Jaarverslag 2015
Stichting Monumentenfonds Aruba

Preserving the past for the future

Summary
2015 was a successful year for Monuments fund Aruba (MFA). One more monument was acquired: the former Botica Aruba
was bought at auction. MFA is now the owner of 11 monumental buildings and 5 monumental objects. Two mayor projects
were in preparation: California Lighthouse and Nicolaas Store. Maintenance was carried out regularly, but also overdue
maintenance of Henriquez Building, home to the office of Monumentenbureau, was carried out and now the monument
is up to standard again. Preparations were made for maintenance to the office of Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) in
School 1888. This is expected to be carried out in 2016.
In the field of awareness, we are proud to have introduced our new logo and slogan in the beginning of 2015. The logo
represents the characteristic ‘fogon’ (chimney) that is to be found on traditional Aruban houses. MFA organized many
events that accumulated in September Monuments Month, in collaboration with several partners.
The growing awareness has in 2015 also led to a significant increase in donations and support from commercial parties.
Arubabank made it possible to start the restoration of California Lighthouse by providing a large donation.
International connections were intensified by working visits to the Netherlands and to the islands of the Dutch Caribbean.
This visit was made in the function of president of the Dutch Caribbean Heritage Platform. In June Aruba transferred the
presidency of the Platform to Curacao during a Conference and a ‘Heritage Academy’ that was organized in cooperation
with trainers from the Netherlands featuring local experts.
The Government of Aruba developed a cultural policy in which Monuments Fund was named ‘strategic partner’ of the
government. For the first time since long we now have a policy framework to work within.
In 2015 we also received a third tranche of low-interest loan from the Netherlands, that will help to realize the projects
Nicolaas Store and California Lighthouse. MFA further developed risk management and a cashflow prognosis model that
helps to just look at projects alone, but at the Fund in a broader vision.
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1. Inleiding
2015 was een succesvol jaar voor Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA). Projecten die reeds lange tijd in voorbereiding
waren, zijn gestart. Achterstallig onderhoud is aangepakt. Hiermee zijn onze projecten nu meer zichtbaar geworden. De vele
activiteiten op het gebied van bewustwording hebben hun vruchten afgeworpen. De activiteiten van de Monumentenmaand
waren goed bezocht en de Erfgoed Academie was de belangrijkste activiteit op het gebied van educatie.
Begin 2015 hebben wij onze nieuwe slogan, logo en huisstijl geïntroduceerd:

‘Preserving the Past for the Future’

SMFA heeft één gebouw aan haar portefeuille toe kunnen voegen: de voormalige Botica Aruba. We hebben dit jaar een
derde tranche van laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) ontvangen. Het was ook het eerste
jaar dat er een substantiële donatie is ontvangen. Arubabank heeft het mede mogelijk gemaakt dat de restauratie van
California Lighthouse kon beginnen. Er is kortom veel gebeurd. Met dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening geven
wij u een beeld van de stichting in 2015.
De eerder vastgestelde visie en missie waren ook dit jaar van toepassing.

Visie
“Stichting Monumenten Fonds Aruba (SMFA) houdt zich bezig met de financiering van restauratie en onderhoud, beheer en
exploitatie van beschermde monumenten en is het financieel orgaan op het gebied van de monumentenzorg. SMFA promoot de
bekendheid van monumenten en draagt bij aan de bewustwording van de waarde van het gebouwd cultureel erfgoed bij zowel
inwoners van het land Aruba als bezoekers. SMFA streeft duurzaamheid na bij uitvoering van projecten en bij het beheer.”

Missie
“SMFA wil gebouwen aankopen, restaureren, herbestemmen, beheren en onderhouden om ze zo te behouden voor de toekomst
van Aruba.”
Wet- en regelgeving en beleid
Voor het behoud van monumenten en het verkrijgen van financieringen is een van de belangrijkste voorwaarden dat
monumenten op Aruba beschermd worden. Het Ministerie van Cultuur heeft in september voor het eerst sinds lange tijd
cultuurbeleid geformuleerd en gepubliceerd. Hierin neemt het beleid voor monumenten een belangrijke plaats in. Samen met
het Monumentenbureau is het Ministerie gestart met het voorbereiden van het beschermen van particuliere monumenten. Ook
vanuit het toerisme is een toenemende interesse voor cultureel erfgoed waarneembaar. SMFA juicht deze ontwikkelingen toe.
Leeswijzer
Dit jaarverslag bevat een beschrijving van gebouwen in bezit en ontwikkelingen op dat gebied (onderhoud & beheer), lopende
projecten en projecten in voorbereiding. Daarnaast is er een onderdeel bedrijfsvoering en wordt educatie, pr & marketing belicht
in het onderdeel Bewustwording & Samenwerking. Tenslotte is er de jaarrekening als bijlage en korte toelichting daarop.
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2. Ontwikkelingen

