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BESTUURSVERSTAG 2017

Vooraf
Stichting Architectuur Lokaol, statutoir gevestigd te Amsterdom, streeft noor goed opdrachtgever-
schop in een gezonde bouwcultuur. We werken in een omgeving woorin in toenemende mate wordt
geëxperimenteerd en woarin talvan, steeds ondere, initiatiefnemers zoeken naar nieuwe oplossingen
voor nieuwe maatschoppelijke vroagstukken. En hoewelvisie en kennisontwikkeling vrogen om beleid
op de lange termijn, wordt de proktijk steeds voker gedomineerd door snelle ontwikkelingen en korte
termijn denken. Als constonte factor in deze permanent veranderende omgeving wordt Architectuur
Lokoal gewoordeerd ols een gerespecteerde kennisinstelling die de nodige continuiteit biedt, verbin-
dingen legt en kennis borgt. Doorbij is onze onafhankelijke, niet-commerciële positie telkens essenti-
eel om het werk te kunnen doen. Tegelijkertijd blijft de stichting kwetsboor doordot het werkterreín
vanuit de oard ervan in de culturele voorhoede ligt, en juist omdat we ons werk'tussen' olle partijen
doen. Sinds de oprichting von de stichting, woarvon de bron in het nationale architectuurbeleid lígt, is
sprake von een directe relotie met de rijksoverheid. De nodige verbìndingen met de ondere overheden
worden vanaf 2073 onder meer gelegd vonuit de rolvan lead partner d¡e het rijk oon Architectuur Lo-
koal heeft toegekend.

Ook in 2O17, het eerste jaar van een nieuwe, vierjarige beleidsperiode, hebben we hieraan inhoud en
vorm kunnen geven. Daarbij zijn veranderingen in het rijksbeleid bij de start van de Actieagenda
Ruimtelijk Ontwerp ARO 2Ot7-2020 van grote invloed geweest. Aan het einde van 2016 moest een
aanzienlijke reorganisatie doorgevoerd worden als gevolg van een veel lagere bijdrage van de rijks-
overheid voor de jaren 2077-2020, dan waarop de stichting meende te kunnen rekenen op basis van
eerder overleg. Het bestuur heeft de te verwachten verlaging van € 286.000 jaarlijks, in het beleids-
plan 2Ot7-2020 vertaald in het besluit om de bijbehorende normbegroting voor deze periode met
€ 200.000 te verlagen. Het jaar ging lastig van start door de hierop volgende discussie, waarbij het
bestuur extern juridisch advies heeft moeten inwinnen. Uiteindelijk is de verlaagde rijksbijdrage pas

medio augustus 201-7 beschikbaar gesteld. Vanwege de onduidelijkheid hierover kon het in principe
overeengekomen programma niet vooruitlopend op de subsidieverlening werkelijk op gang komen in
de eerste acht maanden van het jaar. De medewerkers zijn erin geslaagd om het werk in deze om-
standigheden zoveel mogelijk voor te bereiden voor uitvoering ná definitieve subsidieverstrekking -

en waar mogelijk om, binnen een redelijke inschatting van risico's, toch een aantal activiteiten in
gang te zetten. Niet kon worden vorkomen dat een deel van het beoogde programma moest worden
doorgeschoven naar 2018.
Het nieuwe kabinet heeft het ruimtelijk beleid, dat bij aanvang van de voorgaande beleidsperiode
2073-2Ot6 van het (toen opgeheven) ministeríe van VROM naar het ministerie van lenM was overge-
heveld, eind 2017 bij het ministerie van BZK ondergebracht. Meer duidelijkheid over de ruimtelijke
agenda van het rijk tekende zich, na een langdurige kabinetsformatie, begin 2018 af.

Hiernaast zou de programmasubsidie 2017-2020 van het Stimuleringsfonds Creatieve lndustríe
€ 50.000 jaarlijks bedragen (in 2015 - 2OL6 jaarlijks € 130.000). Ook deze beschikking werd nog niet in
2016 ontvangen.

Pas aan het begin van 2OL7 werd duidelijk werd dat de totale bijdragen uit subsidie € 442.OOO minder
zouden zijn dan in 2016 (gemiddeld jaarlijks € 370.000 minder).

Met het verwerven van opdrachten uit de markt worden steeds betere resultaten geboekt (56% van
de omzet incl. overige inkomsten in 2OI7,vgl.3O% van de omzet in 2016). Hierdoor kon de bijge-
stelde begroting, met een verlaagd personeelsbestand, toch grotendeels worden gerealiseerd.
Als resultaat van deze beide ontwikkelingen (lagere inkomsten uit subsidie, hogere inkomsten uit de
markt) moest de stichting het jaar 2077 met een verlies afsluiten.
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Al met al zijn de maatregelen die eind 2016 werden genomen adequaat gebleken om in het eerste
boekjaar van de nieuwe beleidsperiode 2OI7-2020 en ondanks de lastige start, een goede basis te
leggen voor de komende jaren. Daarbij is, zonder concessies te doen aan het ideêle karakter van de
stichting, weer de balans in gemengde financiering uit markt en overheid verder verbeterd.

ln2Ot7 behaalde de stichting SSY'van de begrote omzet 154%t.o.v. de omzet 2016). De kosten
bleven nagenoeg op het begrote niveau. Waar in de beleidsperiode 2OL3 - 2016 gemiddeld jaarlijks
213" van de omzet afkomstig was uit rijksbijdragen en 1/3" uit de markt, was dat in 2OL7 precies
andersom: 1/3" is afkomstig uit rijksbijdragen;213'uit de markt.
Er werd een resultaat behaald van -€ 59.958. Dat is steeds onze ervaring bij de start van een vierja-
rige beleidsperiode, waarbij in het eerste van de vier jaren wordt geïnvesteerd (zie tabel hoofdstuk
4, Exploitatie). De werkvoorraad voor 2018 wekt dan ook goede verwachtingen.
Per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 182.491.

