JAARVERSLAG 2020
REGENTEN VAN HET VAN BRANTS RUS HOFJE
AMSTERDAM
Inleiding
Op grond van de statuten brengen regenten jaarlijks een verslag uit aan de
Kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
Bestuur
In 2020 waren er geen veranderingen in de bestuurssamenstelling. Het bestuur
bestaat uit:
Dr H.C.Donga, voorzitter
Mevr. M.W.Starke-Hulst, secretaris
W.Tjoelker R.A., penningmeester
Drs P. Wagenmaker
Mr H.P.E. Has
Als beheerster van het hof woont mevrouw D.J.M. van de Laarschot alle
vergaderingen van het bestuur bij. Het bestuur vergaderde in dit jaar slechts
één keer in levende lijve, alle andere keren via Zoom. Ook waren er
afzonderlijke, vaak voorbereidende gesprekken met deskundigen en met
bewoners. Ballotagegesprekken met toekomstige bewoners werden gevoerd
door mevrouw Van de Laarschot en ds Donga.
Financiën
Wij verwijzen naar het jaarverslag van de penningmeester dat hierachter volgt.
Binnenvader en binnenmoeder
Er was zoals steeds contact met de binnenvader en binnenmoeder Geert van
Wesemael en Marlène Engelen. Als hun assistenten fungeerden Jelmer Deuten
en John Jäger. Bij de diverse coronamaatregelen werden door huismeesters
allerlei maatregelen genomen voor desinfectie enz. Toch werd in elk geval een
van de bewoonsters getroffen door corona waardoor het bestuur besloot dat
alle activiteiten in de studentenhuiskamer en in de tuin verboden werden.
Bewoning, verhuur, onderhoud.

Tijdens ons verslagjaar was het hofje volledig bewoond. Over het tuinhuis is
geen nieuws te vertellen anders dan dat het stadsdeel permanente bewoning
heeft verboden. Zoals ieder jaar krijgen wij veel aanvragen voor bewoning,
door het hanteren van enkele nadere criteria wordt de wachtlijst zo kort
mogelijk gehouden. Zo hebben studenten die pas beginnen of ver buiten
Amsterdam wonen prioriteit. Verhuur en bewonerszaken worden door
mevrouw Van de Laarschot geregeld met het servicebureau van de ELG, dat
ook de administratie voert. Alle kelders zijn verhuurd aan wijnfirma’s.
In 2020 zijn er weer veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals schilderen loodgieterswerk. De tuin wordt regelmatig onder handen gekomen. Door de
coronapandemie zijn alle rondleidingen en bezoeken aan het hof gestopt.
Tevens besloot het bestuur elke bewoner als kerstgift een bedrage toe te
kennen als een tegemoetkoming in de stijgende kosten veroorzaakt door de
coronapandemie.
Activiteiten
Helaas hebben geen van de normale jaarlijkse activiteiten op het hof, zoals het
jaarfeest en de eindejaarsbijeenkomst, vanwege de coronapandemie doorgang
kunnen vinden
ANBI
Zoals we gewend zijn worden al onze gegevens gepubliceerd op de website van
de diaconie onder de knop Van Brants Rus Hof om te voldoen aan de
bepalingen van de Belastingdienst.
Bestuur
Er is door het bestuur, de beheerder en de binnenvader en moeder en hun
assistenten in dit jaar veel werk verzet, waarvoor wij ieder willen danken.
Tenslotte
Met genoegen heeft het bestuur dit jaar afgesloten.
Amsterdam, 8 februari 2021 dr H. C. Donga