Overheid
Zoals in de inleiding genoemd is in september 2015 het cultuurbeleid van het Land Aruba gepubliceerd en gepresenteerd.
Hierin wordt SMFA als strategisch partner benoemd bij het behoud van het materieel erfgoed. Het is goed te zien dat er niet
alleen op het gebied van beleid, maar ook bij de uitvoering daarvan stappen worden gemaakt. Zo is er gestart met het proces
om private monumenten te gaan beschermen in 2016 en zullen komend jaar regels en richtlijnen voor monumenten worden
gepresenteerd. De coördinatie van musea, waarvan de meeste in monumenten zijn gehuisvest, door Fundacion Museo
Arubano (FMA), heeft voor SMFA een vernieuwde partnerschap opgeleverd. En ook met andere departementen zoals Cultuur
en Infrastructuur en (overheids)stichtingen zoals Muchila Creativo is goed en succesvol samen gewerkt.
Derden
De ontwikkelingen bij de overheid zijn duidelijk en hoopvol. We zien daarnaast een toenemende interesse vanuit derden
en meer commerciële partijen. Zo is er interesse ontstaan vanuit verschillende financiële partijen om het werk van SMFA te
steunen. Door middel van donaties, hulp (ter beschikking stellen tijdelijke huisvesting), donaties en in kind sponsoring. We
zien ook een groeiende interesse in het onderwijsveld, we zullen dit in 2016 verder uitwerken.
SMFA
Het fonds zelf heeft in 2015 de stap gemaakt van een ‘per project’ benadering naar een meer algemene bredere benadering.
Dat vertaalde zich bijvoorbeeld in het laten maken van een model dat onze cashflow op korte en lange termijn kan
voorspellen. Als basis dienen onze cijfers van de jaarrekening, als input mogelijke projecten en financieringen. De uitkomsten
geven ons inzicht in de effecten op de cashflow en leencapaciteit. Waardoor de haalbaarheid van projecten, niet alleen op
basis van een enkel project, maar op de gehele breedte van de stichting beoordeeld kan worden. Het geeft ook inzicht in
onze totale waarde en welk deel hiervan hypothecair is belast.
De actievere houding, die de afgelopen jaren al was aangenomen, leidde in 2015 ook tot de eerste aankoop van een
monument op de veiling: de voormalige Botica Aruba aan de Steenweg. Het pand was al jaren in beeld bij de stichting en
dreigde nu voor een zeer lage waarde op de veiling te worden verkocht. Omdat het niet beschermd was en bestond het
risico dat het gekocht en gesloopt zou worden en dat een nieuwe eigenaar nieuwbouw zou plegen. De aankoop heeft er
uiteindelijk voor gezorgd dat het pand nu beschermd is en naar een nieuwe functie en huurder wordt gezocht. De stichting
heeft ook een poging gedaan om Huize Veneranda aan de Wilhelminastraat aan te kopen. De grote hoeveelheid erfgenamen
maakten onderhandelingen in eerste instantie lastig, maar zij zijn in 2015 allemaal op één lijn gekomen. Helaas heeft SMFA
daarvan nog geen schriftelijke, notariële verklaring van ontvangen. Het is echter lastig om een huurder voor dit pand te
vinden en aankoop en verwachte restauratiekosten zijn zo hoog, dat aankoop een onverantwoord risico voor de stichting zou
vormen. Wij hopen in het komende jaar alsnog een huurder te vinden, waardoor aankoop en restauratie mogelijk wordt, of
dat de familie het pand aan een derde kan verkopen, mits het uiteraard beschermd wordt en behouden blijft.
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3. Gebouwen en objecten in bezit:
onderhoud & beheer
3.1. Gebouwen
Per 31 december 2015 heeft SMFA elf gebouwen in bezit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadhuis /Censo (twee monumenten verbonden door moderne tussenbouw)
Huisje Wild
Henriquez Pand
Weststraat 15
Watertoren Oranjestad
Watertoren San Nicolas
School 1888 (nu Algemene Rekenkamer Aruba)
Nicolaas Store
California Lighthouse
Steenweg 17-19 (voormalige Botica Aruba)

Botica Aruba is in maart via de veiling gekocht. Al jaren waren wij met de particuliere eigenaar in gesprek en hadden wij
ook contact met de schuldeiser (bank) die het gebouw wilde verkopen. Toen het gebouw wederom op de veiling werd
aangeboden hebben wij weer contact gezocht met beide partijen. Uiteindelijk hebben wij het gebouw kunnen kopen en is
het op verzoek van SMFA eind november als beschermd monument opgenomen in het register.