Activiteiten
Gewerkt is op basis van het bedrijfs- en beleidsplan Een beetje intelligente versnelling, zoals eind
2016 bijgesteld door het bestuur. De programmering betrof:
L. Programma ARO 2Ot7-2O20,
2. Programma De kracht van kenniseilanden 2Ot7-2020,
3. Programma Steunpunt Architectuuropd rachten en Ontwerpwedstrijden,
4. Opdrachten.

Ad 1 Programma ARO 2017-2020
Op basis van het kabinetsbeleid Somen Werken aon Ontwerpkrocht, Actieagendo Ruimtelijk Ontwerp
(ARO)treedt Architectuur Lokaal in2Ot7-2020 op als leod portnervoor het programma Opdrochtge-
verschap en Ontwerp.l Met het ministerie van lenM is het programma Kenniseilanden - competentie-
o ntw i kke I i ng opd ro chtgeyers overeengekomen. Dit progra m ma :

o verzorgt maatwerk voor opdrachtgevers zoals bestuurders, projectleiders, ontwikkelaars, kennis-
en overheidswerkers in samenwerking met (jonge) ontwerpers,

¡ biedt leergangen op het gebied van ontwerp en opdrachtgeverschap,
. is specifíek gericht op (semi)publieke vormen van opdrachtgeverschap,
¡ draagt bij aan de versterking van het publiek opdrachtgeverschap door de verspreiding van kennis

en kunde, en
o geeft een grote en diverse doelgroep van professionals de mogelijkheid om kennis te maken met

de inzet van ontwerp bij ruimtelijke vraagstukken.

Omgevingswet
Een belangrijk onderdeel van het rijksbeleid is de Omgevingswet, waarvan de invoering is uitgesteld
naar 202L. Daarbij zal 'participatie', gezien het belang dat gehecht wordt aan invloed van burgers op
de ruimtelijke besluitvorming, een grotere rol spelen dan in het verleden. Tegelijkertijd is er niet één

format of methode die altijd geschikt is om participatie vorm te geven. Er wordt op verschillende
plekken in het land op verschillende manieren en met verschillend succes, participatie toegepast.
ln 2OL7 heeft Architectuur Lokaal uiteenlopende bijdragen geleverd aan het begrip participatie in re-
latie tot de in te voeren Omgevingswet:

Fil m o m bities om gevin gsvisies

Om het belang van een goed onderbouwde omgevingsvisie te benadrukken heeft Architectuur Lokaal

1Op 14 augustus 2017 werd door het ministerie van lenM bevestigd dat de subsidieverlening 2017-2020, op basis van de
overeengekomen projectvoorstellen en verantwoordelijkheidsverdeling, is goedgekeurd door middel van het verstrekken
van de beschikking met kenmerk: IENM/BSK-2O17 /164032.
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aan Public Cinema de opdracht gegeven een film te produceren. Deze film, getiteld Goede ambities
formuleren voor de omgevingsvrsre is sinds juli 2Ot7 online te bekijken op YouTube als op onze web-
site MiinOmgevinesvisie.nl. Doel van de film is om gemeenten er op te wijzen dat het gezamenlijk
formuleren van ambities belangrijk is bij het opstellen van omgevingsvisies. ln beeld wordt duidelijk
gemaakt dat nieuwe opgaven vragen om een andere aanpak, waarbij kennis vanuit de samenleving
ingezet kan worden om ambities voor een omgevingsvisie te formuleren.

Anølyse participatie
Dat participatie verschillende vormen kent die op verschillende wijze effect kunnen hebben is door
Architectuur Lokaal aangetoond in een analyse die als handreiking werd gepubliceerd in de Nieuws-
brief van de onafhankelíjk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Utrecht, Paul Roncken.
ln een overzicht van verschillende methoden is aangegeven welke do's en don'ts er zijn. Hoe gaat de
overheid samen met alle belanghebbenden de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren? Dat dit een
proces van vallen en opstaan is laat een analyse van verschillende methodes zien.
De Nieuwsbrief , ook gepubliceerd op MiinOmgevingsvisie.nl, wordt veel gelezen.

P ra ktij ke rvo ri n ge n b u rg e r bet ro kke n h e i d
Hoe burgerbetrokkenheid invloed kan hebben op de samenstelling en onderwerpkeuze bij het op-
stellen van omgevingsvisies is in een gesprek met de gemeenten Tilburg en Oisterwijk ontrafeld. Ver-
tegenwoordigers van beide gemeenten legden aan een geïnteresseerd publiek van beleidsmedewer-
kers, ontwerpers en stadsmakers in een door Architectuur Lokaal gemodereerde bijeenkomst uit
waar gemeenten tegenaan lopen bij het ontwikkelen en vormgeven van participatie. Het gesprek
werkte twee kanten op. De aanwezige stadmakers konden op hun beurt vertellen over hun ervarin-
gen met de mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij het opstellen van omgevingsvisies. Tilburg
en Oisterwijk lieten zien dat bij het opstellen van hun omgevingsvisies de inbreng vanuit de samenle-
ving van groot belang is om tot een gedragen visie te komen. Het gesprek toonde aan dat veel ge-
meenten actief bezig zijn met andere en nieuwe participatiemethoden, zoals ambtenaren 'de straat
op' sturen om te horen wat er leeft in de samenleving. Maar, lu¡steren en opschrijven is één; daad-
werkelijke uitvoering is iets heel anders. Het is nog te vroeg om resultaten te melden; het zal zeer in-
teressant zijn om te blijven volgen hoe gemeenten omgaan met burgerinitiatieven in relatie tot parti-
cipatie, zeker in relatie tot betekenis en invulling van het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'.

