Betreft: Jaarverslag Vrienden van het Podium 2011
Datum:19 april 2012
Aan: Bestuursleden
Van: Tjitske van Erp

Begin 2011 is het een feit. De Stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur
Haarlemmermeer en Schiphol wordt op 14 maart 2011 werkelijkheid tijdens de
eerste vergadering van het bestuur. Tijdens deze oprichtingsvergadering worden de
bestuursfuncties verdeeld (Frits Vermeijs - voorzitter, Joop Krul - secretaris, Els
Goossens – penningmeester, Age Vermeer – plaatsvervangend voorzitter, Piet
Brandjes – plaatsvervangend secretaris en Paul Jansen – plaatsvervangend
penningmeester) en het stichtingsplan en de gewijzigde statuten goedgekeurd door
de kersverse bestuursleden. Tjitske van Erp wordt benoemd tot ambtelijk secretaris.
De formele oprichting bij de notaris gebeurt enkele weken later op 15 april.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en het verkrijgen van de
ANBI-status door de Belastingdienst gebeuren ook in 2011.
De bijeenkomst van 26 april staat in het teken van (nader)kennismaken met de
Podium, Pier K en de Programmaraad. Het jaarprogramma 2011 van het Podium en
de manier van samenwerken tussen de Vrienden en de andere partijen worden
uitgebreid besproken.
Tijdens de bijeenkomst van 27 juni staan de eerste 2 adoptievoorstellen vanuit het
Podium centraal: Herbestemmingsplannen (voor leegstand in kantoorgebieden) en
Airportcity. Beide voorstellen staan volop in de belangstelling en spreken aan bij de
bestuursleden. Het Podium wordt uitgebreid van advies voorzien. Beide voorstellen
worden echter in hun huidige vorm niet geaccepteerd.
Op 13 oktober worden de aangepaste adoptievoorstellen opnieuw besproken en
ditmaal wel geaccepteerd. De fondsenwerving kan van start gaan! Ook het concept
jaarprogramma 2012 van het Podium wordt met de Vrienden besproken en
aangescherpt. Deze bijeenkomst wordt tevens de vormgeving van het logo, kaartje
en briefpapier vastgesteld.
14 December staat in het teken van de stand van zake fondsenwerving voor
Herbestemmingsplannen. Het is geen makkelijke tijd voor fondsenwerving maar toch
lijkt het mogelijk het Podium (vnl. in natura) concreet te laten ondersteunen door
partijen actief in de omgeving van de Beukenhorst, een gebied met hoge leegstand
in kantoren. De fondsenwerving wordt in 2012 voortgezet.
Begin 2012 geven 2 bestuursleden aan op te willen stappen als Vriend. Tijdsgebrek
en weinig feeling met fondsenwerving zijn de voornaamste redenen.