3.1.1. Beheer
De eerste zeven zijn verhuurd, bij de Nicolaas Store en de Lighthouse zal de verhuur ingaan direct na oplevering van de
restauraties (conform planning juli, respectievelijk september 2016).
Watertoren San Nicolas is verhuurd en de huur wordt betaald, maar de gebruikers maken geen gebruik van het gebouw. Door
het Ministerie van Cultuur was aangegeven dat het Industry Museum in 2015 zou openen. Helaas is dat niet gelukt. Vanaf juli
2015 maakt Fundacion Museo Arubano (FMA) wel gebruik van de Watertoren om Industry Museum en Community Museum
voor te bereiden. Tot die tijd waren er problemen met schoonmaak, alarmering en onderhoud, die zo goed mogelijk door
SMFA zijn opgelost, maar die wel tot extra kosten hebben geleid en inzet van de medewerker onderhoud. Het museum zal
hopelijk in 2016 haar deuren openen.
In 2016 zal voor de eerste maal gebruik worden gemaakt van de indexeringsmogelijkheid van de huurbedragen, zoals die in
de huurovereenkomsten is vastgelegd. De afgelopen jaren is hiervan afgezien omdat onderhoud en beheer nog niet op het
gewenste niveau was.
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3.1.2. Onderhoud

3.2. Objecten

Sinds april 2015 heeft SMFA een nieuwe medewerker onderhoud, na een periode van enkele maanden waarin de vacature
onvervuld was. De medewerker onderhoud functioneert als aanspreekpunt voor de huurders en kan advies inwinnen over
onderhoudsmethodes bij het Monumentenbureau.

Verder zijn er 5 bijzondere objecten in eigendom:
•
Commandeursgraven Seroe Patrishi
•
Commandeursgraven Hato
•
Goudmijn Bushiribana
•
Kalkoven te Rancho
•
Waterreservoir te Rancho

Wat betreft onderhoud wordt er onderscheid gemaakt tussen:
•
Klein onderhoud, uit te voeren door de huurder (afhankelijk van afspraken in huurovereenkomst)
•
Klachtenonderhoud, uit te voeren door SMFA
•
Preventief onderhoud, zoals bijvoorbeeld schilderbeurten
•
Contractonderhoud, airco onderhoud, tuinonderhoud etc.
•
Achterstallig onderhoud, dat kan variëren van het vervangen van een dak tot een compleet project van een grote
renovatie / restauratie.
Klachtenonderhoud
Het verhelpen van klachtenonderhoud blijft van belang en is het directe, dagelijkse contact van de Stichting met haar
huurders. Van januari tot april was er een vacature voor de functie van onderhoudsmedewerker. Deze is daarna ingevuld en
meteen bleek er veel klachtenonderhoud te zijn dat wellicht door huurders was ‘opgespaard’. De laatste maanden van 2015
was het klachten onderhoud weer volledig onder controle en ontving de stichting zelfs complimenten van huurders over het
snel oplossen van klachten en de goede staat waarin hun pand verkeerde.
Preventief onderhoud: meerjarenonderhoudsplannen
De eerste meerjarenonderhoudsplannen werden begin 2014 afgemaakt en geven ons meer inzicht en houvast bij het
begroten van kosten van onderhoud en daarmee de berekening van de huur. Ook werden de contracten voor regulier,
contractonderhoud uitgebreid (airco’s, tuinonderhoud etc.). In 2015 is begonnen met het planmatig onderhoud aan Huisje
Wild. In goed overleg met de huurders is er gewerkt terwijl het kantoor open kon blijven. Dit werk wordt begin 2016 afgerond
en zal dan ook geëvalueerd worden.
In 2015 zijn contracten voor het onderhoud aan lift, tuinen en airco’s afgesloten. Voor alle monumenten waar dit van
toepassing is zijn contracten afgesloten. Hiermee voorkomen we ongewenste storingen, uitval of grote schade door te weinig
onderhoud. Op termijn zal dit grotere tevredenheid geven bij onze huurders en mogelijk lagere kosten voor onderhoud en
vervanging.
Achterstallig onderhoud
Het achterstallig onderhoud van Henriquez Pand is weggewerkt en de voorbereidingen zijn getroffen voor het achterstallig
onderhoud van School 1888 (Algemene Rekenkamer Aruba ARA gebouw). Helaas zijn bij de aanbesteding geen
inschrijvingen ontvangen. Begin 2016 zal opnieuw een aanbesteding, nu op basis van uitnodiging, gehouden worden.
Ook zijn er oriënterende gesprekken gehouden met ARA gestart om te kijken of zij in het gebouw willen blijven. De
parkeerplaatsen zijn namelijk eind 2015 verwijderd door de overheid, die daar het Plaza Padu aan het aanleggen is. Deze
parkeerplaatsen maakten geen onderdeel uit van het terrein van SMFA. Mogelijk is ARA geïnteresseerd om te verhuizen
naar Steenweg. Dan zou School 1888 vrij komen. Een mogelijke nieuwe bestemming zal dan gezocht worden in een meer
commerciële richting, zoals boetiek, restaurant of café. Het gebouw is niet ideaal gebleken als kantoor en met de gewijzigde
functie van Zoutmanstraat in plein, zou zo een nieuwe functie goed denkbaar zijn.

