Jaarverslag 2015
Stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol
Vastgesteld door het bestuur op 18 april 2016
Hoofdlijnen
Het jaar 2015 is het vijfde jaar van het bestaan van de stichting en is wederom een productief jaar geweest. Hierbij is nauw
samengewerkt met diverse externe partijen. De Vrienden hebben voor het Podium voor Architectuur veel expertise kunnen
genereren binnen hun netwerk van ondernemingen, organisaties en overheden. Het Podium is, evenals alle architectuurcentra
in heel Nederland, begin 2014 getroffen door forse bezuinigingen door het door het Rijk ingestelde Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie (SCI). Er was blijdschap toen het Podium begin 2015 werd verrast door het SCI met een bijdrage, hoger dan verwacht
gezien het dieptepunt in 2014. Dit drukt een positieve waardering uit van het SCI over het programma, aanpak en innovaties
van het Podium in 2015. Ook wij, de Vrienden van het Podium, spreken hierover onze grote waardering uit naar zowel het
Podium als het SCI.
Het Podium heeft wederom een creatief en innovatief Activiteitenprogramma 2015 weten op te zetten. De Vrienden hebben
gedurende het hele jaar substantieel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het inhoudelijk en financieel aan de grond
zetten ervan. Ook aan het opstellen van het Activiteitenprogramma 2016 is door het Podium nauw samengewerkt met de
Vrienden. De context, de grote dynamiek en complexiteit van het gebied Haarlemmermeer en Schiphol, de positie binnen de
Metropool Regio Amsterdam (MRA), worden duidelijk en volledig voor het voetlicht gebracht. Activiteiten gebeuren vaak in
samenwerking met andere partijen. Er is meer gefocust op bottom-up en insteek vanuit verschillende disciplines zoals kunst,
werk, circulaire economie en filosofie.
Project “Werklust”
Een voorbeeld hiervan is het project “Werklust” (najaar 2014 tot mei 2015). Een project waarin de grote ruimtelijkeconomische dynamiek in de regio Haarlemmermeer en Schiphol centraal is gesteld en de enorme transformatie die deze
dynamiek teweeg heeft gebracht. De fotograaf Theo Baart heeft hierbij met zijn visie en zijn schitterend fotowerk een cruciale
rol gespeeld. Zijn foto`s maken onmiddellijk de problematiek duidelijk en laten de unieke stedelijke eigenheid van de polder
zien in de MRA. De Vrienden hebben bijgedragen aan de opzet van de lezingenreeks en de sprekerslijst, ze hebben inleiders en
financiële middelen geworven. De door ons geworven donaties van Rabobank Regio Schiphol, APPM en Schiphol Trade Park zijn
in 2015 besteed aan de krant Werklust (met fotowerk van Theo Baart en informatie) en de voor iedereen duidelijk zichtbare
grote fotoprints op de glazen gevel van het Cultuurgebouw aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het project Werklust is een
groot succes geworden met een drukbezochte reeks van presentaties en zeer levendige debatten met bezoekers uit de regio en
het hele land
Symposium “Wat is het DNA van een betere luchthavenregio – de Toekomst van Schiphol”
Naast “Werklust” heeft de inspanning van de Vrienden zich gericht op het symposium “Wat is het DNA van een betere
luchthavenregio – de Toekomst van Schiphol”. Het betreft een continuering van de vanaf 2012 gestarte jaarlijkse reeks over
Schiphol en de regio.
2012: “Bewegingen op en rond de Luchthaven Schiphol”, lezingenreeks
2013: “AirportCity Schiphol”, lezingenreeks
2014: “Op weg naar een betere LuchthavenRegio”, symposium Pakhuis de Zwijger Amsterdam
2015/Symposium januari 2016: “Wat is het DNA van een betere luchthavenregio Schiphol- de toekomst van Schiphol”
In 2015 hebben de Vrienden dit project geadopteerd. Het symposium vond in januari 2016 plaats. Ook hier zijn het symposiumprogramma, sprekerslijst, doelgroepen bezoekers en locatie in nauwe samenwerking van Podium en de Vrienden ontwikkeld.
Diverse sprekers zijn door ons benaderd en geworven. Kees Smilde, voorzitter van de Vrienden heeft eveneens een lezing
houden. De kern van het symposium ging over het herijken van het heden en verleden en de toekomst van de luchthaven, het
definiëren van het DNA van een betere luchthavenregio vanuit meerdere disciplines en deskundigen, het benoemen van
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bouwstenen en kansen voor de toekomst en de regio en het betrekken van bewoners bij ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling
van het gebied.
