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AKTIVITEITENVERSLAG 2020 

Bestuurssamenstelling 
Mevr. K.S. Hilbers         Voorzitter                                                               
Mevr. O.A.E. Kruisbrink   Secretaris 
Dhr. J. Gelderman   Penningmeester 
Dhr. J. Veenbaas   Bestuurslid literatuur  
Dhr. P.R. Okx    Bestuurslid muziek 
Dhr. A.G. Roobeek   Bestuurslid beeldende kunst 

Mevr. R.S. Gerstel   Bestuurslid beeldende kunst 
Dhr. Ch. M.P. Roland Holst   Bestuurslid namens de familie Roland Holst 
Mevr. E.G.M. Groentjes                Bestuurslid Pr en marketing 
 
In 2020 heeft Charlotte Caspers zich teruggetrokken als bestuurslid beeldende kunst. Zij is opgevolgd 
door grafisch ontwerper Renske Gerstel. 

Toegekende Subsidies 
In 2020 heeft het bestuur 16 aanvragen ontvangen van Beeldend kunstenaars, schrijvers en musici 
voor financiële ondersteuning. Hiervan zijn er acht gehonoreerd met een totaalbedrag van € 7.400,-. 
Voorts werd voor € 8.820,- via het Bert Schierbeek Fonds de hurende schrijvers mede gesubsidieerd. 

Schrijvershuis 
Het schrijvershuis is ook in 2020 elke maand verhuurd geweest. Dit jaar hadden zich acht schrijvers 
gemeld voor de maandelijkse rondleiding ‘een loopje met….’ In Museum Kranenburgh, maar de 
coronapandemie gooide roet in het eten, waardoor de meeste loopjes afgelast moesten worden.  
Om dezelfde reden kon de jaarlijkse Open Dag van het huis niet doorgaan.  

Financieel 

De vermogenspositie van het Fonds heeft zich licht negatief ontwikkeld als gevolg van de 
ontwikkeling van de beurs maar is nog steeds zeer gezond te noemen. De exploitatie eindigt 
met een  negatief saldo van € 2.869,-. Voor 2021 wordt wederom een negatief exploitatie 
resultaat verwacht als gevolg van het wegvallen van een grote sponsor. 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 2020 iets gedaald. Geconstateerd is dat het 
erg veel tijd, geld en moeite kost om te zorgen voor een groei van het aantal Vrienden. Er is een 
aantal scenario’s bekeken en besproken om te kijken hoe dit aan te pakken. Naar aanleiding daarvan 
is besloten wat dit betreft te kiezen voor een meer inhoudelijke koers en dus niet voor 
winstmaximalisatie door het werven van zoveel mogelijk Vrienden. We koesteren onze Vrienden en 
zorgen dat we duidelijk zichtbaar zijn via de website, social media en met eigen activiteiten, waarbij 
we hen zoveel mogelijk betrekken.  

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 

 