Er is in 2015 gekeken naar de mogelijke verwerving, restauratie en financiering van de oude Joods-Portugese Begraafplaats.
Er is in maart een verzoek ingediend bij Land Aruba voor overdracht van het eigendom van het terrein en een verzoek voor de
wettelijke bescherming van de begraafplaats. Hier is nog geen reactie op ontvangen.
Omdat deze objecten alleen kosten hebben en geen opbrengsten genereren, wordt hier op andere wijze gezocht naar
financiering en onderhoud. Zo is er een samenwerking met FMAA waarbij ex-verslaafden als werkervaring het schoonmaak
van de terreinen verzorgen.
Er is in 2015 verder nagedacht over een de opzet van een project om Bushiribana Goudmolen rendabel te kunnen
onderhouden en beheren. Om zo verder verval tegen te gaan en mogelijk zelfs te restaureren en meer informatie voor
bezoekers uit te geven. Hierbij is eind 2015 hulp van VNO voor aangeboden. Het zal in 2016 verder door ontwikkeld worden.
Bij gesprekken met DIP is echter gebleken dat het formele eigendom van dit object bij het Land Aruba ligt, omdat het terrein
nooit is ingemeten. Voor uitvoering van plannen moet dit nog wel gedaan worden.

3.3. Gehuurd gebouw
Het kantoor van SMFA is gehuisvest in een monument (niet beschermd) dat wordt gehuurd van de familie Croes. In 2015 liep
de oorspronkelijke huurovereenkomst af en heeft SMFA getracht het gebouw aan te kopen. Helaas kunnen de erfgenamen
niet tot overeenstemming onderling komen. De huurovereenkomst is daarom stilzwijgend met een jaar verlengd, zoals
contractueel is vastgelegd.
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4. Lopende projecten
4.1. California Lighthouse
Begin 2015, direct nadat het gebouw in eigendom is verkregen, is begonnen met het ontwerp. Al in 2012 was er
een schetsontwerp gemaakt door IMD Aruba. SMFA heeft ervoor gekozen om de rest van het ontwerp ook aan deze
architect te gunnen. Het Monumentenbureau is namens SMFA projectleider van de restauratie en zij sturen de architect
en aannemer aan. Zij hebben de openbare aanbesteding voorbereid en uitgevoerd. Hierna is het werk gegund
door SMFA aan Ecoline Development Aruba. De restauratie is gestart in 2015 en loopt door tot in 2016, waarna het
gebouw open zal zijn voor publiek. Hiertoe is een huurovereenkomst gesloten met La Trattoria El Faro Blanco die de
exploitatie voor haar rekening zal nemen. Er is in de overeenkomst een maximum gesteld aan de toegangsprijs. Er is
ook een gebruikerseenkomst gesloten met Aruba Ports Authority (APA) die de ruimte gebruikt waar de lamp staat. De
huurinkomsten zorgen ervoor dat onze exploitatie- en financieringskosten gedekt kunnen worden. De restauratie wordt
gefinancierd door inzet van de laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds Nederland en door een lening
bij Arubabank, die ook nog een donatie heeft gegeven om het laatste ‘gat’ te dichten. Delen van de originele lantaarn
(mechaniek en lens) zijn teruggevonden. Het mechaniek is verkregen door een donatie van Stichting Rancho en de lens
door een anonieme donatie. Het mechaniek is gerestaureerd met hulp van een Nederlandse expert, Loek Romeijn, als
vrijwilliger samen met studenten en medewerkers van EPI. In 2016 zal ook de lens grondig worden schoongemaakt door
studenten en medewerkers van EPI. Tezamen met de verhalen en geschiedenis van de vuurtoren vormen deze artefacten
een mooi inzicht in het verleden van deze 100-jarige toren.
Het gehele project wordt met foto’s en video gedocumenteerd, met dank aan Arubabank die dit in de vorm van
sponsoring heeft aangeboden.

4.2. Nicolaas Store

Dit is het eerste project dat onder leiding van SMFA zelf wordt uitgevoerd. Het ontwerp is in 2015 door PMEC afgerond en
een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Hierbij is het werk gegund aan Geerman Construction. De restauratie
en (beperkte nieuwbouw) loopt door tot in 2016. De familie Nicolaas wordt op speciale momenten betrokken bij de
restauratie en heeft bijvoorbeeld met ons de start van de restauratie gevierd. In de toekomst zal het gebouw plaats bieden
aan het Community Museum en zal ook het verhaal van de geschiedenis van Nicolaas Store behouden blijven.
Het gehele project wordt met foto’s en video gedocumenteerd, met dank aan Aruba Tourism Authority (ATA) die dit in de
vorm van sponsoring heeft aangeboden.
Preserving the past for the future
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4.3. Aruba Tourism Authority (ATA)
In 2014 is een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van ATA afgerond. De vraagstelling was of ATA een nieuwe huisvesting
zou kunnen vinden in een monument. SMFA heeft ATA hierbij kosteloos geholpen en geadviseerd. In 2015 zijn keuzes
gemaakt over mogelijke panden, mogelijke financieringen en beheersconstructies. Het oude politiekantoor aan
Wilhelminastraat was een van de opties, samen met Maria Convent. Maria Convent is echter al vrij vroeg in het proces
als potentiele locatie afgevallen. Architectenbureau O4IA was ingeschakeld om de verschillende opties in kaart te
brengen. SMFA heeft in opdracht (op basis van besteedde uren) ATA en haar bestuur geadviseerd en diverse scenario’s
doorgerekend. Eind 2015 was het bestuur van ATA nog zoekende naar de verschillende varianten van eigen koop, huur bij
SMFA en mogelijke indelingen Dit proces zal begin 2016 worden afgerond. SMFA zal dan met ATA de mogelijkheden voor
begeleiding van het restauratie en herbestemmingsproject bespreken.

