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AKTIVITEITENVERSLAG 2019 

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 2019 hebben zich geen bestuurswisselingen voorgedaan  

Toegekende Subsidies 
In 2019 zijn tien aanvragen ontvangen van Beeldend kunstenaars, schrijvers en musici voor financiële 
ondersteuning. Hiervan zijn er zeven gehonoreerd met een totaalbedrag van €  8.000,-. Voorts werd 
voor € 8.820,- via het Bert Schierbeek Fonds de hurende schrijvers mede gesubsidieerd. 

Schrijvershuis 
Het schrijvershuis is ook in 2019 elke maand verhuurd geweest. Maar liefst zeven huurders namen 
bezoekers van Museum Kranenburgh via de maandelijkse rondleiding ‘een loopje met….’ mee door 
de museumzalen om hun licht te laten schijnen over de getoonde werken.  
De jaarlijkse Open Dag vond plaats op de laatste dag van de Bergense Kunst10Daagse op zondag 27 
oktober 2019,. Florette Dijkstra, Erik Lindner en Peter Bergsma boden een interessant en gevarieerd 
programma aan de vele belangstellenden gedurende de dag. 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. 
In 2019 is het onderhoud van het huis verder ter hand genomen. In de keuken is nieuwe verlichting 
aangebracht en zijn de luxaflex vervangen. Verder is gezorgd dat het huis qua brandveiligheid weer 
helemaal up-to-date is. In de woonkamer is een hordeur geplaatst en is de fauteuil voorzien van 
nieuwe bekleding. Ook hebben er diverse werkzaamheden in de tuin plaats gevonden. In januari 
2020 zal het schilderwerk van al het houtwerk aan de binnenzijde ter hand genomen worden. Tevens 
worden de vloeren beneden behandeld. 

Financieel. 
De vermogenspositie van het Fonds heeft zich positief ontwikkeld als gevolg van de algehele stijging 
van de beurs en is zeer gezond te noemen. De exploitatie eindigt met een positief saldo van € 956,-.  
Voor 2020 wordt wederom een positief exploitatieresultaat verwacht. Hoe het vermogen zich zal 
ontwikkelen hangt in sterke mate af van de ontwikkelingen op de effectenbeurs. 

Vrienden 
Het aantal Vrienden van het A Roland Holst Fonds is in 2019 nagenoeg stabiel gebleven.  Onder 
leiding van Pr-bestuurslid Eva Groentjes wordt er gewerkt aan een heldere communicatie naar 
buiten en een betere zichtbaarheid van het Fonds.  

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 