Excursie burgerkrocht
Excursie langs een drietal burgerinitiatieven in de gemeenten Meierijstad, Uden en Zijtaart, waar di-
rect betrokkenen vertelden hoe hun projecten tot stand zijn gekomen. Bezocht werden onder meer
De Herenboeren in Boxtel en het dorpshuis in Zijtaart, waarbij wethouders van Meierijstad en van
Boxtel de bijzondere totstandkoming van verschillende projecten toelichtten: "Zonder 'burgerkracht',
enthous¡asme en doorzettingsvermogen waren zij niet tot stand gekomen." Met de deelnemers aan
deze excursie werd gesproken over hoe participatie bij de projecten was verlopen, waar partijen te-
genaan liepen en op welke manier begeleiding vanuit de gemeenten de projecten tot een succes
konden brengen.

Omgevingsvisie en Erfgoed 7

Bij een landelijke bijeenkomst van Het Oversticht in Zwolle is in een lezing de relatie tussen erfgoed
en omgevingsvisies toegelicht. De erfgoedsector is in beweging en bezint zich op haar rol bij de tot-
standkoming van omgevingsvisies. Bij de bijeenkomst is het belang van ontwerp benadrukt, en is ge-
sproken over de rol die ontwerp kan spelen als verbinder tussen enerzijds erfgoedkwesties en ander-
zijds opgaven van vandaag en morgen.
Erfgoed komt meer en meer in de belangstelling en heeft een sterke relatie met participatie; mensen
verbinden zich graag aan erfgoed. De erfgoedsector zelf is nog zoekende naar de mogelijk verbin-
dende rol die zij kan spelen bij het opstellen van omgevingsvisies. De bijeenkomst ging in op de ver-
anderende rol van erfgoed in relatie tot participatie.
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Omgevingsvisie en Erfgoed 2
Bij de themabijeenkomst Omgevingsvisie en Erfgoed, georganiseerd in samenwerking met Monu-
mentenhuis Brabant, werd een presentatie gehouden waarbij het belang van ontwerp bij de tot-
standkoming van omgevingsvisies onder de aandacht van gemeenten uit Noord-Brabant is gebracht.
Geconstateerd is dat de aandacht voor de Omgevingswet met het uitstel van de invoering daarvan,
aan het wegzakken is. Ambtenaren spraken hierover hun zorg uit, omdat bestuurders hun prioritei-
ten verleggen bij verder uitstel van invoering van de wet. Gebrek aan informele momenten om ken-
nis uit te wisselen over hoe andere gemeenten het doen was een ander belangrijke constatering. Te-
gelijkertijd werd gemeld dat de tijd om aan de invoering van de wet te besteden, beperkt is door da-
gelijkse beslommeringen.

Columns
Op onze website MiinOmgevinssvisíe.nl publiceerden we o.a. columns van over de ontwikkelingen en
ervaringen rond de omgevingsvísies van Jeroen Niemans (projectleider van de Pilots Omgevingsvisie),
Janine Hogeman (projectleider Omgevingsvisie bij de gemeente Noordenveld), Marion Nieuwenhuij-
zen (senior beleidsmedewerker gebiedsontwikkeling bij de gemeente Sittard-Geleen en opsteller van
de Omgevingsvisie voor Sittard-Geleen) en Jorien Kranendijk (adviseur erfgoed & procesleider partici-
patie Omgevingswet, Gemeente Deventer).

Leergong Woningbouw
ln 2OL7 is een reeks van zes colleges van Hugo Priemus voorbereid, over wonen en woonbeleid. Prie-
mus is emeritus hoogleraar Systeem lnnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de TU Delft en eminence
grise van wetenschappelijk onderzoek in de woningbouw. Zijn studies en kritische houding bepalen al
decennialang het woningbouwdebat. ln de context van de actuele woningbouwvraagstukken heeft
Architectuur Lokaal Priemus gevraagd om in inzichten en handvatten te bieden voor bestuurders,
raadsleden, ambtenaren, woningcorporaties, huurdersverenigingen, architecten en verder iedereen
die wel met deze vraagstukken te maken heeft, maar het landelijk beleid niet maakt. De collegereeks
zal in 2018 worden gehouden in het Academiegebouw Utrecht, telkens met een coreferent en een
paneldebat. De eerste aankondigingin 2OL7 ondervond al veel belangstelling.

Beter aønbesteden
Architectuur Lokaal ontwikkelde de handleiding Kompas Light Design Build als laatste onderdeel van
de vier digitale handleidingen voor beter aanbesteden. Vertegenwoordigers Atelier Rijksbouwmees-
ter, Ballast Nedam, BAM, BNA, Fontys Hogescholen, Goudstikker De Vries, H+N+S Landschapsarchi-
tecten, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, R¡jksvastgoedbedrijf en TU Delft vormden de begelei-
dingscommissie van deze handleiding. Kompos Light Design Build is bedoeld als een eenvoudíg na-
slagwerk om opdrachtgevers vertrouwd te maken met geïntegreerde aanbestedingscontracten, zo-
dat zij het gesprek met de specialisten aan kunnen gaan. Het biedt ook voor opdrachtnemers het no-
dige inzicht in de keuzes die kunnen worden gemaakt bij het opstellen van de procedure. KOMPAS
light Design Build leidl opdrachtgevers aan de hand van de belangrijkste onderwerpen van een aan-
bestedingsprocedure door de hoofdlijnen van de regeling met behulp van veel voorbeelden en u¡tleg.
De toelichtingen en aanbevelingen helpen om een aanbestedingsprocedure voor een DB opdracht
goed voorbereid in de markt te zetten.
ln de afgelopen 20 jaar werkten we consistent aan het instrumentarium voor verbetering van het
aanbesteden van architectuuropdrachten (architectendiensten en werken met ontwerp), in samen-
spraak met rijks- en lokale overheid en belanghebbenden, en met wisselende financiële bijdragen
van verschillende partners.
De jaartallen in de oranje blokjes onderstaand schematisch overzicht verwijzen telkens naar opleve-
ríngen. ln2Ot7 rondden we dit werk af. Met de publicatie van Kompas Light Design Build (Kompas
DB/ is het instrumentarium voor architectuuropdrachten (Kompas Light prijsvrogen, Kompas Light
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WAT ZOEKT DE OPDRACHT€EVER?

