te vangen. Het Bestuur dankt de Stichting Lira Fonds voor de 
ondersteuning van de afgelopen jaren.  
 

Vrienden 
Het aantal Vrienden van het A. Roland Holst Fonds is in 2018 licht gedaald. De ingestelde Pr-
commissie heeft inmiddels gezorgd voor een sterk verbeterde website en een digitale 
nieuwsbrief. In Eva groentjes is een deskundig bestuurslid gevonden op het gebied van Pr en 
marketing die het bestuur kan ondersteunen met het beleid op dit gebied. De werving en het 
behoud van Vrienden blijft de aandacht houden van het bestuur. 

ANBI-status 
Het ARH Fonds beschikt over de culturele ANBI-status, waardoor giften onder bepaalde 
voorwaarden van de belasting aftrekbaar zijn. Meer hierover op www.rolandholstfonds.nl 


