Jaarverslag 2020, Stichting Hilversumse Architectuurprijs
1. Algemeen
Het bestuur kwam in 2020 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
Hendrik Jan Kappelle
Siebolt Anema
Veronique Jansen
Hans Ruijssenaars
Beernoud Moojen

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

Termijn
2
2
1 tot
1 tot
2
1

loopt af op
25-06-2021
25-06-2021
02-12-2020
26-02-2020
25-06-2021
26-08-2020

De eerste termijn van zes jaar van Beernoud Moojen liep af op 26-08-2020. Wegens verhuizing
was het hem niet mogelijk een tweede termijn als bestuurslid van de HAP aan te gaan. Het bestuur
bedankt Beernoud voor zijn verdiensten voor de HAP.
Veronique Jansen nam afscheid als bestuurslid, maar blijft actief betrokken bij de communicatie,
met name bij de nieuwsbrieven en de sociale media.
In de functie van secretaris werd voorzien door de benoeming van Siebold Anema.
Op 2-12-2020 besloot het bestuur, na het afscheid van Siebolt Anema het secretariaat onder te
brengen bij een extern bureau om daarmee de secretariële werkzaamheden verder te
professionaliseren en de continuïteit te waarborgen.
Aangezien in 2021 de tweede termijn van drie 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. Onder de titel: ‘Werkzaamheden HAP’ is een totaaloverzicht
gemaakt van de uit te voeren taken en werkzaamheden. Bij het maken van een toekomstige
taakverdeling onder de bestuursleden wordt dit document gebruikt.
In dat kader werden op 23-09-2020 de volgende bestuursleden benoemd:
Eric van der Want
Raoul van de Wetering
Ward Roozenburg
Peter Defesche

-algemeen
-algemeen
-algemeen
-algemeen

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Termijn
1
1
1
1

loopt af op
23-09-2026
23-09-2026
23-09-2026
23-09-2026

De bestuursvergaderingen konden in 2020 ondanks de coronacrisis doorgang vinden, waarbij
vanzelfsprekend de geldende gedragsregels werden gehanteerd.
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3. Vrienden van de Stichting
Vele vrienden prolongeerden hun steun aan de stichting. In 2020 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, Dura Vermeer, Eliza
Vastgoed B.V., Gemeente Hilversum, Gooi en Eembode, De Gooi en Eemlander, Gooi’s
Bouwbedrijf b.v., ID Bedrijfsmakelaars, Kastanje, Kroonenberg Groep, Mokveld Bouw &
Onderhoud BV, Museum Hilversum, Slokker Bouwgroep BV, Van Hengstum & Stolp
Notarissen, Van Wijnen.
4. Thema Debatbijeenkomst(en)
Het jaar 2020 was een jaar zonder prijsuitreiking waarin traditiegetrouw een of meer
debatbijeenkomsten werden georganiseerd.
De profilering van de HAP als de organisatie die niet alleen de prijzen uitreikt, maar ook waakt over
de kwaliteit van architectuur en stedenbouw, wordt hierdoor versterkt.
Begin 2020 opteerde de gemeente voor het bouwen van 10.000 woningen in het kader van de
plannen van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).
Het bestuur besloot een debat aan deze plannen te wijden in april 2020. Vanaf maart gooide de
coronacrisis echter roet in het eten. De bijeenkomst werd afgelast.
Aangezien de cijfermatige grondslag van de MRA-plannen van het college uiterst mager bleek,
heeft het bestuur als bijdrage aan de discussie een nota opgesteld met als titel:’ De Toekomst van
Hilversum’. In deze nota werden voor de toekomst van de stad relevante statistieken opgenomen.
De nota werd ondersteund door een filmpje en nieuwsbrieven en als gevolg van een aanbod
daartoe, toegelicht bij het merendeel van de raadsfracties. In de zomer van 2020 besloot de
Gemeenteraad de MRA-plannen te cancelen.
In het najaar werden de plannen weer actueel in het kader van de te ontwikkelen Omgevingsvisie.
Besloten werd een tweetal debatten te organiseren. Een debat over ‘Wonen’ en over ‘Omgeving en
mobiliteit’.
Als inleiders werden aangetrokken:
Wonen:
Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarktbeleid,
Friso de Zeeuw, oud-hoogleraar Gebiedsontwikkeling,
Sjoerd Soeters, stedenbouwkundige en architect
Omgeving en Mobiliteit:
Gespreksleider:

Henk Meurs, hoogleraar Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling
Karin Kos, directeur-rentmeester Goois Natuurreservaat
Jos Gadet, hoofdplanoloog gemeente Amsterdam
Felix Meurders

