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Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Meerjarenbeleidsplan
Algemeen
De Stichting Hilversumse Architectuurprijs, opgericht op 25 juni 2009, dient uitsluitend een
algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt bestuurd door onbezoldigde
bestuurders en heeft conform haar statuten ten doel:
•
•

Het bevorderen van de kwaliteit van de architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting
te Hilversum, voortbouwend op de traditie van de Hilversumse jonge bouwkunst.
Het bevorderen van de betrokkenheid van de Hilversumse bevolking bij architectuur,
stedenbouw en landschapsinrichting in het algemeen en die van Hilversum in het bijzonder,

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Dit doet zij door:
•
•

Het instellen van een Hilversumse Architectuurprijs, eventueel onderverdeeld in
categorieën en/of naar aanleiding van thema’s, en het periodiek (in principe tweejaarlijks)
toekennen en uitreiken daarvan aan natuurlijke personen of rechtspersonen.
Het houden van bijeenkomsten over thema’s op het gebied van de bouwkunst in relatie tot
wonen, werken en voorzieningen in de breedste zin van het woord,

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Dit meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de activiteiten en daarmee gepaard gaande
werkzaamheden van de Stichting en binnen welke kaders zij werkt.

Bestuur
Het bestuur bestaat conform de statuten uit tenminste vijf personen. De samenstelling van het
bestuur is daarin vastgelegd:
•
Eén persoon is of was werkzaam in het openbaar bestuur van Hilversum.
•
Eén persoon is afkomstig uit kringen die zich bezighouden met de (cultuur)historie van
Hilversum.
•
Eén persoon is of was werkzaam als architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect.
•
Eén persoon is of was werkzaam op het gebied van wonen in Hilversum.
•
Eén persoon is afkomstig uit de sfeer van ondernemen in Hilversum.
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Bestuurders worden benoemd door het bestuur voor periodes van maximaal zes jaar en zijn
éénmaal herbenoembaar. Uit haar midden benoemt het bestuur een voorzitter, secretaris en
penningmeester in functie. Bestuurders mogen geen familiebanden met elkaar hebben.
Dit en de wijze waarop een bestuurder zijn functie verliest, is nader gespecificeerd in de statuten.
De bestuurstaken van het stichtingsbestuur zijn per functie als volgt:
De voorzitter is het gezicht van de Stichting, naar binnen en buiten. Zijn/haar taken zijn:
•
Leiden van de vergaderingen van het bestuur.
•
Initiatieven nemen.
•
Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
•
Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn/haar taken zijn:
•
Schrijven van brieven en andere stukken namens de stichting.
•
Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven.
•
Toezicht houden op de uitvoering van reglementen en beleidsstukken.
•
Maken van verslagen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.
De penningmeester beheert het geld van de Stichting. Zijn/haar taken zijn:
•
Bijhouden van de financiën.
•
Doen en ontvangen van betalingen.
•
Maken van het financieel jaarverslag en een begroting.
•
Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
Geen van deze 3 functionarissen heeft doorslaggevende zeggenschap over het vermogen.
Het postadres van de Stichting is Museum Hilversum. Hier vinden tevens de bestuursvergaderingen
plaats, die jaarlijks zo’n tienmaal gehouden worden. Het bestuur kan zich voor de uitvoering van
haar taken laten ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale media en secretariële
werkzaamheden. Het bestuur werd eind 2019 gevormd door:
Peter van Dulst
Vacature
Hendrik Jan Kappelle
Hans Ruijssenaars
Beernoud Moojen
Veronique Jansen

-voorzitter
-secretaris
-penningmeester
-algemeen bestuurslid
-algemeen bestuurslid
-algemeen bestuurslid