Ontwikkelcompetities en Kompos Light Architectendiensten) dat we in de afgelopen jaren in de con-
text van het Rijksbeleid en met breed draagvlak onder overheden (namens opdrachtgevers) en be-
langenorganisaties konden ontwikkelen, compleet.

.1,ù.t
ARCH¡TECTEN-

BUREAU

AANNEMER ARCHITSCTEN.

BUREAU

.¡,

/A.t¡Gl{lTlreTlrarF¡
LrCD t/l^ l-

Schemotisch overzicht von het complete ¡nstrumentorium Kompos
Aw = actuolisering ihkv. wijziging van de Aonbestedingswet 2072 in 2076

Lee rgo ng geïnte g ree rd aa nbestede n

De handleiding Kompas Light Design Build is onder meer onder de aandacht gebracht bij belangheb-
benden in de vorm van een eerste cursus Aonbesteden van DB opdrachten en de UAV-GC 2005 voor
niet-juristen in samenwerking met het lnstituut voor Bouwrecht. Deze cursus wordt in 2018 her-
haald.

R i cht I ij n G ezo n d e A rch ite cte n se I e cti e s

ln samenspraak met BNA en ICS adviseurs is ín 2017 de uitgebreide Richtlijn Gezonde Architectense-
lecties gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers, bouwmanagers en architec-
ten, en moet helpen om de negatieve spiraal van oplopende tenderkosten en frustraties te doorbre-
ken. De praktijkvoorbeelden tonen welke problemen er spelen.

Overig
Artikelen (voor o.a. Boekmancahier, Stichting De Stad Dordrecht, Blauwe Kamer, Gezinsappartemen-
ten Gemeente Rotterdam), inleidingen (voor o.a. VNG Congres Goes, gemeente Amsterdam / Pro-
jectteam Zuidas, gemeente Bladel, gemeente Weststellingwerf, Monumentenhuis Brabant, div. Pak-

huis De Zwijger, gemeenteraadsleden Noorwegen), overige handreikingen, nieuwsberichten etc.
Zie ook onder Digitale medio.

.1,

5

GESCHIKT BEDRIJF

aanbestcdíngcn
GOED PIAN
prìjsvrøgen

ONTW¡KKELAAR

ARCHITECTEN- AiCHITECTEN-WERIGN

KOMPAS KOMPASKOMPAS

.1,

WERKEN
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KOMPAS
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Ad 2 Programma De kracht van kenniseilanden 2OI7-2O2O
Het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie verstrekte een meerjarige programmasubsidie ad € 50.000
jaarlijks voor de jaren 2OL7 l/m 2020 voor een drieledig programma onder de noemer De kracht van
kenniseilanden.2 Op grond ontwíkkelden we een programma dat zicht richt op het ontwikkelen van
innovatieve procesvormen om kansen van jonge architecten te vergroten in een internationaal speel-
veld, en daarbij de kwaliteít van het opdrachtgeverschap te verhogen.
Het programma dat werd ontwikkeld heeft als doelen:
¡ de samenwerkíng bíj prijsvraagcultuur in Europa verder uit te breiden door uitwisseling van kennis

en informatie,
o de toegang tot prijsvragen buiten Nederland te vergroten door landelijke platforms waarop deze

worden aangekondigd te ontsluiten, en
o te onderzoeken of er mogelijkheden voor structurele samenwerking conform Project Compass.

Competition Culture in Europe
Vanuit hel Steunpunt Ontwerpwedstrijden en Architectuuropdrochten en samen mel Project Composs
C/C (UK) en de correspondenten van A70 new European architecture Cooperotíve (EU) bracht Archi-
tectuur Lokaal in kaart gebracht hoe het staat met de pr'ljsvraagcultuur in zeventien Europese landen.
Bij de internationale conferentie in Amsterdam zijn de resultaten van de enquête onder de deelne-
mende landen gedeeld en nader onder de loep genomen, in aanwezigheid van de onderzoekers, di-
verse architectenorganisaties en andere betrokkenen uit de verschillende Europese landen.
Het boek Competition Culture in Europe 2073-2076, waarin de onderzoeksresultaten zijn opgenomen
is digitaal gepubliceerd; op onder meer A70 new Europeon architecture Cooperotive zijn de resulta-
ten nog eens gedeeld. Aan het einde van de conferentie zijn concrete afspraken gemaakt die binnen
een jaar uitvoerbaar zijn en die worden gedragen door de vertegenwoordigers van ruim 25 aanwe-
zige landen. De bijeenkomst is afgesloten met een actielijst van tien punten die we binnen een jaar
kunnen aanpakken om de ínternationale príjsvraagcultuur te verbeteren.
Het initiatief voor het internationale netwerk van Architectuur Lokaal i.s.m. de partners wordt ver-
volgd 2018 bij de conferenties over prijsvraagcultuur in Europa van ons nieuwe platform in:
o Vilnius, Litouwen (ianuari), waar recent een nieuwe aanbestedingswet is aangenomen; opdrach-

ten waaryan publieke ruimte deel uitmaakt, moeten voortaan via prijsvragen worden aanbesteed;
Architectuur Lokaal is spreker op dit congres;

t Venetië, ltalië (mei), waar de resultaten van bovenstaande actielijst worden gepresenteerd tijdens
de conferentie in Palazzo Widmann tijdens de Biënnale van Venetië; hieraan werkt ook de ltali-
aanse organisatie voor architectuurkritiek (AIAC) mee. Project Compass UK enquêteert, via een
Open Oproep, de ervaringen van ontwerpers die deelnamen aan buitenlandse prijsvragen en zal

de resultaten in Venetië presenteren.
. Chqciny, Polen (september), waaraan ook meewerken: National lnstitute for Architecture and

Town Planning, Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture,
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Kielce Branch of the
Society of Polish Architects SARP.