4.4. Uncle Louis Store (ex-Douanekantoor) te San Nicolas
In 2015 is verder gewerkt aan het verduidelijken van de eisen en wensen van Land Aruba voor het verkopen en daarna
terug huren van het monument ten behoeve van het kantoor van Departamento di Cultura (DCA) en mogelijk een
café. SMFA heeft met Land Aruba een akkoord bereikt over de aankooprijs. SMFA is nu aan het kijken naar mogelijke
financiering van het project. Land Aruba onderzoekt de mogelijkheden van verkoop en het sluiten van een lange termijn
huurovereenkomst. Hiervoor moet toestemming van Staten worden verkregen.

4.5. Joods-Portugese begraafplaats
De begraafplaats is al jaren in een slechte staat. Enkele jaren geleden heeft SMFA hier onderzoek naar gedaan en een
grote opruiming laten uitvoeren. Hierbij werd onder meer een boom verwijderd die door het graf van de oprichter van
de begraafplaats aan het groeien was. Het project heeft speciale aandacht gekregen van SMFA na kennismaking met een
Joodse Amerikaan die al jaren op Aruba komt. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de oprichter van de begraafplaats
en zijn voorvaderen. Ook heeft de Joodse gemeenschap op Aruba, de Arubaanse Rabbijn, het Joods Historisch
Museum in Amsterdam en een Joodse erfgoed organisatie uit New York interesse getoond en steun uitgesproken. Dit
heeft ertoe geleid dat in maart 2015 een verzoek bij Land Aruba is ingediend voor verwerving van het terrein en het
naastgelegen terrein om informatie daar tentoon te stellen en het wettelijk beschermen van de begraafplaats. Wanneer
het eigendom wordt verkregen zal SMFA een fundraiser opzetten om de restauratie te kunnen bekostigen. Hierbij zal
het Monumentenbureau worden verzocht om het delen van hun kennis en ervaring. Eind 2015 is er helaas nog geen
voortgang te melden.

4.6. Postzegel Rancho
Het in 2013 opgestelde masterplan wordt uitgevoerd, maar is een samenwerking met vele partijen en heeft de nodige
vertraging opgelopen. Een van de deelprojecten is de Kalkoven. Dit is een beschermd monument dat in eigendom is van
SMFA. In 2015 wordt verder gewerkt aan het project om deze te restaureren. De timing hangt samen met de restauratie
van de naast gelegen panden, die door particuliere sector worden aangepakt. Het naastgelegen pand Ranchostraat 2-4
is verkocht en de nieuwe eigenaar wil snel met restauratie beginnen. Dat is helaas niet mogelijk zolang het pand nog
bewoond wordt. De oplossing wordt belemmerd door een gebrekkige samenwerking tussen partijen op sociale, zorg en
infrastructuur gebied. Eind 2015 is duidelijk geworden dat een aantal bewoners van het naastgelegen pand zijn verhuisd
naar een sociale huurwoning. De hoop is dat in 2016 het project verder opgepakt kan worden.