Termijn
2

loopt af op
25-6-2021

2
2
1
1

25-6-2021
25-6-2021
24-9-2020
9-10-2025

Financieel
De Stichting verwerft haar vermogen door:
•

•

•

•

Sponsorbijdragen.
De Stichting bindt Vrienden aan zich die per twee jaar, gelijk met de prijsuitreiking, een
donatie wordt gevraagd van € 1.000, -. Een sponsorbijdrage kan ook in natura worden
verstrekt. Bijvoorbeeld in de vorm van kortingen op drukwerk, zaalhuur, catering.
Subsidies.
De Stichting is terughoudend met het vragen van overheidssubsidies om de
onafhankelijkheid te waarborgen. Van de gemeente Hilversum wordt een bijdrage gevraagd
ter grootte van een reguliere sponsorbijdrage.
Erfstellingen of legaten.
De Stichting maakt het mogelijk erfstellingen en legaten van particulieren te ontvangen.
Hiertoe is de status van Culturele ANBI aangevraagd. Aan alle voorwaarden die voor de
toekenning van deze status worden gesteld, zal het bestuur voldoen.
Bijdragen uit uitgeoefende activiteiten.
De Stichting heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen voor het maken van de Historische
Atlas van Hilversum en heeft een deel van de oplage voor eigen rekening verkocht. De
opbrengsten daarvan zijn aan het vermogen toegevoegd. De Stichting kan in de toekomst
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soortgelijke activiteiten ondernemen. De resultaten worden steeds verantwoord in de
jaarstukken en gepubliceerd op de website.
De Stichting keert het bestuur of de oprichter geen uitkeringen uit, noch heeft de Stichting een
winstoogmerk. Een batig saldo wordt jaarlijks aan de Algemene Reserve toegevoegd. Uit haar
middelen betaalt de Stichting kosten voor de uitvoering van haar doelstellingen.
De uitreiking van de Architectuurprijzen gaat vergezeld van een aandenken en roem. Er is geen
geldbedrag gekoppeld aan de prijs.
Aan juryleden worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Gemaakte onkosten kunnen worden
gedeclareerd en worden vergoed. Aan sprekers ten behoeve van een bijeenkomst of ter
ondersteuning van de prijsuitreiking kan een redelijke vergoeding en een onkostenvergoeding
worden uitgekeerd.
De Stichting streeft ernaar dat ook sprekers onbezoldigd bijdragen aan de activiteiten van de
Stichting.
De kosten voor de prijzen (de plaquette voor de Vakprijs en het object voor de Publieksprijs)
worden betaald uit het vermogen van de Stichting.
De Stichting heeft zichzelf tot doel gesteld om een buffer vermogen aan te houden van €15.000,-.
Dit bedrag kan de kosten van twee prijsuitreikingen dekken. Hierdoor wordt de continuïteit
gewaarborgd.
De uitvoering van het beheer van de financiën van de Stichting is in handen van de
penningmeester. Een kascommissie, benoemd door het bestuur, controleert jaarlijks de
jaarstukken alvorens het bestuur deze vaststelt.
De penningmeester stuurt facturen aan Vrienden en donateurs en betaalt rekeningen.
Het vermogen van de Stichting staat op een bankrekening op naam van de Stichting, die namens
het bestuur beheerd wordt door de voorzitter en de penningmeester.
Als de Stichting wordt geliquideerd, wordt het vermogen besteed aan een organisatie zonder
winstoogmerk met de ANBI status en met een aan de doelstellingen van de Stichting vergelijkbaar
doel.
De balans, jaarrekening en het beredeneerd jaarverslag worden op de website van de Stichting
gepubliceerd.

De Hilversumse Architectuurprijzen
De Hilversumse Architectuurprijs, voor het eerst uitgereikt in 2010, is een tweejaarlijkse
onderscheiding die wordt toegekend door de Stichting Hilversumse Architectuurprijs aan
ontwerpers van bouwwerken, welke opgeleverd zijn in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de
prijsuitreiking, en die voldoen aan de volgende criteria:
•
•
•

Liggend binnen de gemeentegrenzen van Hilversum.
Omgevingsvergunning-plichtig zijn.
Voldoen aan de doelstelling van de Prijs, zoals bepaald in de statuten van de Stichting.