Hiernaast ging Architectuur Lokaal op studiereis naar New York, om te leren van de ervaringen van
(Nederlandse) ontwerpbureaus met prijsvragen buiten Europa, alsmede van bottom up prijsvragen
waarmee in New York is geëxperimenteerd. Verslag volgt in 20L8.

W eth o u d e rs m o n if e st at i e

Een ander onderdeel uit het programma betreft de zogenoemde 'wethoudersmanifestatie'.
ln maart 20L8 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is traditiegetrouw het moment
waarop Architectuur Lokaal de balans van vier jaar gemeentelijk opdrachtgeverschap opmaakt, sa-

men met alle wethouders van de Nederlandse gemeenten die Ruimtelijke Ontwikkeling/Ordening in
hun portefeuille hebben. De enquête wordt uitgevoerd in afstemming met VNG en ARO partners, en
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in samenwerking met Kantar (voorheen TNS NIPO).

De uitkomsten van de enquête worden betrokken bij de programmering van de zevende, vierjaar-
lijkse landelijke manifestatie voor (nieuwe) wethouders, die in november 2018 plaatsvindt.
Dit dag vullende programma over bouwcultuur en bouwvraagstukken inzake onderwijs, huisvesting,
zorg en gebiedsontwikkeling praat u in een dag bij over actuele ontwikkelingen in stad, dorp, buiten-
gebied en architectuur. ln 2Ot7 is gestart met de voorbereidingen voor zowel de enquête als de ma-
nifestatie.

Ad 3 Programma Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
Architectuur Lokaal streeft er naar, toegang tot architectuuropdrachten kosteloos voor iedereen te
houden. Het is geen eenvoudige opgave om het reguliere werk voor het Steunpunt voort te zetten
met minimale middelen, maar dit werk behoort tot de kern van onze ideële inzet. Met de publicatíes

van de opdrachten en bijbehorende statistiek proberen we, naast onder meer de ontwikkeling van
het instrumentarium (zie onder ad. 1), invulling te geven aan het streven naar goed opdrachtgever-
schap, een goede wedstrijdcultuur in Nederland en het bieden van kansen aan jongeren.

Het ziet er naar uit dat we goede vorderingen maken. De zogenoemde 'Open Oproepen', gebaseerd

op de digitale handleidingen Kompas bij Prijsvrogen en Kompas bij Ontwikkelcompetities, krijgen
steeds meer aandacht en het werk van het Steunpunt, in combinatie met de Kompassen, heeft in be-
langrijke mate bijgedragen aan de verwerving van externe opdrachten (zie onder ad. 4) die gerela-

teerd zijn aan (de organisatie en het opstellen van reglementen e.d. voor) prijsvragen.

ln 20L7 publiceerden we de jaarcijfers van het Steunpunt over 2016; de cijfers over 2017 worden in
het eerste kwartaal van 2018 bekendgemaakt.
Nu het complete Kompas-instrumentarium na 20 jaar is opgeleverd, richten we ook zelf de aandacht
met name op prijsvragen. Dit doen we, omdat we ervan overtuigd zijn dat ontwerpprijsvragen een

belangrijk instrument zijn om bij te dragen aan nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken, en

daarnaast kansen bieden aan jonge ontwerpers die bij aanbestedingen moeilijk toegang tot de op-
drachten krijgen. Prijsvragen blijken voor alle betrokkenen een relevant middel te zijn dat goed past

in nieuwe verhoudingen en posities rondom ruimtelijke opgaven. Architectuur Lokaal is de enige or-
ganisatie in Nederland die zich consequent en als niet-belanghebbende partij, inhoudelijk bezighoudt
met het verbeteren van de prijsvraagcultuur.

Ad 4 Opdrachten
ln 2Ot7 werkten we onder meer aan de opdrachten voor:
o Academisch Medisch Centrum AMC Amsterdam (prijsvraag Entreegebied),
o Atelier Rijksbouwmeester (Gouden Piramide, PEP Professional Experience Programmel
o BPD (Procedure architectenselectie Wilhelminapier Rotterdam)
o Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele i.s.m. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, provincie Flevoland,

Gemeente Noordoostpolder, Vereniging Dorpsbelangen Nagele, Ondernemersvereniging Nagele,

Waterschap Zuiderzeeland, Vereniging Hendrick de Keyser e.a. (prijsvraag Energielab Nagele),
¡ Gemeente Bladel (Egyptische Poort)
o Gemeente Groningen (prijsvraag Kunstwerf)
o Gemeente Hilversum (Stadsdebatten)
o Gemeente Papendrecht (prijsvraag voetgangersbrug)
o Gemeente Rotterdam (Woonlab, Kluswoningen)
o NederLandBovenWater i.s.m. Rijkswaterstaat, provincies Zeeland, Noord-Brabant, Overijssel e.a.,

(prijsvraag Energielandschappen)
o Provincie Noord-Brabant (Brabantse Stijlprijs)
o Rijksbouwmeester i.s.m. Rijksvastgoedbedrijf, Humanitas, gemeente Groningen, gemeente Al-

mere, gemeente Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen (prijsvraag Who Cares),
. Ríjksbouwmeester i.s.m. Rijksvastgoedbedrijf, provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel

e.a. (prijsvraag Brood en Spelen)
o Stadgenoot Amsterdam (architectenselectie Oostenburgereiland)
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3.

