Jaarverslag 2019, Stichting Hilversumse Architectuurprijs
1. Algemeen
Het bestuur kwam in 2019 achtmaal bijeen. De vergaderingen vonden plaats in Museum Hilversum
aan de Kerkbrink in Hilversum. In het museum is ook het postadres van de stichting gevestigd.
2. Bestuur
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
Peter van Dulst
Sophie Keulemans
Hendrik Jan Kappelle
Joke Ubbink
Veronique Jansen
Hans Ruijssenaars
Beernoud Moojen

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

Termijn
2
1 tot
2
2 tot
1 v.a.
2
1

loopt af op
25-06-2021
27-09-2019
25-06-2021
10-05-2019
09-10-2019
25-06-2021
24-09-2020

De eerste termijn van zes jaar van Sophie Keulemans liep af op 27-9-2019. Zij heeft besloten geen
tweede termijn als secretaris van de HAP aan te gaan. Het bestuur bedankt Sophie voor haar grote
verdiensten voor de HAP.
Als nieuw Algemeen Bestuurslid werd op 09-10-2019 Veronique Jansen benoemd, nadat op 10-052019 Joke Ubbink had aangegeven na tien jaar te willen stoppen met haar functie in het bestuur.
Joke Ubbink werd door het bestuur hartelijk bedankt voor haar inzet gedurende die tien jaar.
De functie van secretaris werd door de voorzitter waargenomen tot de benoeming van Siebold
Anema in de functie van secretaris op 22-01-2020.
Aangezien in 2021 de tweede termijn van de bestuursleden van ‘het eerste uur’ afloopt, is het
bestuur een evaluatie gestart, onder meer met als doel gericht te kunnen zoeken naar een tijdige
vervanging van deze bestuursleden.
3. Vrienden van de Stichting
Vele vrienden prolongeerden hun steun aan de stichting. In 2019 werden daarbij verschillende
nieuwe vrienden van de Stichting verwelkomd. Het werk van de stichting Hilversumse
Architectuurprijs wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de volgende vrienden:
Aalberts Bouw bv, BAM Bouw en Techniek bv, Blauwhoed Eurowoningen,
Castanea Bedrijfsmakelaars, De Koster cs Makelaars, Drukkerij Ten Herkel,
Eliza Vastgoed B.V., Gemeente Hilversum, Gooi en Eembode, De Gooi en Eemlander,
Gooi’s Bouwbedrijf b.v., Kastanje, Kroonenberg Groep, Lingotto, Makeltrent BV,
Mokveld Bouw & Onderhoud BV, Museum Hilversum, Novaform, Slokker Bouwgroep BV
Syntrus Achmea Vastgoed, Van Hengstum & Stolp Notarissen, Van Wijnen.
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4. Debatavond: ‘Een gouden kans voor Hilversum’, 12 februari 2019
In het jaar 2019 werden de twee jaarlijkse Vakprijs en Publieksprijs uitgereikt.
Daarnaast organiseerde het bestuur op 12 februari 2019 een debatavond over de gemeentelijke
plannen voor het stationsgebied onder de titel: ‘Een gouden kans voor Hilversum’. De avond werd
met 350 aanwezigen in ‘De Morgenster’ zeer goed bezocht. Kern van de avond was de bespreking
van het project: ‘De zeven Straatjes’ en de presentatie door Michel Huisman van het project
Maankwartier in Heerlen. Centraal thema was de verbinding tussen Hilversum Oost en West die
sterk voor verbetering vatbaar is en door de gemeentelijke plannen verder in het gedrang dreigde
te komen. Voorafgaand werd een uitgebreide informatiebrochure door het bestuur gemaakt en via
mail en de website gedeeld. Aan de debatavond werd door de regionale media uitgebreid aandacht
besteed. Tijdens de avond kwamen ook bewonersvertegenwoordigers uitgebreid aan het woord.
De impact op de gemeentelijke planontwikkeling zal de komende tijd moeten blijken.
De profilering van de HAP als de organisatie die niet alleen de prijzen uitreikt, maar ook waakt over
de kwaliteit van architectuur en stedenbouw is in lijn met de opzet en uitkomsten van de avond.
5. Uitreiking Hilversumse Architectuurprijs 2019
Ten behoeve van de uitreiking van de architectuurprijzen op 11 april 2019, voor de gereed
