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De jaarlijkse nieuwsbrief biedt de mogelijkheid om onze donateurs en andere belangstellenden te informeren
over de ontwikkelingen met betrekking tot de stichting in het afgelopen jaar. Met tevredenheid kan worden
vastgesteld dat de stichting weer een goed jaar achter de rug heeft. De vijf panden van de stichting –
Paviljoensgracht 72/74, Nobelstraat 1 A t/m H, Molenstraat 25 t/m 25E, de Koninginnnegracht 42 A t/m F en
Scheveningseweg 21A – waren het gehele jaar verhuurd. Er vonden geen grote verbouwingen of restauraties
plaats, maar volgend jaar zal het dak van het Nobelhuis onder handen moeten worden genomen en
schilderwerk verricht aan enkele andere panden. Vindt er een huurdersmutatie plaats, dan is dat in de regel
het moment om de woning of bedrijfsruimte op te knappen. Door de zorgvuldige wijze waarop de stichting
haar panden onderhoudt blijven deze, ook in economisch opzicht moeilijke tijden, aantrekkelijk voor mensen
die graag wonen of werken in een monumentale omgeving.
Naar het zich laat aanzien zal komend jaar de
ruimte op de begane grond aan de voorzijde van
het pand Paviljoensgracht 72/74 door de
Vereniging “Het Spinozahuis” weer worden
ingericht en in gebruik genomen als studiezaal
met betrekking tot Spinoza, die in dit pand op
21 februari 1677 (op 44-jarige leeftijd) is
overleden. Het “Spinozahuis” is door de
gelijknamige vereniging in 1976 aan Stichting
Monumentenfonds Den Haag en Omgeving
geschonken en daarmee het oudste bezit van de
stichting. De schenking geschiedde onder de last
dat het pand, dat in ernstige staat van verval
verkeerde, door de stichting zou worden
gerestaureerd. Op 21 februari 1977,
driehonderd jaar na het overlijden van Spinoza,
kon het gerestaureerde Spinozahuis weer in
gebruik worden genomen. In 1996 werd de
studiezaal opgeknapt en heringericht. De zaal
trok bezoekers uit de hele wereld, maar door
omstandigheden was de studiezaal de laatste
jaren niet in gebruik. Het bestuur is verheugd
dat de Vereniging de zaal weer wil gaan
gebruiken en zal voor zover mogelijk dit gebruik
faciliteren

De studiezaal van het Spinozahuis

.
Op 2 maart overleed onze oud-penningmeester drs .A.E (Evert) Groeneveld. Hij droeg de zorg voor
monumenten een warm hart toe. Zijn betrokkenheid blijft in onze herinnering.
Het bestuur beschikt over kennis en ervaring die voor de realisering van de doelstelling van de
stichting noodzakelijk zijn. Zo is er expertise op het gebied van de restauratie architectuur en de
vastgoedmarkt, juridische en financiële expertise en wij zijn thuis in de monumentenwereld.
Bestuursleden zijn ook buiten de stichting betrokken bij monumenten. De secretaris woont
regelmatig bijeenkomsten van de Landelijke Federatie “Het Behouden Huis” bij. De voorzitter maakt
sinds kort deel uit van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., als
opvolger van bestuurslid Jaap ’t Hart, die zijn functie heeft moeten neerleggen in verband met het
feit dat hij het voorzitterschap van de POM ( Professionele Organisaties Monumentenbehoud) op
zich heeft genomen. Via het Haags Monumenten Platform worden de ontwikkelingen op het gebied
van monumenten in Den Haag nauwlettend gevolgd.
In het kader van de verscherping van de voorwaarden waaraan zogenaamde ANBI-instellingen
dienen te voldoen heeft de stichting een website ontwikkeld – www.monumentenfondsdenhaag.nl –
die vanaf 1 januari 2014 operationeel zal zijn.
Ook in het voor ons liggende jaar hoopt de stichting de hoofdpunten van haar beleidsplan te
realiseren, te weten:
- instandhouding van de panden van de stichting;
- een gezonde exploitatie;
- zo mogelijk verwerving van (een) nieuw(e) pand(en);
- behouden en uitbreiden van het donateursbestand; en
- samenwerking met andere organisaties op het gebied van monumentenzorg.
Op 11 maart 2014 bestaat de stichting 40 jaar. Het bestuur bereidt plannen voor om op passende
wijze bij het bereiken van deze mijlpaal stil te staan.Het bestuur is de donateurs van de stichting
erkentelijk voor hun jaarlijkse bijdragen. Mede dankzij giften, erfenissen en legaten blijft het mogelijk
kostbaar Haags erfgoed te behouden.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als U Uw bijdrage voor dit jaar zou willen overmaken naar
rekeningnummer 89.12.20.631 ten name van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving
onder vermelding van “ donatie 2013”.
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Het secretariaat van het Monumentenfonds is gevestigd in het “Nobelhuis” te kantore van ir. L. Vis,
Vis Restauratie Architecten, Nobelstraat 1E,2513 BC Den Haag, tel. 070-3615757, e-mail
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De stichting is opgericht op 11 maart 1974 en gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). De stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41149304