Er zijn twee prijzen:
•
•

De Vakprijs. De Vakprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het oordeel van de
hiertoe ingestelde vakjury. De Vakprijs bestaat uit een bronzen plaquette.
De Publieksprijs. De Publieksprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het
oordeel van het publiek dat door middel van een stemming hiertoe wordt uitgenodigd. De
Publieksprijs bestaat uit een object waarin het winnend ontwerp is weergegeven.

Sinds de oprichting van de Stichting in 2009 is de tweejaarlijkse prijsuitreiking met een Vakprijs en
een Publieksprijs een vaste waarde geworden in Hilversum en heeft daarnaast landelijke
bekendheid gekregen.
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Werkwijze
De Stichting draagt zorg voor het verkrijgen van een groslijst met alle bouwwerken die aan
genoemde criteria voldoen en in de onderhavige periode geheel zijn opgeleverd. Hiertoe heeft zij
contact met de gemeente Hilversum en houdt actief bouwwerkzaamheden in de gemeente bij.
De gemeente helpt met de samenstelling van de lijst door het raadplegen van de systemen waarin
omgevingsvergunningen zijn aangevraagd en werken gereed worden gemeld.
De Stichting benoemt een jury ten behoeve van de bepaling van de winnaar van de Vakprijs. De
juryleden worden benoemd op persoonlijke titel voor één periode. De jury bestaat uit 5 leden.
De jury is onafhankelijk van de Stichting en de leden ontvangen geen vacatiegelden.
Bouwwerken waarbij juryleden als ontwerper betrokken zijn geweest, komen niet in aanmerking
voor de prijsronde waarbij zij als jurylid optreden.
Het bestuur van de Stichting laat zich adviseren door een kleine commissie voor de selectie van te
nomineren werken uit de groslijst. De commissie wordt in functie benoemd door het bestuur.
De commissie beoordeelt tegen het einde van het tweede kalenderjaar alle bouwwerken van de
groslijst. De commissie adviseert het bestuur over de nominatie van maximaal tien bouwwerken,
waarna de nominatie na toetsing aan de criteria door het bestuur wordt vastgesteld.
Ontwerpers van de bouwwerken wordt vervolgens gevraagd in te stemmen met de nominatie en
informatie ter hand te stellen, bestaande uit foto’s, tekeningen en tekst.
De nominatie wordt, voorzien van alle benodigde informatie, aan de jury ter hand gesteld in het
begin van het jaar van de prijsuitreiking. De Vakjury beoordeelt de ter hand gestelde informatie en
selecteert bouwwerken om te bezoeken teneinde een winnaar te kunnen aanwijzen. Van de
juryvergaderingen wordt een verslag gemaakt.
Het bestuur van de Stichting draagt er tevens zorg voor dat de informatie over de genomineerde
bouwwerken aan de regionale media wordt verstrekt ten behoeve van de organisatie van de
toekenning van de Publieksprijs. Via de website van de Stichting en de website van een regionaal
werkzaam nieuwsblad kan men stemmen, waarbij een filter dubbele stemmen voorkomt. Na
controle van de totale lijst wordt de winnaar op basis van meeste stemmen vastgesteld door het
bestuur.
De werkwijze en het geheel van afspraken om te komen tot de uitreiking van Vakprijs en
Publieksprijs wordt vastgelegd in een Reglement en in procedureafspraken met de media. Het
reglement wordt door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Stichting.
Van het geheel: het overzicht van de genomineerde werken, het juryverslag en de uitslag van de
stemming wordt een boekje gemaakt dat ook te downloaden is via de website van de Stichting. Het
boekje is, zolang de voorraad strekt, gratis verkrijgbaar.

