Architekt A.J. Joling Stichting
Verslag over het boekjaar 2017 – 1 januari t/m 31 december.
De onderstaande activiteiten zijn door het bestuur van de stichting in 2017 geïnitieerd,
uitgevoerd of in vervolgacties gezet. De activiteiten zijn op alfabetische volgorde
gerangschikt.
ANBI
Begin 2017 heeft het bestuur het besluit genomen om de ANBI-Status bij de belastingdienst
aan te vragen. Dat betekende een aantal activiteiten ontwikkelen teneinde aan de gestelde
voorwaarden te kunnen voldoen, zoals:
- Aanpassen van de statuten.
De aangepaste akte is verleden bij Notariskantoor Van de Oudewetering te
Oegstgeest op 31 maart.
- Opzetten beleidsplan.
Dit nieuw ontwikkelde beleidsplan is gepubliceerd op de website van de Stichting.
- Huishoudelijk Reglement opzetten.
Archief
Vanuit een particuliere bron is de stichting in het bezit gekomen van een archief waarin
documenten opgenomen zijn die een directe relatie hebben met de architect alsmede zijn
familie. Het bestuur is begonnen met het inventariseren van alle stukken. Hierna zal er een
uitsplitsing gemaakt worden naar hoofdonderdelen. Na het inventariseren worden alle
stukken gecatalogiseerd. Wij verwachten dit hele, zeer arbeidsintensieve, proces in 2018 af
te kunnen ronden. Daarna zal het door ons opgezette bouwarchief hieraan toegevoegd
worden zodat er een afgerond archief zal zijn ontstaan.
Bestuur
In het boekjaar is het bestuur uitgebreid met een onafhankelijk bestuurslid in de persoon van
de heer mr. N.L.J. Berger. De heer Berger is op de donateurs dag aan de donateurs
voorgesteld.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 4 keer in het boekjaar vergaderd en wel op 13 januari, 22 februari, 21 april
en 20 oktober. Een weerslag van hun activiteiten en besluiten treft u in dit overzicht aan.

1

Donateurs dag
Op 25 maart heeft de jaarlijkse donateurs dag plaatsgevonden in ‘De Eetkamer’ van het
Centraal Station in Amsterdam. Daar heeft het bestuur verantwoording aan de donateurs
afgelegd. Op de website treft u onder ‘Nieuwsbrieven’ het verslag van de donateurs dag aan.
Nieuwsbrieven
Het bestuur heeft 2 nieuwsbrieven gepubliceerd, namelijk in maart en juni. Deze zijn digitaal
aan alle donateurs gestuurd
Website
Begin 2017 heeft het bestuur het besluit genomen om de website te moderniseren. Dit mede
vanuit het oogpunt om de stichting voor de jeugd toegankelijker te maken. Een nieuw
ontwerp is ontwikkeld wat naar wij hopen hieraan tegemoetkomt. In het eerste kwartaal van
2018 wordt de lancering verwacht.
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