Jaarverslag 2019
In het jaar 2019 vonden meerdere gebeurtenissen plaats die voor de stichting van betekenis
waren. Als eerste was daar in februari het overlijden van het oud bestuurslid Carl Pieter van
Heel. Van 1961 tot 2005 was Dr. Van Heel voorzitter van de stichting. Verder werden de
statuten herzien en aan de tegenwoordige tijd aangepast. Dit zelfde geldt voor de website
die een facelift kreeg. In de vroege zomer werd voor de basisscholen in Aldeboarn wederom
de speurtocht georganiseerd. Bovendien werd een aanzet gegeven voor het jubileum in
2020 in verband met het 500 jarig bestaan van het leen.
Het bestuur is nog steeds als volgt samengesteld:
Mevr. A. A. Akkermans - Hofstra, voorzitter/notuliste
Dhr. S. I. de Roos, secr./penningmeester
Dhr. A.J. IJzerman, landerijen
Het bestuur heeft in 2019 meerdere malen vergaderd. Dit in verband met de vele activiteiten
afgelopen jaar. Tussendoor is er dit jaar via de mail ook een aantal keren overleg geweest.
Ook dit jaar heeft de campus van de RUG in Leeuwarden nog geen aanvragen opgeleverd.
Waarschijnlijk vanwege het feit dat af en toe de website uit de lucht was, kwamen er dit jaar
maar een beperkt aantal aanvragen binnen. Dit probleem is inmiddels opgelost. Het is nu
ook nog alleen maar mogelijk om een aanvraag digitaal in te dienen.
Het pachtareaal van in totaal ca. 14 ha bleef ongewijzigd. Ook de pachtopbrengsten bleven
nagenoeg ongewijzigd.
De aanvragen die bij het bestuur binnenkomen, zijn allemaal direct of indirect via de website
gegaan.
In 2019 werd voor in totaal €2.750 aan pensies verstrekt. Het budget is dit jaar niet volledig
gebruikt.
In totaal kregen 5 personen dit jaar een tegemoetkoming in de studiekosten.
Het beleid van het bestuur is om per jaar niet meer dan het netto rendement aan pensies en
overige uitgaven te besteden.
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