Bereik
Architectuur Lokaal onderhoudt enkele websites, Facebook- en Linkedln pagina's, en twitterac-
counts. Dagelijks worden nieuwe architectuuropdrachten via de @archopdrachten.nl gepubliceerd.
Zie tabel hieronder voor de bezoekersaantallen.

bezoeken totaal bezoeken per dag gebruikers totaal

alle websites 2017 97.244 267 46.809

arch-lokaal.nl 2017

2076

2015

2014

2013

22.L37

2t.804

18.600

13.933

tL.642

61

60

51

38

32

9.704

9.605

9.532

6.640

6.885

ontwerpwedstrijden.nl 20t7

2016

2015

2014

20L3

55.324

62.695

65.398

60.964

63.706

752

172

180

t67

175

21.666

26.705

28.599

27.639

27.249

theFulcrum,eu 20I7

2016

2015

7.204

204

52.403

3 845

L2t

22.147

1

vanaf maart t7t
waaarodaaaro.nl 2077

2016

20t5

2074

8.800

7.O28

74.712

11.886

24

19

4t
33

7.836

6.041

t2.702

9.984

mijnomgevingsvisie 20t7

2016

2015

2014

9.779

t3.723

8.183

2.624

27

38

23

6.758

8.683

6.337

1.962

atelierzz.nl > mijnomgevingsvisie.nl

atelierzz.nl 6

ln2OL7 bezochten 46.809 unieke gebruikers de websites 97.244 maal, ofwel: bijna 52Yovan de ge-
bruikers is een terugkerende bezoeker.
Het dalende bezoekersaantal van TheFulcrum.eu (voor architectuuropdrachten in UK en NL) is te ver-
klaren doordat in UK, tot de start van Project Compass, nog geen 'kalender' voor architectuurop-
drachten bestond. De lichte stijging in 2Ot7 schrijven we toe aan het project Competition Culture Eu-
rope.
Opvallend is vooral dat WaaaroDaaaro.nl meer bezoekers heeft getrokken dan in 2016.
Deze website behoorde bij het in 2016 afgesloten programma in het kader van het lead partnerschap
AAARO 20L3-2016.
De website is tot en met het eerste kwartaal 2018, op verzoek van het ministerie van l&M, online ge-
bleven maar is vanaf l januari 2017 niet mee geactualiseerd. Desondanks is de website 8.800 keer
bezocht door 7.836 unieke bezoekers.

Bedrijfsvoering
Omzet: Het boekjaar 2OL7 is afgesloten met € 526.191 aan inkomsten (€ 966.649 in 2016). De be-
grote omzet ¡s niet volledig behaald (88%). De kosten bedroegen € 582.979 (99%van de begroting).

Resultaat: Het resultaat over 2017 bedraagt -€ 59.958. De algemene reserve is € 162.491.
Architectuur Lokaal beschikt over de status van culturele ANBI. Het beleid ten aanzien van de reserve
is erop gericht, het batig saldo te investeren in de stichting in overeenstemming met het statutaire
doel van de stichting ten behoeve van het algemeen nut.
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4

Administratie en overig: De beheerlasten zijn verlaagd ten opzichte van 2016.
ln het kader van WNT zijn er geen lonen of salarissen uitgekeerd boven het bezoldigingsmaximum
van € 181.000 in 2017. De dírecteur ontving een salaris uan € 84.240 (sociale verzekeringspremies
€ 9.474 & pensioenpremie werkgever € 8.616). Er is geen sprake van toeslagen en/of onkostenver-
goedingen.

Exploitatie
De liquiditeitspositie per 31 december is 2Ot7 goed. Ook de solvabiliteit is goed.
Het jaar is afgesloten met een exploitatiesaldo van -€ 59.958 (€ 88.887 in 2016).
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2077 € 182.497 (€242.449 per 31
december 2016).
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5. Organisatie

Culturol governance

De stichting Architectuur Lokaal voldoet aan de Code Cultural Governance. De samenstelling van het
bestuur wordt openbaar gepubliceerd op de website. Het bestuur wordt samengesteld op basis van
vooraf vastgestelde profielen die regelmatig worden geëvalueerd. Het bestuur zorgt voor evenwich-
tige samenstelling en vraagt na zich na afloop van een zittingstermijn af of nieuw bloed nodig is. Bij

werving van bestuursleden zoekt het bestuur ook bestuursleden buiten het eigen netwerk. Het be-
stuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast met een benoemingstermijn van 4 jaar, met de
mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming voor vier jaar voor bestuursleden. Mits gemotiveerd kan
de voorzitter voor een derde termijn van vier jaar worden benoemd; leden maximaal een jaar. Be-
stuursleden treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid of onverenig-
bare belangen. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Het bestuur overlegt en be-
sluit ieder jaar over algemeen beleid/strategie, financiële stand van zaken, eigen werkwijze en taken,
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eigen functioneren en relatie met directie. Het bestuur benoemt de accountant en overlegt tenmin-
ste eenmaaljaarlijks met de accountant. Het bestuur stelt met regelmaat het gewenste bestuursmo-
del aan de orde. De directie geeft tijdig en volledig relevante informatie. Een delegatie van het be-
stuur voert regelmatig een gesprek met de directie. Het bestuur heeft een bestuursaansprakelijk-
heidsverzekering afgesloten.

Bestuur
Het bestuur is een afspiegeling van het werkterrein. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van lo-
kaal bestuur, markt en financiële wereld, architectuur en stedenbouw en lokale architectuurcentra.
Het bestuur is betrokken bij de algemene beleidsvoering van de organisatie en bij specifieke beleids-
onderdelen. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor het bestuurswerk. ln2017 heeft lsa-
belle Diks het bestuur verlaten wegens benoeming tot lid van de Tweede Kamer. De vacature zal in
2018 worden vervuld. ln 2077 heeft het bestuur driemaal plenair vergaderd: op 8 februari, 22 juni en
22 november. Hiernaast vond regelmatig bilateraal overleg met de directeur plaats.