Ook de plannen voor deze debatbijeenkomsten moesten door de voortdurende coronacrisis worden
uitgesteld., deze keer tot ver in 2021.
Ter voorbereiding op de debatten werd de nota met statistieken verder uitgebreid onder de titel:
‘De Toekomst van Hilversum, op naar 2040’ Via de website van de stichting is deze nota te
verkrijgen.
5. Uitreiking Hilversumse Architectuurprijzen 2021
Voor de uitreiking van de architectuurprijzen in 2021 voor de gereed gekomen werken in 2019 en
2020, werden de voorbereidingen in het najaar van 2020 gestart.
Van de gemeente werd een lijst ontvangen van de gereedgekomen werken, waaruit het bestuur
een groslijst van circa 50 werken maakte. Deze 50 werken werden door het bestuur op locatie
bezocht. Vervolgens werden tien werken geselecteerd die aan de Vakjury worden voorgelegd,
nadat alle nominaties zijn geaccepteerd.
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De Vakjury bestaat voor deze prijzenronde uit:
Dick van Gameren, voorzitter
Karen Heerschop
Gus Tielens
Madeleine Maaskant
Metin van Zijl
Van de tien genomineerde werken, het juryrapport en stemming voor de Publieksprijs wordt in
2021 weer een boekje gemaakt dat voor belangstellenden na de prijsuitreiking gratis verkrijgbaar
is.
Genomineerd zijn de volgende werken:
1.
166 appartementen Erfgooiersstraat, Dasselaarstraat, Verschurestraat, Van Dijkstraat
Opdrachtgever:
De Alliantie Ontwikkeling B.V.
Architect:
dvdp architectuur + stedenbouw
2.
Herontwikkeling Oude Amersfoortseweg 121-131 tot Multifunctioneel Centrum H-Park
Opdrachtgever:
RE De Velopment BV
Architect:
ZZDP Architecten BV
3.
Renovatie, groot onderhoud 176 monumentale woningen complex 102,103,104.
Opdrachtgever: St. Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken
Architect:
TAK architecten
4.
Verbouwen Badhuislaan 15 tot 11 woningen en parkeergarage
Opdrachtgever:
District 1402 BV
Architect:
Architectenbureau Kwa
5.
Verbouwen badhuis naar twee woningen Hilvertsweg/Meidoornstraat
Opdrachtgever:
P.J.M. Hendriks, B. Custers, S. Riedstra
Architect:
TAK architecten

6.
Nieuwbouw Clubhuis en bijgebouwen Hilversumsche Golf Club
Opdrachtgever:
Hilversumsche Golf Club
Architect:
Samenwerkende architecten: Rappange & partners
architecten bv; Oomen Ontwerpt; Bastiaan Jongerius Architecten
7.
Bouwen van de woning Bachlaan 32
Opdrachtgever:
J.L.C.M van Daelen
Architect:
Engel Architecten
8.
Ambulancepost Hilversum, Laan van Tergooi 6
Opdrachtgever:
Tergooi
Architect:
Wiegerinck Architecten Arnhem bv
9.
Nieuwbouw, transformatie Hoorneboeg 4, 4A en 4B
Opdrachtgever:
4,4B: mevr. M. Lockhorst, 4A: A. Meeuwsen
Architect:
Schoots Architecten
10.
Bouwen van de woning Annie M.G. Schmidtstraat 8
Opdrachtgever:
D. Kegel
Architect:
Finnhouse Houtbouw B.V.
De bijeenkomst van de Vakjury moest in het kader van de coronamaatregelen worden uitgesteld.
Alle stukken van de genomineerden werden ondanks de coronamaatregelen tijdig ontvangen.
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6. Publiciteit
De publiciteit voor de Hilversumse Architectuurprijzen en de debatbijeenkomsten van de stichting
werd via email, social media, de website, De Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode verspreid.
De website werd relmatig van updates voorzien. De hosting en het onderhoud van de website werd
verzorgd door Green Multimedia.
Via de website is het mogelijk de juryboekjes en andere documenten te downloaden en/of te
reageren op activiteiten. Ook in 2020 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.
De stichting heeft een privacyreglement. Ter uitvoering hiervan wordt onder meer de database met
gegevens van de volgers regelmatig bijgewerkt. Uitschrijvingen worden automatisch verwerkt.
7. Secretariaat
Het secretariaat werd ondersteund door Hetty Tijhuis van Kappelle Onroerend Goed. Voor de
nieuwsbrieven, sociale media en het communicatiebeleid werd een beroep gedaan op Veronique
Jansen.
Voor verslaglegging van grote bijeenkomsten wordt 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.
Het bestuur heeft als uitgangspunt dat de stichting financieel volledig onafhankelijk blijft. 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 2020 ervoor zorggedragen 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. In 2020 is uitvoering gegeven aan dit beleidsplan.
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