SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2019 VAN DE STICHTING ROSENSTOCK-HUESSY TE HAARLEM

Inleiding
Dat 2019 een bijzonder jaar voor de stichting zou worden was van begin af aan duidelijk. De hoge
bouwactiviteit, die door Stadsherstel, de eigenaar van het Rosenstock-Huessy Huis complex, gepland
was, voorspelde een onrustig jaar met daardoor juist veel mogelijkheden voor de stichting om een
rol te spelen bij de voortdurende transformatie en renovatie van het oude gebouwencluster aan de
Hagestraat. Immers, conform de doelstelling zou juist de ondersteuning van die transformatie kansen
bieden, maar ook zou een rol gespeeld kunnen worden in de support van de huurders, bewoners en
maatschappelijke instellingen, tijdens al deze bouwactiviteit.
Onze activiteiten
Er is door de stichting met voltallig bestuur gedurende het jaar acht keer vergaderd, dat is meer dan
gebruikelijk, maar de in de inleiding benoemde situatie in en om het Huis vroeg om een iets bredere
inzet dit keer. Twee vergaderingen zijn aansluitend voortgezet als zogenaamd overleg met de
bewoners van de woongroep. Ook heeft het bestuur overleg gevoerd met de maatschappelijke
instellingen in het complex om een beter inzicht te verkrijgen in hun situatie tijdens de
bouwwerkzaamheden. In sommige gevallen heeft dat geleid tot een daadwerkelijke ondersteuning
van een aangedragen wens, die zonder geldelijke impuls niet mogelijk zou zijn.
Daarnaast is vanzelfsprekend regelmatig gesproken met Stadsherstel, enerzijds om vooral zicht te
krijgen op komende stappen in het bouwtraject om zo proactief in het proces te staan en anderzijds
om de eigenaar te prikkelen tot een in onze ogen optimale inspanning. Daarbij moet gemeld worden
dat de aanwezigheid van een vaste vertegenwoordiger van Stadsherstel in het bestuur deze
afstemming sterk vereenvoudigd.
In zoverre heeft het bestuur getracht de omschreven doelstellingen invulling te geven door een
klankbord te zijn, dat oor ( en oog) heeft voor actuele ontwikkelingen in en rond het Huis en daarbij
alle betrokken partijen in het Huis met zicht op een betere toekomst van Huis en gebruikers waar
mogelijk met raad en daad ondersteuning te bieden.
Giften en verwante zaken
Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft de stichting weer Stadsherstel een aantal bedragen
overgeboekt ter ondersteuning van de bijzondere restauratie en renovatie van het complex en met
name ook voor de bijzondere nieuw in te brengen energiehuishouding, die een stedelijk voorbeeld is
voor groene maatregelen in een historisch gebouwencomplex. Daarnaast heeft het leer- en
werkbedrijf De Kloosterkeuken een gift gekregen voor bijzondere aanpassingen aan hun lokaliteit in
het hoofdgebouw. Ook is een bedrag gereserveerd voor de door het bestuur in het leven te roepen
Pieter Nabuursprijs, een één keer per twee jaar uit te reiken prijs, bestaande uit een geldbedrag,
voor een initiatief of idee, dat het Huis in haar functioneren in de stad Haarlem ten goede komt.
Tot slot
De stichting stelt er prijs op in dit jaarverslag haar bewondering uit te spreken voor alle huurders van
het Huis, die tijdens de ingrijpende verbouwing nog steeds allen goede moed houden, ingegeven
door het idee dat het Rosenstock-Huessy complex straks gereed is om nieuwe toekomst te schrijven.

