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De stichting Vrienden van het Podium is op 14 maart 2011 werkelijkheid geworden. Het jaar 2012 is het eerste
volle jaar voor de stichting, waarmee het toch een soort Proof of the Pudding-jaar is geweest. De Vrienden
hebben in dit jaar t.b.v. het Podium in de praktijk ongelooflijk veel expertise kunnen genereren binnen hun
netwerk van ondernemingen, organisaties en overheden op het gebied van economie, handel, vastgoed, bestuur
en Schiphol.
Wij hebben het Podium ondersteund bij de ontwikkeling van hun Jaarprogramma. Daarnaast is onze expertise
vooral ingezet voor twee grote programma’s van het Podium: “ Herbestemmingsplannen en leegstand
kantoorgebieden” en “AirportCity”. Deze hebben wij op verzoek van het Podium geadopteerd en vervolgens met
het Podium verder ontwikkeld, invulling gegeven en aan de grond gezet. Beide projecten hebben veel bezoekers
gegenereerd. Om er een uit te lichten. De lezingenreeks van AirportCity is zeer succesvol geweest: een
geweldige locatie met het auditorium van Schiphol en de grote zaal van SADC, een goede organisatie van het
Podium en veel deelnemers (70-100 per lezing). De Vrienden hebben hier in de voorbereiding en het regelen van
sprekers en locaties een grote en zeer waardevolle bijdrage aan geleverd. De hierbij niet gemaakte kosten (4750
Euro) door die inspanning, zijn door het Podium aangewend voor een moderator en verslaglegging (op papier en
film).
In totaal hebben de Vrienden aan sponsorgeld 11.500 Euro geworven en volgens opgave van het Podium nog
minimaal 4750 Euro aan concreet te maken kosten kunnen besparen. Van de 11.500 Euro is 5000 Euro door de
sponsor rechtstreeks aan het Podium overgemaakt Dit brengt het totaalresultaat van de Vrienden in 2012 op
minimaal 16.250 Euro ten gunste van het Podium.
Een resultaat om trots op te zijn!
Fondsenwerving voor het Podium is nodig en zal steeds meer nodig worden door afnemende subsidies. De
opgedane ervaring met fondsenwerving in 2012 is boeiend en leerzaam geweest. Het heeft er toe geleid dat, in
tegenstelling tot 2011, wij nadrukkelijk hebben gekozen voor het uitgangspunt dat betrokkenheid creëren van
partijen bij de inhoud van het programma, vooraf dient te gaan aan het werven van fondsen. Niet andersom. Dit
lijkt het meest kansrijk.
Alles bij elkaar is het jaar goed verlopen en hebben de Vrienden ten gunste van het Podium een groot netwerk
kunnen aanboren. Met dank aan de sponsoren en andere personen en organisaties voor verleende inzet,
beschikbaarstelling en (financiële) ondersteuning.
Begin 2012 zijn twee bestuursleden als Vriend opgestapt, Age Vermeer (Dura Vermeer) en Piet Brandjes
(APPM). Tijdgebrek en weinig feeling met fondsenwerving zijn de voornaamste redenen. Piet Brandjes is
adviseur van de Vrienden gebleven. In de loop van het jaar is aan de invulling van de ontstane open plekken
gewerkt en zal voorjaar 2013 worden afgerond. Frits Vermeijs is herbenoemd voor 3 jaar als Vriend.
De bijeenkomst van 1 februari staat in het teken van de 2 adoptieprojecten Herbestemmingsplannen/leegstand
kantoorgebieden en AirportCity. Met name aan de orde is geweest een inventarisatie van de eerste ervaringen
met de wervingsactie en de gesprekken met potentiele sponsoren. Een prospectlijst ligt ten grondslag aan deze
actie.. De fondsenwerving wordt voortgezet.
Tijdens de bijeenkomst van 26 april hebben de besprekingen centraal gestaan van de inhoudelijke lijn van beide
adoptieprojecten. Deze bestaat uit een lezingenreeks ‘bewegingen op en rond de luchthaven’. De reeds lopende
lezingenreeks en expertmeetings voor ‘Herbestemmingsplannen’ verloopt goed. M.b.t. de fondsenwerving wordt
besloten om de voorkeur te geven aan potentiele sponsoren eerst te betrekken bij de inhoud (bijv. als spreker) en
het Podium. Als er betrokkenheid is ligt een gesprek over financiële ondersteuning meer voor de hand.
Op 1 augustus wordt het concept-Jaarprogramma 2013 op verzoek van en in aanwezigheid van het Podium met
de Vrienden besproken. Actiepunten fondsenwerving Herbestemmingsplannen wordt eveneens besproken.
Afgesproken wordt dat er een betere nazorg moet worden besteed aan sponsoren. De prospectlijst om de
fondsenwerving te starten voor AirportCity, wordt vastgesteld en gaat van start. Er is een controlegesprek
geweest met de belastingdienst over behoud van onze ANBI-status. Het daarop volgende antwoord is positief.
We behouden de ANBI-status.
28 november staat in het teken van het eerste besluit over de toekenning en uitbetaling van door de Vrienden
geworven fondsen ten gunste van het Podium. Gelet op de moeilijke tijd om fondsen te werven is het toch met

gepaste trots dat wij als Vrienden 2012 kunnen afsluiten met het overmaken van een eerste bedrag aan het
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol.
Het bestuur van de stichting