Bijeenkomsten
De Stichting houdt in het jaar zonder prijsuitreiking, het tussenjaar, een of meer bijeenkomsten en
activiteiten om aan haar doelstellingen invulling te geven.
Het bestuur stelt een thema vast, al dan niet voortbordurend op een voorgaand thema. Het thema
sluit aan bij de actualiteit van de stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke
ontwikkelingen, gerelateerd aan Hilversum en kijkt naar voren, naar de toekomst. De
bijeenkomsten kunnen onder andere bestaan uit lezingen, paneldiscussies, ontwerpwedstrijden,
publicaties, enquêtes en workshops.
De invulling van het tussenjaar wordt breed gehouden en de bijeenkomsten zijn ook niet alleen
voorbehouden aan het tussenjaar. Mocht het bestuur dat noodzakelijk achten, dan kan zij op elk
moment een bijeenkomst plannen en organiseren.

Vrienden van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Aalberts Bouw B.V. │Blauwhoed Eurowoningen│Castanea Bedrijfsmakelaars
De Koster cs Makelaars | Drukkerij Ten Herkel │Dura Vermeer | Eliza Vastgoed B.V.
Gemeente Hilversum│Gooi en Eembode | De Gooi en Eemlander│Kastanje | Kroonenberg Groep
Lingotto | Makeltrent BV | Museum Hilversum│Novaform│Slokker Bouwbedrijf
Syntrus Achmea Vastgoed | Van Hengstum & Stolp Notarissen│van Wijnen

5

Voorgaande thema’s onder andere geweest:
•
De toekomst van het centrum, zowel wat betreft het veranderend winkelgedrag als de
daarmee gepaard gaande leegstand.
•
De ontwikkeling van Hilversum als mediastad.
•
De ontwikkeling van het Stationsgebied en de Spoorzone en de betekenis van het spoor
voor de stad;
Over deze thema’s werden steeds een of meerdere activiteiten georganiseerd.
Een belangrijke activiteit van het bestuur was ook het bevorderen van de publicatie van de
Historische Atlas van Hilversum.