Uitgespaarde kosten
De inzet van de Vrienden heeft geleid tot uitgespaarde kosten bij het Podium ter waarde van € 37.750. Deze besparing zijn door
het Podium aangewend voor andere onderdelen van hun Activiteitenprogramma 2015. SADC heeft gedurende 2015 door de
inzet van haar secretariaat kosten uitgespaard voor de stichting ter waarde van € 1.200,-. We danken de medewerkers van het
secretariaat, de directie en andere medewerkers van SADC voor hun onmisbare inzet en ondersteuning in 2015 en in de
afgelopen jaren, waaronder ook financieel. Dit zelfde geldt ook voor de jarenlange inzet en ondersteuning, waaronder
financieel, van het secretariaat, de directie en medewerkers van APPM. We hopen dat deze prettige samenwerking van
blijvende duur zal zijn.
Fondsenwerving
Fondsenwerving voor het Podium is nodig en zal steeds meer nodig worden door afnemende subsidies. Ons uitgangspunt
daarbij is om betrokkenheid te creëren van partijen bij de inhoud van het programma. Dit voorafgaande aan het werven van
fondsen. Niet andersom. In totaal hebben de Vrienden in 2015 voor het Podium € 2.500,- aan nieuwe donaties geworven. Deze
in 2015 ontvangen sponsoring door BPD Ontwikkeling (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling) op basis van een lopende 3-jarige
sponsorovereenkomst is gegaan naar het podiumproject Ontwerpen aan de Polder door scholieren van het Kay Munk College:
“Brugdorpen, parels aan de Ringvaart”. Podium en Vrienden zijn trots op deze sponsor en danken BPD voor de ondersteuning.
Ook is dank op zijn plaats voor de inzet van John van den Heuvel, ontwikkelmanager BPD, tevens opdrachtgever van het project
en voorzitter van de jury. De voor het project “Werklust” in het najaar 2014 ontvangen donaties zijn begin 2015 gegaan naar de
hiervoor genoemde krant “Werklust” en de grote fotoprints. Met dank aan Rabobank Regio Schiphol, APPM en Schiphol Trade
Park.
5%-regeling
De 5%-regeling van de stichting is onveranderd gebleven. De regeling luidt als volgt: Om niet verder in te teren op het eigen
vermogen van de Vrienden en daardoor de werkzaamheden van de stichting in de toekomst te kunnen blijven voortzetten, is in
november 2013 besloten dat vanaf dat moment van alle nieuwe door de Vrienden geworven financiële bijdragen 5% wordt
ingehouden. Dit wordt ook zo aan sponsoren en het Podium gecommuniceerd. Mocht dit percentage tot een groter bedrag
leiden dan nodig is voor dekking van de lasten van de Vrienden kan het resterend bedrag alsnog worden uitgekeerd aan het
Podium. De Vrienden hebben immers geen winstoogmerk. De 5%-regeling is te lezen op onze website.
Stichtings-documenten-Online
Op verzoek van het ANBI-team van de Belastingdienst wordt ieder jaar uiterlijk voor 1 juni de vereiste stichtingsdocumenten
online gezet op onze website www.vriendenvhpodium.nl. Het betreft het jaarverslag en de financiële verantwoording per jaar.
De jaarstukken zijn reeds geplaatst vanaf 2011, tevens hebben we de 5%-regeling en het stichtingsbeleidsplan geplaatst. Op
genoemde site kunt u deze documenten van de Vrienden lezen.
Bestuur
2015 is een druk jaar geweest van benoemingen en afscheid nemen. In februari 2015 heeft onze ambtelijk secretaris Bob
Brandjes afscheid genomen. De combinatie met zijn studie en andere functies, heeft hem daartoe besloten. We danken Bob
voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn studie. Kort hierna, in april, hebben we tot onze vreugde Daniela Wullers
mogen verwelkomen en benoemen als bestuurslid en tevens secretaris. Haar benoeming brengt gelukkig weer een vrouw in
ons team en zij draagt bij aan ons beleidsdoel voor verjonging van ons bestuur. Daniela heeft jaren ervaring opgedaan bij onder
andere woningcorporatie Ymere in Hoofddorp en Amsterdam. Zij is onderzoeker en adviseur op het snijvlak van ruimtelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot heeft op 19 november een wisseling van het voorzitterschap plaats gevonden. Frits
Vermeijs heeft toen plaats gemaakt voor Kees Smilde. Frits is oprichter van de stichting (2011) en heeft als voorzitter met veel
plezier, drive en vasthoudendheid bijna 5 jaar lang dit werk gedaan. Alles ten gunste van het Podium, dat onze inzet absoluut
verdient. Wij en het Podium bedanken hem zeer hartelijk met de woorden “Je bent altijd weer welkom”. Kees (als vicevoorzitter van de Vrienden al actief vanaf april 2013) is de nieuwe voorzitter vanaf 19 november met naast zich een uitstekende
secretaris en Mark Soree als penningmeester. Kees kent het gebied op zijn duimpje en brengt een interessant netwerk met zich
mee als voormalig directeur Schiphol Real Estate en nu als directeur van zijn eigen adviesbureau. We wensen Kees veel plezier
en succes in zijn nieuwe rol als voorzitter. Als eerste concrete daad als nieuwe voorzitter heeft Kees namens het bestuur Frits
ter gelegenheid van zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter van de stichting Vrienden van het Podium.