Samenstell¡ng bestuur per 37 december 2077

Felix Rottenberg, voorz¡tter 01-07-2018 3e termijn
Charlotte ten Dijke O4-O7-2Ot9 2e termijn
Monika Chao O4-O7-2OLg 2e termijn
Yves de Boer 15-09-20L9 2e termijn
Maarten van Hezik, penningmeester 01-01--2018 le termijn
Thijs Asselbergs 01-05-2019 1e termijn
vacature

Bureou
Per 3l december 20L7 bestaat de personele bezetting uit 6 medewerkers (9 in 2016). De gemiddelde
omvang van het personeelsbestand 2017 bedroegS,T fte (in 2OL6:6,7 ftel.

functie fte in dienst uit díenst
Cilly Jansen directeur 1,00 1-5-1993

Tom Prins hoofd financiën & administratie 0,84 1-8-2008

lndira van't Klooster senior projectleider 0,68 26-4-2004

Vincent Kompier projectleider 0,68 L5-6-2075

Margot de Jager projectmedewerker 0,63 1-6-2001

Wendeline Dijkman projectmedewerker o,o7 t-1,-2002 1,-s-2017

Bram Talman projectmedewerker 0,84 1-8-2010

Stef Bogaerds projectmedewerker 0,80 I-2-2074 I-12-2077
Tanja van Slooten projectmedewerker 0,09 1-5-2016 r-3-2017

van Architectuur Lokaal,

Amsterda Werkendam, 11 april 20L8

Yv n van Hezik,
pla rva rzitter penningmeester
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1 BATANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

tiquide middelen

PASSIVA

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruitontvangen subsidies en nog te betalen
projectkosten
Belastingen en premies socíale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31--12-L7 3L-L2-L6
€

20.6L2
24.724
39.704

€

85.040

t84.320

€

15.o77
L4.777
54.00L

€

83.855

240.366

324.22L

3L-L2-L6

269.360

3t-t2-L7
€

t62.49L
20.000

€

182.49L

86.869

€

222.449
20.000

€

242.449

8t.77L

w

4.869

44.300
L4.L60
23.540

9.s62

34.587
LL.534
26.088

269.360

L1,

markk
LvH Ter Identificati



2 EXPTOITATI EREKEN IN G 2Ot7

INKOMSTEN

Directe ¡nkomsten
lndirecte inkomsten
Subsidiebijdragen

KOSTEN

Personeelskosten
Afschrijvingen
Projectkosten
Overige bed rijfslasten

Ven nootscha psbe lasting

EXPTOITATIESALDO

BESTEMMI NG EXPTOITATIESATDO

Algemene reserve
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve

Realisatie
20L7

Begroting
2017

Realisatie
20L6

€

260.475
34.377

23L.399

€

292.980
44.O20

263.000

€

237.L95
55.410

674.O43
526.191. 600.000 966.649

66.862 47.282

379.509
L36.608

448.370
95.373

65.O7]-

2.860
670.253
L39.577

582.979 59L.025 877.76L

3.L70

-59.958 8.97s 88.887

-59.958 8.975 68.887
20.000

-59.958 8.975 88.887
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3 KASSTROOMOVERZT CHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesa ldo
Aanpassingen voor
Afschríjvingen
Veranderineen in het werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom u¡t ¡nvesteringsactiviteiten
lnvesteringen in materiële activa

Kasstroom uit investeringsact¡víteiten

Kasstroom u it financieringsactiviteiten
Verkregen gelden
Aflossingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Totaal kasstroom

Samenstell¡ng geldmiddelen
Liquide middelen per l januari
Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 31 december

€

-59.9s8

-r..186

5.098

2016
€

88.887

2.860

-39.659
-55.652

-3.564

-3.564

243.930
-3.564

240.366

20L7

-56.046

-56.046

240.366
-s6.046

L84.320
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPATING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels en richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK C1)
'Kleine organisaties zonder winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders is vermeld,
zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten worden verantwoord in het
jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Lasten die hun oorsprong
vinden in het boekjaar z'tjn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Vergelijking voorgaande jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar nodig zijn de financiële gegevens over het voorgaande
jaar geherrubriceerd conform de presentatie van de jaarrekening2O!7.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingspríjs, rekening houdend met
een eventuele restwaarde. Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar
tijdsgela ng afgeschreve n.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in een algemene reserve, bestemmingsreserve en
bestemmingsfondsen.

Algemene reserve
Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire
bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting Architectuur Lokaal is opgericht,
wordt aangeduid als algemene reserve.

Bestemmingsfonds

Voor het deel van de algemene reserve waaraan door derden een beperktere bestedings-
mogelijkheid is gegeven, wordt aangeduid als bestemmingsfonds.

Bestemmingsreserve

Voor het deel van de algemene reserve waaraan door het bestuur, middels een bestuursbesluit,
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangeduid als bestemmingsreserve.

1,4
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijs.

lnkomsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten
zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van ¡nterest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.

15
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5 TOETICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Materiële vaste act¡va
Verbouwing
lnventaris

Boekwaarde per 1 januari
lnvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingen
Verbouwing
lnventaris

VTOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Debiteuren
Voorzieníng debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Ve n nootscha psbelasting
Pensioenpremie

3t-L2-2017 3L-L2-20L6
€€

Verbouwing
€

lnventaris
€

Totaal
€

158.670
-158.670

41.885
-41.885

200.555
-200.555

afschrijvings %
10

20

3t-72-20L7 3L-t2-20L6
€€

20.612 r5.O77

20.6L2 Ls.O77

1L.358
13.366

7.746
0

7.03L
24.724 L4.777

L6
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Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsommen
Nog te ontvangen subsidiebijdragen
Nog te factureren bijdragen
Overíge vorderingen

Liquide middelen
ING Bank N.V., betaalrekening
ING Bank N.V., spaarrekening
ING Bank N.V., betaalrekening
Kas

Gelden onderweg

r..880
0

37.64t
1.83

L.880
26.O71
20.513

5.537
39.704 54.001

26.960
L55.475

2

42
1.840

1.010
230.390

7.L39
L76

7.7lt
184.320 240.366

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichtíng met uitzondering van de
afgegeven bankgarantie (€ L5.L79) inzake de huurovereenkomst.