5. Projecten in voorbereiding /
onderzoek
Inzicht en overzicht
In 2015 wilde de Stichting overzicht en inzicht in alle monumenten van Aruba verkrijgen, de locaties, de status
en potenties. Op die manier kunnen prioriteiten en aandachtsgebieden worden gemarkeerd in samenspraak met
cultuur, toerisme, infrastructuur etc. Dit is tot nu toe nog niet bereikt, omdat de lijst van kandidaat monumenten van
overheidswege nog niet publiek is gemaakt. De wens blijft echter onverminderd bestaan.
SMFA wordt bijna wekelijks benaderd door particulieren, bedrijven en overheid met verzoeken om mee te denken over
ontwikkeling van monumenten. Waar mogelijk gaat SMFA in op deze verzoeken. De vraag is echter waar de focus van
SMFA op zou moeten liggen. In 2015 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een toekomst visie voor de komende
5 jaar, hierin komt deze vraag aan de orde.
SMFA hanteert als uitgangspunt dat het geen projecten zal aangaan totdat de financiering van zo’n project geheel
duidelijk en sluitend is. Al eerder is genoemd dat SMFA hiertoe een cashflow prognose model heeft laten ontwikkelen. Ook
is vanaf augustus gewerkt aan het opzetten van een meerjarenvisie voor de stichting. Deze zal in 2016 worden afgerond en
vastgesteld als leidraad voor de komende jaren.
In een aantal gevallen speelt SMFA alleen een aanjagende rol, een katalysator, waardoor mogelijke projecten onder de
publieke aandacht komen of eigenaars worden gewezen op (on)mogelijkheden. De afgelopen jaren heeft dat (mede) al
geleid tot de ontwikkeling van een aantal projecten, waarbij SMFA in de uitvoering dus geen formele rol heeft. Dat zijn
bijvoorbeeld de restauraties van Koningstraat 29 (inclusief Cas di torto), Huisje Hart en Casa Rosada. Voor technische regels
en richtlijnen zijn eigenaars echter gewezen op de overheid, in dit geval het Monumentenbureau.
Naast partijen die monumenten aanbieden en/of onder de aandacht brengen, zijn er ook bedrijven en instellingen die
SMFA benaderen met het verzoek voor huur van een monument (bijvoorbeeld ATA). Omdat SMFA inmiddels een flink
aantal monumenten in beeld heeft, kunnen daar soms links gelegd worden die leiden tot projecten voor SMFA.
Voorbeelden van monumenten waar SMFA is gevraagd om advies
•
Huize Veneranda / Ex-Papiamento restaurant
•
Uncle Louis Store in San Nicolas
•
Diverse cunucuhuizen
•
Dakota gebouw bij de airport
Een bijzonder onderzoek is het onderzoek naar een ‘standaardisering’ van de restauratie van cucuncu huizen. Dit
onderzoek heeft SMFA in 2014 door een tweetal afstudeerstudenten laten uitvoeren. Een zeer groot deel van onze
Arubaanse monumenten in namelijk cunucu huis en het ontwikkelen van standaard concepten zou de restauratie ervan
flink kunnen bevorderen. In 2015 is hiervoor sponsorship van AIB bank ontvangen. Wij proberen de resultaten in een goed
leesbaar boek in 2016 bij ons jubileum te publiceren.

