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Twee gebeurtenissen kenmerken in het afgelopen jaar de geschiedenis van het Monumentenfonds.
De restauratie van de beheerderswoning van de Joodse begraafplaats werd dit jaar afgerond,
nadat een aantal aanvullende werkzaamheden werden verricht om het comfort van de woning te
verbeteren. De toestand van de vensters en de deuren bleek namelijk veel slechter te zijn dan
aanvankelijk was verondersteld, waardoor het noodzakelijk was om de buitendeuren en een
aantal vensters geheel te vernieuwen. Voorts was door een mysterieuze lekkage de vloer van de
keuken zodanig verrot dat een nieuwe vloer diende te worden aangebracht. Met medewerking
van de bewoners konden deze zaken probleemlos worden uitgevoerd.
De fondsenwerving voor de restauratie is goed verlopen. In een gezamenlijke actie met de
Stichting Instandhouding Joodse Begraafplaats, die gelijktijdig herstelwerkzaamheden aan de muur
van de begraafplaats liet uitvoeren, werden diverse fondsen aangeschreven en gevraagd om een
bijdrage. In totaal werd tot nu toe door diverse fondsen 84.120,- euro bijgedragen. Dit bedrag
wordt verdeeld over de twee projecten, in een verhouding die in overeenstemming is met de
werkelijke restauratiekosten. Het restant van de restauratiekosten konden worden gedekt uit de
onderhoudsreserve van de stichting.
Aan de overige panden in het bezit van de stichting werd onder het toeziende oog van Oosterhof
Beheer de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De schoorsteen van het Spinozahuis
werd hersteld. Aan het Nobelhuis werden diverse kleine werkzaamheden uitgevoerd ter
verhoging van de gebruiksveiligheid.
Daarnaast werd voor het pand aan de Koninginnegracht 42 een vlaggenstok aangeschaft, die door
een der bewoners, de heer Visser, werd voorzien van een Hollandse vlag, zodat in voorkomende
gevallen de vlag kan worden uitgestoken.
Omdat de Kilian Foundation in juli van dit jaar naar het buitenland verhuisde kwam de
voormalige schuilkerk in het Nobelhuis vrij. Per 1 augustus is de schuilkerk verhuurd aan Vis
Restauratie Architecten. Daarmee verhuist ook het secretariaat van de stichting van de Laan van
Meerdervoort naar Nobelstraat 1-E. In de voormalige schuilkerk heeft Vis Restauratie Architecten
een goed onderkomen gevonden om haar werkzaamheden voort te zetten.
Het Monumentenfonds blijft zoeken naar (bedreigde) monumentale panden, om deze te behouden,
in goede staat te brengen en te verhuren. Ook dit jaar hoopt de stichting weer op uw steun mogen
rekenen. Immers, zonder bijdragen van particuliere zijde kan een stichting als de onze niet
functioneren. Donateurs zijn voor ons werk onmisbaar. Bijgevoegd treft u de gebruikelijke acceptgiro
aan.
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