Communicatie
De wijze van organiseren van de prijsuitreiking is vastgelegd in een Reglement en in
procedureafspraken met externe partijen.
Voor de organisatie van de uitreiking van de prijzen beschikt het bestuur over een Draaiboek
waarin alle acties gevolgtijdig zijn opgenomen. Het Draaiboek wordt per prijzenronde
geactualiseerd en vastgesteld.
Voor de organisatie van de uitreiking van de Publieksprijs is ook een Procedureschema beschikbaar
dat per ronde wordt geactualiseerd.
Voor de communicatie met derden zijn standaardbrieven ter beschikking.
De communicatie met derden verloopt grotendeels met email en waar nodig per brief.
De Stichting maakt hiervoor gebruik van e-mailadressen die door de secretaris worden beheerd.
De Stichting heeft een website die door de provider technisch wordt beheerd. De redactie en
inhoudelijke ontwikkeling van de website wordt verzorgd door bestuursleden. Alle informatie over
en van de Stichting, zoals jaarstukken, publicaties en verslagen worden gepubliceerd op de
website. Een afschrift van de website wordt jaarlijks opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek.
Om het bereik te vergroten wordt ingezet op de contactfrequentie en verschillende media.
Persberichten worden verstuurd aan de regionale media (Hilversum en omgeving) en aan relevante
websites.
Nieuwsbrieven, aankondigingen, uitnodigingen en ander uitingen worden verstuurd aan
belangstellenden die in de database van de Stichting zijn opgenomen.
Tevens wordt van sociale media (Facebook, Twitter, YouTube) gebruik gemaakt om
publiciteitscampagnes aan te kondigen. Over de fora worden in principe geen actieve discussies
gevoerd, omdat de Stichting de dialoog faciliteert en behoudens uitzonderingen geen actief
standpunt uitdraagt in openbare online discussies.
De Stichting heeft een Privacyreglement. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor
het toezicht op de uitvoering van het bepaalde in dit reglement. Het Privacyreglement kan via de
website worden gedownload.
Ontvangers van nieuwsbrieven en aankondigingen kunnen steeds besluiten zich voor deze uitingen
van de Stichting af te melden. Alle publiciteitscampagnes worden daartoe automatisch verwerkt.
De database met belangstellenden voor het werk van de Stichting wordt beheerd onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
In al haar uitingen en op de website vermeldt de Stichting haar Vrienden. Op de website heeft elke
vriend een link naar de eigen website.
Alle daarvoor geëigende uitingen van de Stichting worden opgeslagen in het –digitale- archief van
de Stichting. Het archief wordt beheerd namens het bestuur door de secretaris.
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Toekomst
Sinds de oprichting van de Stichting in 2009 is de Hilversumse Architectuurprijs een vaste waarde
in Hilversum en daarbuiten geworden.
In de komende jaren zal het bestuur blijven werken aan het vergroten van de naamsbekendheid en
de bekendheid onder de Hilversummers en anderen van het werk en de doelstellingen van de
Stichting.
Daartoe zal ook in de komende jaren het uitreiken van de Vakprijs en de Publieksprijs het
voornaamste instrument zijn. Dit ging en zal ook in de komende jaren vergezeld gaan van de
bijbehorende publiciteitscampagnes.
Hiermee wordt de belangrijkste doelstelling van de Stichting steeds weer geoperationaliseerd.
In de komende jaren zal het bestuur ook steeds aandacht besteden aan thema’s die de
belangstelling voor architectuur en stedenbouw kunnen vergroten.
De herstructurering van het stationsgebied en de Spoorzone zal ook de komende jaren aandacht
vragen.
Daarnaast zal het bestuur aandacht vragen voor duurzaamheid, milieu en andere zaken die de
leefbaarheid in relatie tot architectuur en stedenbouw raken.
Na de eerste activiteiten van de Stichting, nu ruim tien jaar geleden, bestond de database met
belangstellenden uit omstreeks 500 adressen. Inmiddels is dat aantal gestegen tot ruim 3600
adressen.
Mensen kunnen zich afmelden bij elke verzending, maar ook aanmelden via de website. Het doel is
om jaarlijks dit aantal te vergroten om hiermee het werk van de Stichting bij meer mensen in de
belangstelling te brengen. In eerste instantie streeft het bestuur hierbij naar een groei van de
database naar 5000 adressen, rekening houdend met de privacyregels die op het beheren van
adressen van toepassing zijn.
De prijsuitreiking en andere bijeenkomsten werden steeds bij voorkeur gehouden in het
monumentale raadhuis omdat het een zo beeldbepalend gebouw is voor de architectuur van
Hilversum. Grote bijeenkomsten en bijeenkomsten die met name interessant zijn voor bewoners
van delen van Hilversum zullen ook steeds vaker op andere locaties worden gehouden. Een
voorbeeld hiervan was de zeer drukbezochte bijeenkomst over het stationsgebied, gehouden in de
Morgenster kerk in Hilversum Oost.
Alle bijeenkomsten van de Stichting zijn vrij toegankelijk en dat blijft zo.
Het bereik van de aankondigingen leidt tot grote bezoekersaantallen, tussen 150-200 bij een
prijsuitreiking, wat nog juist in de burgerzaal van het Raadhuis past.
Het beeld bij andere bijeenkomsten is wisselend, tussen ca. 150 en 250 bezoekers.
Als de aantallen groter worden dan de burgerzaal aan kan, wijkt de Stichting bij een bijeenkomst
uit naar een andere geschikte locatie in Hilversum Bij de prijsuitreiking zal het aantal plaatsen dan
gelimiteerd moeten worden vanwege de brandweereisen.
Tot besluit zal het bestuur ernaar streven ook in de komende jaren steeds alert te blijven op
nieuwe wegen om de doelen van de Stichting te verwezenlijken.
Omdat hiermee kosten gepaard gaan, zal het bestuur een actief beleid voeren om het aantal
Vrienden van de Stichting verder te vergroten en hiermee de – financiële - armslag.

Hilversum, november 2019
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