Jaarverslag 2016
Stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol
Vastgesteld 31 mei 2017
Hoofdlijnen
Al ruim 15 jaar ontplooit het Podium voor Architectuur als onafhankelijke organisatie talrijke initiatieven rondom de
kwaliteit van de gebouwde omgeving in de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Met een inspirerend programma
trekt het Podium het hele jaar rond een breed publiek van kinderen tot en met professionals. De stichting Vrienden
van het Podium steunt het Podium met haar inhoudelijke expertise, netwerk en door fondsenwerving. Elk jaar stelt
het Podium in nauwe samenwerking met de Vrienden en de Programmaraad zijn activiteitenprogramma op.
Werkend vanuit een meerjarenprogramma werden enkele bestaande thema`s gecontinueerd onder andere de
ontwikkeling van de luchthaven Schiphol, tijdelijke ruimtelijke bestemmingen en circulair denken. Nieuw waren
bijvoorbeeld het proefstation in Hoofddorp als showcase voor experiment met leegstandbestemming.
Gedurende het jaar waren de Vrienden betrokken bij de uitwerking en organisatie van verschillende
programmaonderdelen. In 2016 lag de focus op de twee symposia over Schiphol in januari en november en de
programmalijn (T)huis voor ontheemden. Daarbij hebben de Vrienden ideeën gegenereerd, verbindingen gelegd en
sprekers aangedragen. Ze hebben bijvoorbeeld een gesprek geïnitieerd met Andre van den Berg, CCO bij Schiphol,
wat tot een nauwe samenwerking heeft geleid tussen het Podium en Schiphol. Daarnaast hebben bestuursleden
regelmatig deelgenomen aan de diverse activiteiten van het Podium.

Symposia over de ontwikkeling van de luchthavenregio
Net als in eerdere jaren hebben de Vrienden zich bijzonders verbonden aan de symposia over de ontwikkeling van
de luchthavenregio. Tijdens het symposium begin 2016 lag de focus op de toekomst van Schiphol: ‘Wat is het DNA
van een betere luchthavenregio?’ In november werd tijdens het laatste symposium gekeken naar de toekomst van
de luchthaven in de regio.
Het betreft een continuering en afronding van de vanaf 2012 gestarte jaarlijkse reeks over Schiphol en de regio:
 November 2016: “Schiphol naar de toekomst - Symposium en boekpresentatie 'De adaptieve luchthaven'“
 Januari 2016: “Wat is het DNA van een betere luchthavenregio Schiphol- de toekomst van Schiphol”
 2014: “Op weg naar een betere LuchthavenRegio”, symposium Pakhuis de Zwijger Amsterdam
 2013: “AirportCity Schiphol”, lezingenreeks
 2012: “Bewegingen op en rond de Luchthaven Schiphol”, lezingenreeks
Ook in 2016 zijn het symposium-programma, sprekerslijst, doelgroepen bezoekers en locatie in nauwe
samenwerking van Podium en de Vrienden ontwikkeld. Diverse sprekers zijn door de Vrienden benaderd en
geworven. Kees Smilde, voorzitter van de Vrienden heeft eveneens een lezing houden.
De kern van het symposium in januari was 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 bouwstenen en kansen voor de toekomst en de regio en het betrekken van
bewoners bij ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van het gebied. Met blik in de toekomst werd tijdens het
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symposium in november gekeken naar de kwesties: In wat voor luchthavenregio willen we leven? Hoe kunnen we
opnieuw betekenis geven aan de regio? Wat zijn onze werkelijke competenties en kwaliteiten en hoe kunnen we
die op een nieuwe manier benutten?
Het thema Schiphol zal niet verdwijnen van de agenda van het Podium. In 2017 wordt het onderwerp tijdens
kleinschalige expertsessies verder verdiept.

Uitgespaarde kosten
De inzet van de Vrienden heeft bij het Podium geleid tot uitgespaarde kosten ter waarde van € 15.750. Deze
besparing zijn door het Podium aangewend voor diverse onderdelen van hun Activiteitenprogramma 2016. Het
kantoor van SADC heeft in 2016 meerder keren als vergaderlocatie voor de Vrienden gefungeerd.

Fondsenwerving
Het Podium heeft verschillende samenwerkingspartners en financieringsbronnen. Belangrijkste financiers zijn het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Haarlemmermeer. Maar ook diverse andere partijen dragen
er financieel of in natura aan bij dat de activiteiten van het Podium mogelijk kunnen worden gemaakt. Een manier
om het Podium te steunen is voor de Vrienden dan ook het werven van middelen. Uitgangspunt 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 2016 voor het Podium € 2.500,- aan nieuwe donaties
geworven. Deze in 2016 ontvangen sponsoring door BPD Ontwikkeling (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling) op
basis van een lopende 3-jarige sponsorovereenkomst. Podium en Vrienden danken BPD voor de ondersteuning de
afgelopen jaren. In de zomer 2016 hebben de Vrienden een gesprek geïnitieerd met Harm Janssen, directeur regio
Noord-West van BPD, dat geleid heeft tot het voortzetten van een jaarlijks gift van € 2.500 voor nog eens drie jaar.