4.7. Ex-DOW gebouw
In 2014 is geconstateerd dat onder de huidige randvoorwaarden het project voor SMFA niet haalbaar is. In 2015 is aan die
randvoorwaarden niets gewijzigd en is het project niet verder opgepakt.
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5. Subsidies en/of laagrentende
leningen voor particulieren
Een van de doelstellingen van SMFA is het beschikbaar stellen van middelen voor particulieren voor restauratie en/
of onderhoud van hun monumenten. Algemene, mondiale trend is dat er steeds minder sprake is van subsidies en in
steeds meer gevallen van laagrentende leningen voor particulieren. Voordeel daarvan is dat er geen subsidieverordening
opgesteld hoeft te worden.
Het bestuur van SMFA heeft in 2012 opdracht gegeven aan haar directeur om te onderzoeken welke mogelijkheden er
voor subsidies en leningen aan particulieren zijn. Voorbeelden van Nederland en Curaçao zijn onderzocht. Bestaande
voorstellen van Monumentenbureau en Bureau CONE zijn alleen mondeling bekend, maar helaas heeft SMFA die nog
niet in bezit kunnen krijgen. Voorlopige conclusie is dat een fonds voor laagrentende leningen de eenvoudigste manier
is om deze faciliteit te bieden. Een dergelijk fonds zou binnen het SMFA kunnen bestaan. De (administratieve) uitvoering
van deze leningen zou uitbesteed moeten worden aan een organisatie die daarin gespecialiseerd is. Daarvoor kan een
overeenkomst aangegaan worden. Een andere optie is om hiertoe een aparte stichting in het leven te roepen. Dit moet
nader onderzocht worden.
In 2013 is al onderzoek gedaan naar een dergelijk Fonds-in-Fonds. Pensioenfondsen, verzekeraars, banken en Nationaal
Restauratiefonds zijn geïnteresseerd. Belangrijkste voorwaarde is echter dat particuliere monumenten ook beschermd
zijn, aangezien de beschermde status van een monument een van de belangrijkste criteria zal zijn voor verstrekken van de
leningen. En dienen er regels te zijn op welke voorwaarde een particulier een lening kan verkrijgen.
Met de hernieuwde aandacht en beleid voor bescherming van monumenten door de overheid heeft ook de opzet van
het Revolving Fund bij SMFA een nieuwe impuls gekregen. In november 2015 is een uitgebreide notitie opgesteld, waarin
op verschillende aspecten wordt ingegaan. Ook is het eerste gesprek met de Centrale Bank hierover plaatsgevonden.
In 2016 verwachten wij de eerste opzet klaar te hebben. Dit proces zal in nauw overleg en afstemming met de overheid
plaatsvinden.
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7. Bewustwording & samenwerking
Bewustwording en samenwerking
Een kleine stichting zoals SMFA met een grote maatschappelijke taak kan onmogelijk alleen functioneren. Bestaande
samenwerkingen zijn voortgezet worden en waar mogelijk nog verbeterd. Een nieuwe samenwerking is aangegaan met
Muchila Creativo en ook met diverse onderwijs instellingen. SMFA blijft transparant en open over haar werkzaamheden en
probeert daarmee een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
Educatie, PR en marketing
Ook in 2015 is gewerkt aan de zichtbaarheid en bekendheid van het Fonds en van monumenten. En met succes: de
website en Facebook page worden goed bezocht en SMFA is regelmatig in het nieuws (radio, tv en kranten). Verder is
uiteraard het netwerk van het SMFA verder uitgebreid en onderhouden. Dit heeft in 2015 tot een record aantal donaties
en sponsorships geleid. De gehele activiteiten kalender die voor 2015 was opgesteld is uitgevoerd met als hoogtepunt de
Fiesta di Cunucu gedurende de monumentenmaand september.
Een kort overzicht:
•
Carnaval fundraiser San Nicolas
•
Nieuwe sign en informatie flyers
•
Werkbezoek eilanden Dutch Caribbean Heritage Platform
•
Diverse workshops monumentenfotografie
•
Diverse presentaties bij scholen en lezingen
•
Werkbezoek Nederland
•
Monopoly Aruba
•
Sail Aruba en bezoek van de Koning, met diverse activiteiten en de gezamenlijke productie van een korte
documentaire over onze monumenten
•
Erfgoed Academie
•
Conferentie Dutch Caribbean Heritage Platform
•
Presentatie in Staten commissie
•
Open dag ter gelegenheid van ons 19 jarig bestaan
•
Diverse artikelen in tijdschriften en kranten
•
Monumentenmaand
- Fiesta di Cunucu
- Monumental Movie Night
- Archeo bustour
- Wiki Loves Monuments
•
Victorian Tea Party
•
Restauratie mechaniek Lighthouse
Samenwerking
De ontwikkeling van monumenten is zeer anders dan nieuwbouw projecten. Bij monumenten is aandacht voor het gebruik
van het monument in het verleden en onderzoek naar mogelijk gebruik in de toekomst. Hierdoor zijn vaak veel verschillende
partijen betrokken bij planontwikkeling. Voor het maken van plannen wordt samengewerkt met een aantal partijen.
Ten eerste de overheid:
•
Monumentenbureau, samenwerkingsovereenkomst dient te worden herzien
•
Monumentenraad
•
Cultuur
•
Toerisme
•
Infra Team (structureel overleg)
•
DOW (structureel overleg)
•
DIP
•
Santa Rosa
•
Etc.
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Daarnaast wordt samengewerkt met diverse stichtingen. Ten derde wordt samengewerkt met particulieren en bedrijven.
Veelal komen deze naar SMFA omdat zij monument eigenaar zijn of dat zij op zoek zijn naar een monument als
huisvesting. Uiteraard werkt SMFA nauw samen met architecten en aannemers.
Tenslotte is er internationale samenwerking. Uiteraard zijn de Nederlandse contacten ook in 2015 onderhouden en
uitgebreid. In april vond het jaarlijkse werkbezoek plaats. Dit jaar ook met een bezoek aan de Restauratiebeurs in Den
Bosch.
In 2012 zijn de eerste contacten gelegd met Monumentenstichtingen en Woningstichtingen van Curaçao en Bonaire.
De eerste contacten met het World Monuments Fund zijn ook in 2012 gelegd. Alle contacten zijn in 2013 geïntensiveerd
en heeft SMFA verdere contacten met monumentenstichtingen in het Caraïbisch gebied aangegaan. In juni 2014 is het
‘Dutch Caribbean Heritage Platform’ opgericht. Aruba is de eerste voorzitter. In februari is een werkbezoek gebracht aan
alle eilanden. Dit bezoek heeft geleid tot een verbetering in de samenwerking tussen de stichtingen op de eilanden en
uiteindelijk een gezamenlijke oproep aan Minister van Cultuur van Nederland voor het behouden van de beschikbare
laagrentende leningen voor de eilanden.
In juni 2015 is het voorzitterschap overgedragen aan Curacao tijdens een conferentie op Aruba. Deze conferentie werd
vooraf gegaan door de ‘Erfgoed Academie’. Dit van oorsprong Nederlandse concept is met lokale experts ingevuld en heeft
ons veel geleerd over de aanpak van restauraties, herbestemmingen en onderhoud.