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Vergaderingen 2015
In 2015 hebben we de Programmaraad van het Podium uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de Vrienden.
Vergadering 16 februari
Onderwerpen tijdens deze vergadering waren: 3D-printing en lokale productie, bijvoorbeeld voor vliegtuigonderdelen voor de
luchtvaartsector en het onderzoek naar grondstofproductie voor en bruikbaarheid van 3D-printing. Het concept Airport-FARMCity wil voedselproductie aan de regio verbinden. Educatieve projecten met het voortgezet onderwijs kunnen interessant zijn.
De Vrienden waren verheugd over de voortzetting van de luchthavenserie 2012-2016. In 2015 was het zoeken naar werkwijzen
om bewoners en gebruikers een actieve rol te geven in de ontwikkeling van de luchthavenregio. Naast deze inhoudelijke
punten werden de concepten van het Jaarverslag 2014, de Jaarrekening 2014 en de Financiële verantwoording 2014 besproken.
Verder is er afscheid genomen van Bob Brandjes, ambtelijke secretaris van de Vrienden.
Vergadering 23 april
Met de input van de Vrienden heeft het Podium een subsidieaanvraag geschreven voor het Fonds The Art of Impact voor het
project ‘Proefstation Metropo(o)lder’. Dit project bevat twee onderdelen: a) Proefstation Hoofddorp: Transformatie en
b) Proefstation Nieuw-Vennep: Transitie. Er vond een eerste brainstorming plaats over het luchthavensymposium. Wat is het
DNA van de luchthavenregio? Wat zijn de basiskenmerken en wat zijn de criteria? Welke spreker zoeken we? Ideeën voor
activiteiten werden genoemd zo als geluidservaring, geluidsschaduw en geluidsbeleving vanuit geluidspsychologie. In het kader
van ‘100 jaar Schiphol’ in 2016 komt er een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Het Podium heeft de Vrienden
gevraagd om te bemiddelen over de inzet en betrokkenheid van het Podium bij 100 jaar Schiphol. Het Jaarverslag 2014, de
Jaarrekening 2014 en de Financiële verantwoording 2014 werden door de Vrienden vastgesteld.
Vergadering 26 juni
De Vrienden hebben Daniela Wullers, adviseur en onderzoeker ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken benoemd tot
nieuw bestuurslid en tevens secretaris van de Vrienden. Er werd uitgebreid gesproken over het doel en de opzet van het
volgende luchthaven symposium. Het symposium draagt bij aan de zoektocht naar “Wat is een ‘betere’ luchthavenregio?” en
“Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?”. Het gaat er ook om dat Schiphol zich opent tot een ‘connected airport’. In
2016 is het `100 jaar Schiphol`, een jaar met diverse activiteiten rondom de luchthaven. Activiteiten van het Podium kunnen
hier goed bij aansluiten. De Vrienden hebben tijdens de vergadering besloten om hierover samen met het Podium contact op te
nemen met de Schiphol Group, coördinator van ‘100 jaar Schiphol’.
Vergadering 22 september
De drie nieuwe leden van de Programmaraad van het Podium voor Architectuur Loek van Vliet, Peter van Assche en Martine
van Vliet waren aanwezig bij de vergadering. Yvonne Lubs van het Podium presenteerde het concept Activiteitenprogramma
2016. Samen is het programma aangescherpt en ingebed in de context van de Haarlemmermeer en de metropoolregio.
Belangrijke onderwerpen waren schuurplaatsen en leegstaande kantoorgebouwen, voedselproductie in de Metropo(o)lder, op
weg naar een betere luchthavenregio, wonen binnen geluidscontouren en nieuwe generaties en nieuwe steden. Het Podium
heeft de input uit deze discussie met de Vrienden en de Programmaraad verwerkt in zijn definitief activiteitenprogramma.
Vergadering 19 november
Het aangepaste Activiteitenprogramma 2016 is voor de subsidieaanvraag 2016 door het Podium naar het Fonds Creatieve
Industrie gestuurd. De Vrienden voelen zich algemeen betrokken bij alle onderdelen van het activiteitenprogramma. Voor 2016
adopteren ze de twee programmalijnen “Op weg naar een betere luchthavenregio” en “Proefstation Metropo(o)lder”. Hiervoor
tonen de Vrienden extra aandacht en inzet in de voorbereiding en uitvoering. Onderdeel van de eerste lijn is het symposium op
22 januari 2016 waarvoor het programma en de spreker bijna definitief zijn. Verder is er gesproken over de relatie met de
Programmaraad. Uitwisseling is vruchtbaar maar zal meer thematisch plaatsvinden. Tot slot hebben we afscheid genomen van
Frits Vermeijs als langjarige voorzitter van de Vrienden.

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Podium Haarlemmermeer en Schiphol
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