Jaarverslag 2020
2020 zou een bijzonder jaar voor het leen worden in verband met het 500 jarig bestaan van
het leen. De voorbereidingen waren in een ver gevorderd stadium om in september hier de
nodige aandacht aan te schenken. Dit in combinatie met een project, uitgevoerd door twee
studentes van de NHL, om het leen meer onder de aandacht van Friese studenten te
brengen. Zoals bij zo veel evenementen was corona ook voor deze bijeenkomst de
spelbreker. In de voorzomer werd door het bestuur besloten de festiviteit een jaar uit te
stellen.
In februari heeft bestuurslid Ijzerman een lezing over het leen gehouden voor de leden van
de Probus-club Drachten. Oud bestuurslid Carl van Heel was een heel actief lid binnen deze
club geweest en op deze wijze wilde de Probus-club zijn sterfdag van een jaar eerder
herdenken.
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 2020 meerdere malen vergaderd. Dit vooral in verband met de
voorbereiding van het jubileum en begeleiding van de studentes. Overleg met de studentes
heeft ook een aantal keren op de NHL plaatsgevonden. Tussendoor is er dit jaar via de mail
ook een aantal keren overleg geweest.
Dit jaar heeft de campus van de RUG in Leeuwarden een eerste aanvraag opgeleverd.
Ook dit jaar kwamen maar een beperkt aantal aanvragen binnen. Mogelijk heeft dit ook te
maken met corona. Vooral stages en studies in het buitenland waren moeilijker te realiseren.
Het pachtareaal van in totaal ca. 14 ha bleef ongewijzigd. Wel daalde de pachtopbrengst met
ruim 10 procent in verband met de verlaging van de door de overheid vastgestelde
pachtprijzen.
De aanvragen die bij het bestuur binnenkomen, zijn allemaal direct of indirect via de website
gegaan.
In 2020 werd voor in totaal € 4.000 aan pensies verstrekt. Het budget is dit jaar niet volledig
gebruikt.
Vier personen kregen dit jaar een tegemoetkoming.
Het beleid van het bestuur is om per jaar niet meer dan het netto rendement aan pensies en
overige uitgaven te besteden.

Voorzitter

Secretaris

Mevr. A.A. Akkermans-Hofstra

S.I. de Roos

