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Jaarverslag 2018 
In 2018 heeft de Kingma Stichting meerder goede doelen gesteund. Het meest in het oog springend 
is dat in samenwerking met de Fryske Akademy de leerstoel voor professor Hanno Brand aan de 
RijksUniversiteit Groningen is gerealiseerd in 2017. Dit heeft geleid tot de oratie van Professor Brand 
in september 2018. Professor Brand is bijzonder hoogleraar ‘Fryslân in de handelsnetwerken van pre-
industrieel Europa (1000-1800) namens de Fryske Akademy aan de Faculteit der Letteren, 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Brand zal de functie voor een periode van vijf jaar gedurende één 
dag per week vervullen binnen de afdeling Geschiedenis (leerstoel Middeleeuwse geschiedenis).  
Hij zal zich bezighouden met het geven van onderwijs en het doen van onderzoek op het gebied van 
de geschiedenis van de Friese handelsnetwerken in de periode 1000-1800. De komende jaren zal hij 
zijn expertise op dit gebied uitbouwen in relatie tot het profiel en de missie van de Fryske Akademy. 
Dit houdt in dat Brand naast het doen van onderzoek ook een bijdrage zal leveren aan het (digitaal) 
toegankelijk maken van Fries geschreven erfgoed, zich richt op de speerpunten in de E-Humanities en 
zich beweegt op het snijvlak van wetenschap en valorisatie.  
 
Verder is publicatie van Uitgeverij Wijdemeer ‘Obe Postma Dreaun fan d’ierde dream’ ondersteund 
met een subsidie en heeft het Frysk Jeugdorkest ook een jaarlijks terugkerende bijdrage mogen 
ontvangen.  
Door vertraging van de aanstelling van twee promovendi (RuG resp. VU) schuiven gereserveerde 
giften door naar 2019 en verder.  
 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.  

Jaarrekening 2018 
De definitieve jaarrekening over 2018 is vertraagd ivm de uitgestelde jaarvergadering van 
Beleggingsfonds Fortuin uit Zee. De actuele cijfers worden in het najaar van 2019 verwacht. 

BATEN(*)  LASTEN(*)  

Inkomsten uit vermogen  47  Organisatiekosten  1 

   Fonds Giften 46  

(*) data 2017 
De giftenbegroting is recent gesteld op 35.000 euro op jaarbasis. In 2017 is deze flink overschreven. 
In 2018 is voor een lager bedrag subsidie verleend, echter dit zal in 2019 en 2020 ruimschoots 
worden gecompenseerd.  
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