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 worden ieder jaar uiterlijk voor 1 juni de vereiste
stichtingsdocumenten online gezet op de website van de Vrienden: www.vriendenvhpodium.nl. Dit betreft het
jaarverslag en de financiële verantwoording per jaar. Tevens zijn hier de 5%-regeling en het stichtingsbeleidsplan te
vinden.

Bestuur
Met verdriet kijkt het bestuur terug op het overlijden van Joop Krul in juni 2016. Joop, voormalig directeur
Strategie bij Schiphol, was sinds vanaf het begin in 2011 bestuurslid bij de Vrienden. Met zijn scherpe analyses en
ideeën leverde hij een belangrijke bijdrage aan de gesprekken met de Vrienden en het Podium, de ontwikkeling van
programma`s en activiteiten. In september 2016 trad Bert Uitterhoeve toe als nieuw bestuurslid. Bert was geruime
tijd directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Haarlemmermeer. Hij heeft ervaring over complexe
ruimtelijke processen, is een strategische denker en heeft een groot netwerk.
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Vergaderingen 2016
In 2016 hebben de Vrienden vijf keer vergaderd, twee keer in de aanwezigheid van de Programmaraad van het
Podium. In deze vergaderingen vindt belangrijke uitwisseling plaats tussen de Vrienden en het Podium, wordt
gezamenlijk gewerkt aan activiteiten van het Podium en worden bestuurszaken besproken. Daarnaast is er
regelmatig contact tussen bestuursleden en het Podium over inhoudelijke en praktische zaken en zijn de Vrienden
aanwezig bij diverse activiteiten van het Podium. Hieronder in hoofdlijnen de belangrijkste onderwerpen van de
vergaderingen in 2016.
Vergadering 4 februari
Kennismaking met Bert Uitterhoeve, voormalig directeur bij de gemeente Haarlemmermeer en kandidaatbestuurslid van de Vrienden. Er werd teruggekeken naar een succesvol symposium over Schiphol op 22 januari.
Meteen werden de eerste lijnen uitgezet richting het symposium in november over mogelijke toekomsten van de
Schipholregio. Mogelijke toekomsten, die niet voorspelbaar zijn. Bij Schiphol gaat het om connectiviteit.
Connectiviteit, breder gedefinieerd dan alleen vliegbewegingen. Het project ‘Proefstation Metrop(o)lder’ werd
aangescherpt door de link te leggen met het provinciale beleid over knooppunten. Naast deze inhoudelijke punten
werden de concepten van het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015 en de financiële verantwoording 2015
besproken.
Vergadering 18 april
Het Podium heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd met het thema (T)huis voor ontheemden over
mogelijke (ruimtelijke) oplossingen voor tijdelijke huisvesting. Met de Vrienden werd tijdens deze vergadering
gediscussieerd hoe partijen, die van deze bijeenkomsten en resultaten profiteren verder betrokken kunnen
worden. Kortom, hoe kan er commitment gecreëerd worden, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage te leveren
aan een publicatie. Voor het Schipholsymposium in november werd de focus vastgelegd: denken in scenario`s op
verschillende ruimtelijke niveaus waarbij connectiviteit en ontmoeting een belangrijke rol spelen.
Vergadering 15 juni
De Vrienden keken terug op de excursie met het Podium en de Programmaraad naar de Internationale
Architectuurbiënnale in Rotterdam. Hierbij werd veel inspiratie opgedaan rondom architectuur, ruimtelijke
ontwikkelingen en mogelijke toekomsten. Voor het Schipholsymposium werd een lijst met sprekers opgesteld, die
in de daarop volgende weken door het Podium en de Vrienden benaderd werden. Ook werd nagedacht over het
vervolg van de Schipholreeks in 2017. Eerste ideeën werden besproken, waarbij kleinschalige expertsessies een
belangrijke vorm kunnen zijn.
Vergadering 1 september
Tot het verdriet van de Vrienden is in juni bestuurslid Joop Krul overleden. Daarmee gaat de Vrienden en het
Podium een dierbare Vriend verloren. Tijdens deze vergadering lag de focus op het activiteitenprogramma 2017.
Belangrijk overkoepelend onderwerp was de urgentie dat oude systemen tegen hun grenzen aanlopen en dat er
noodzaak is voor verandering, maar tegelijkertijd een onvermogen lijkt te bestaan om hier mee om te gaan. Bert
Uitterhoeve, voormalig directeur bij de gemeente Haarlemmermeer, is vanaf september 2016 toegetreden aan het
bestuur van de Vrienden.
Vergadering 24 november
De Vrienden en het Podium keken tevreden terug op het laatste Schipholsymposium, dat geopend werd door
wethouder John Nederstigt en een afronding vond met een boekoverhandiging aan André van den Berg, directeur
bij Schiphol. Vooruitblikkend op 2017 is nagedacht over een vervolg rondom het thema Schiphol en omgeving in de
vorm van expertsessies. De landschapstriënnale in september 2017 zal een interessant momentum zijn om
verschillende thema`s uit het activiteitenprogramma van het Podium bij elkaar te brengen. De Vrienden zullen bij
de voorbereiding een bijdrage leveren.

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