gekomen werken in 2017 en 2018, werden de voorbereidingen in het najaar van 2018 gestart.
Van de gemeente werd een lijst ontvangen van meer dan 1400 gereedgekomen werken, waaruit
50 werken op een groslijst kwamen. Daaruit werden door het bestuur tien werken geselecteerd die
aan de jury werden voorgelegd, nadat alle nominaties waren geaccepteerd. De jury bestond deze
prijzenronde uit:
Rudy Uytenhaak, voorzitter
Eric van der Want
Maarten Marijnussen
Metin van Zijl
Paul van der Grinten
Van de tien genomineerde werken, het juryrapport en stemming voor de Publieksprijs werd weer
een boekje gemaakt dat voor belangstellenden gratis verkrijgbaar was.
Genomineerd waren de volgende werken:
1) Bosdrift 53 Restauratie en herbestemming Clemenskerk
BOEi, Hurenkamp Architecten, Van de Burgt en Strooij.
2) Winkel(s) Langestraat- 45 Woningen Brinkweg
A Campo architecten
3) De KROon. 85 Appartementen Julianalaan, Koningsstraat
De Jong Architecten
4) Appartementencomplex Belvedère. 55 Appartementen Oostereind
René van Zuuk Architecten bv
5) Buitenrijk. 19 Woningen Ant. Fokkerweg
Van Woerkom de Brouwer Architecten
6) Almansweide. 8 Grondgebonden woningen Rita Reyshof 2-14 e.o.
Moost Architect
7) Dolf van der Lindenstraat 1. Vrijstaande woning
Baudoin van Alphen Bergers Architecten
8) Erfgooiersstraat-Dasselaarstraat. 72 Appartementen
dvdp architectuur en stedenbouw
9) Beethovenlaan 4. Vrijstaande woning
Architectuurstudio SKA
10) Foodhall Mout. Naarderstraat 8
Zecc Architecten
De Vakprijs ging naar René van Zuuk Architecten bv, de Publieksprijs werd gewonnen door Zecc
Architecten.
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6. Publiciteit
De publiciteit voor de Hilversumse Architectuurprijs werd via email, social media, de website, De
Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode verspreid. De website werd relmatig van updates
voorzien.
Via de website is het mogelijk de juryboekjes en andere documenten te downloaden en/of te
reageren op activiteiten. In 2019 is actief ingezet op social media, wat zijn vruchten afwerpt.
Uitnodigingen en nieuwsbrieven worden via MailChimp verstuurd, wat de mogelijkheden,
toegankelijkheid, het aangezicht, de verzending, aanmelding en afmelding (ook in verband met de
privacy) professioneel maakt. Het adressenbestand groeide tot ruim 3500 adressen.
7. Secretariaat
Het secretariaat werd ondersteund door Hetty Tijhuis van Kappelle Onroerend Goed, wat tot grote
steun geweest is van de Stichting. Voor grote communicatie-uitingen werd een beroep gedaan op
Veronique Jansen.
Voor verslaglegging van grote bijeenkomsten werd een beroep gedaan op Barbara de Hartogh.
8. Financiën
Door de toename van het aantal Vrienden van de Stichting en een gedegen beleid is de financiële
toestand gezond te noemen. Het bestuur streeft ernaar voldoende buffer aan te houden om de
prijsuitreikingen ook in mindere jaren te waarborgen.
Ook streeft het bestuur ernaar financieel onafhankelijk te blijven. Voor het overige wordt verwezen
naar de Winst- en Verliesrekening en de Balans van de Stichting.
9. Culturele ANBI status
Per 20 november 2019 wordt de HAP aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) en ook als culturele ANBI.
Het bestuur heeft in 2019 ervoor zorg gedragen dat de Stichting aan alle verplichtingen, zoals het
publiceren van een meerjarenbeleidsplan en de jaarstukken, voldoet.
Door het verkrijgen van de status van culturele ANBI wordt het voor donateurs fiscaal gunstiger
om aan de HAP een bijdrage te geven.
Het meerjarenbeleidsplan is in november 2019 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de
website.
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