8. Bedrijfsvoering
Organisatie en personeel en faciliteiten
•
Sinds augustus 2012 is SMFA zelfstandig gehuisvest in haar kantoor aan de Avenida Milio Croes 26 in Dakota,
Oranjestad. De huur van dit gebouw liep op 1 augustus van 2015 af. Aankoop van het gebouw bleek niet mogelijk. De
huurovereenkomst is stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De organisatie past nog goed in het gebouw. De vergaderzaal
wordt regelmatig aan derden verhuurd.
•
Per 31 december 2015 heeft de organisatie 7 medewerkers in dienst, waarvan één 90% en één 50% werkt en beschikt
de organisatie over enkele vrijwilligers. De medewerkster Educatie, PR & marketing is in mei 2015 moeder geworden
van haar tweede zoon. In haar afwezigheid is een tijdelijke kracht ingehuurd. Met vooraf en achteraf tijd voor
overdracht. De projectleider is in september in vaste dienst gekomen. Hij was eerst in dienst op projectbasis.
•
De stichting beschikt over 2 auto’s; een kleine personenauto voor de bode en een kleine pick-up.
•
In 2015 is nieuw beleid voor personeel geïntroduceerd: er is een bonusregeling voor alle medewerkers gekomen en
een standaard jaarlijkse indexatie van het salaris.
•
Ziekteverzuim 2015 bedroeg 1.87%
Studenten, stagiairs en afstudeerders
In 2013 zijn de eerste ervaringen opgedaan met stagiairs van de Technische Universiteit Delft en het bezoek van studenten
van de Hogeschool Rotterdam. In 2015 heeft bij SMFA op het project Nicolaas Store een student Bouwkunde van de
Hogeschool Rotterdam stage gelopen. Hij heeft zowel bij SMFA als bij de architect PMEC gewerkt en zo inzicht in het
gehele proces verkregen. Ook is voor de derde maal een Minor voor en met de Hogeschool Rotterdam / SUS Ateliers
aangeboden. Ditmaal is een relatief kleine groep studenten het gebied in en rondom Steenweg in Oranjestad gaan
bestuderen.
Bestuur en statuten
Begin 2015 bestaat het bestuur uit vijf personen, waarvan er drie door de Minister van Cultuur zijn benoemd. Sinds 1
januari was er sprake van een vacature. Vanaf 25 september is daar een tweede vacature bijgekomen. De invulling van
deze vacatures kan door het bestuur zelf gebeuren en hopelijk wordt het bestuur begin 2016 weer compleet.
De directeur overlegt maandelijks met het bestuur van de stichting over de voortgang van projecten en onderhoud
en over bedrijfsvoering. Voorstellen worden schriftelijk voorbereid en ingediend en ter vergadering besproken en
geaccordeerd. In enkele gevallen wordt, wanneer snelheid is geboden, het bestuursbesluit per e-mail voorgelegd en
daarna door de bode rondgebracht voor ondertekening.
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9. Financiën
9.1. Jaarrekening 2015
Als bijlage bij dit jaarverslag is de jaarrekening 2015 opgenomen. Ten opzichte van het jaar ervoor is een duidelijke stijging
zichtbaar in zowel de huurinkomsten als de overheadkosten. De huurinkomsten stijgen echter sneller dan de overhead.

9.2. Nationaal Restauratiefonds
In 2014 is de derde tranche lening (€ 500.000) van het Nationaal Restauratiefonds door de Minister van Cultuur van Aruba
bevestigd. Begin 2015 wordt dit proces afgerond met een notariële akte en storting van de middelen. Deze lening in
combinatie met de rest van de tweede tranche wordt ingezet voor de projecten California Lighthouse en Nicolaas Store.

9.3. Kapitaal
Op 31 december 2015 1s de stand van zaken van de bankrekeningen als volgt:
Arubabank (120992112)

69,111

Arubabank (411872416)

106,502

Arubabank (8187240290)

480,865

CMB (61026602)

164,818

CMB derdengelden (61118704)

1,143,493
TOTAAL

1,964.789

CMB loan WTSN (500310701)

774,073

CMB loan WTO (500303707)

733,633

CMB loan Stadhuis (500308910)

752,854
TOTAAL

2,260,560

9.4. Werving middelen: sponsorships en donations
In 2015 is wederom een groot deel van onze activiteiten op het gebied van bewustwording en educatie gefinancierd
uit sponsorships en donations. De grootste donatie was die van Arubabank voor de financiering van de restauratie van
California Lighthouse.
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10. Risico’s
In de begroting is geen rekening gehouden met een (structurele) subsidie vanuit de overheid. SMFA zal financieel
zelfstandig blijven draaien. Er is wel een risico verbonden aan het feit dat de overheid de grootste huurder is van SMFA.
Met enige regelmaat wordt verzocht om huurverlaging. Maar omdat SMFA aan de overheid tegen kosthuurprijs verhuurd
is dit lastig te realiseren. Tot nu toe is de huur gelijk gebleven.
Voor projecten zal per project worden gekeken naar maatwerk wat betreft de financiering. Daarbij wordt het zoekgebied
uitgebreid naar internationale investeerders en banken en private investeerders. Projecten worden alleen uitgegaan
wanneer er naast financiering voor de investering ook een sluitend beheer en exploitatieplan gemaakt kan worden.
In 2015 is de notitie risicomanagement vastgesteld door SMFA. De uitwerking ervan zal in 2016 plaatsvinden.
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Bijlagen:
•
Jaarrekening 2015
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