L7
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PASSIVA

Stichtingskapitaal

Algemene reserve
Bestemmingsfonds

Algemene reserve
Stand per L januari
Resultaatbestemming
Stand per 3L december

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari
Resultaatbestemmíng Europlan
Stand per 3L december

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Vooruitontvangen subsidies & nog te betalen projectkosten
Vooruitontva ngen subsidies
Nog te betalen projectkosten

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioen

Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountantskosten en administratiekosten
Nog te versturen creditnota's
Overige nog te betalen kosten

3L-r2-2017 3L-t2-20L6
€ €

L62.49L
20.000

222.449
20.000

L82.49L 242.449

222.449
-s9.9s8

L33.562
88.887

L62.49L 222.449

20.000
20.000

20.000 20.000

3L-12-20I7 31-12-20L6
€

4.869 9.s62

44300 34.s87
44.300 34.587

€

6.665
7.495 LL.534

L4.760 1L.534

L5.493
7.500

250
297

L8.291,

7.500

297
23.s40 26.088

L8
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Niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen

Financiële rechten

Subsidie Ministerie van lnfrastructuur en Milieu
Door het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu werd een totaalbedrag aan subsidie ad. € 760.000
met kenmerk IENM/BSK-2OL7 /L64O32 d.d. 14 augustus 201.7 toegekend voor de periode van
l januari 2017 tot en met 3L december 2020.
ln het jaar 2017 is een subsidiebate verantwoord van € 154.282

Subsidie Stimuleringsfonds Creotieve Industrie
Door het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie werd een totaalbedrag aan subsidie ad. € 200.000
met kenmerk U/16M4/022/O6 d.d. 2 janua ri 2OL6 toegekend voor de periode van
l januari 2Ot7 toT en met 31 december 2O2O.

ln het jaar 20L7 is een subsidiebate verantwoord van€71..262

Voorwaardelijke verplichtingen

Bonkgaronties
Ten gunste van de verhuurder is een bankgarantie afgegeven ter nakoming van de verplichtingen
uit het huurcontract, groot € 75.L79.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurovereenkomst
Met Woningbouwvereninging Stadgenoot is een huurovereenkomst gesloten voor onbepaalde
tijd. De opzegtermijn is minimaal 6 maanden voor het einde van het jaarcontract
van Tussen de Bogen L8 en 20. De huur, maandelijks te voldoen en bestaande uit de huurprijs,
de aansluitkosten ENW en de bijkomende kosten, bedraagt in 2017 € 6L.gO2.

Leasecontroct printer
Per september 20'J.6 is de leaseovereenkomst afgesloten met De Lage Landen met een looptijd
september 2Ot6 t/m september 2O2L. Dejaarlijkse leasetermijn bedraagt € 6.450.

Le osecont ro ct kop iee ro p po ra ot
Voor het gebruik van het kopieerapparaat is een leaseovereenkomst afgesloten met LageLanden
met een looptijd tot 3l december 2025. Dejaarlijkse leasetermijn bedraagt € 3.089.

H u u rove re e n kom st koffie o utom a at
Voor het gebruik van de koffieautomaat is een leaseovereenkomst afgesloten met Coffeeclick
met een looptijd tot 3L december 2025. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt €2.79I.

L9
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6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

Baten

Directe inkomsten
Publiciteit / verkoop
Vergoedingen lezingen en commissies
Donaties
Bijdragen
Overige projecten

lndirecte inkomsten
Verhuur derden
Overige inkomsten

Subsidiebijdragen
Ministerie BZK ARBM
Ministerie lenM ARO

Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie SCI 2015'
Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie SCI 2017.
Overige subsidies

Totaal inkomsten

Realisatie
2017

Begroting
2077

€

1,000
4.000
2.980

2s.000
260.000

Realisatie
20L6

€€

54r
8.823

235
L9.879

230.937

88
6.590
1.1.15

s5.976
t73.426

260.415 292.980 237.195

3L.6L0
2.767

34.O20
r.0.000

34.020
2I.390

34.377 44.O20 55.410

L54.282
5.855

7L.262

8.000
190.000

s0.000
1s.000

r.6.500
4s9.355
198.188

231.399 263.000 674.O43

526.L97 600.000 966.649

20
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Lasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Overige personeel skosten

Doorbelasting naar projectkosten

Afschrijvingen
Verbouwing
lnventaris

Projectkosten

Lezingen commissíes

Overige projecten

Ministerie lenM ARO*

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie SCI 2015-20L6
Sti m u I eri ngsfonds Creatíeve I n d u strie SCI 20L7 -2020

Doorbelastíng vanuit personeelskosten

Overige bedrijfslasten
Hu isvestíngskosten

Kantoorkosten
Automatísering

Totaallasten

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasti ng boekjaar
Vennootschapsbelasting oude jaren

Realisatie

20L7

Begroting

2017

Realisatíe

20L6
€

330.869

54.59L

18.933

29.408
-368.730

€

28s.271,

46.882

L8.774

20.529
-304.594

€

229.5r2
41.000

15.000

L0.000

-248.230

66.862 47.282 65.07L

L.644
T.2L6

2.860

139

51,.746

7.018

0

15.952

304.594

500

1L5.640

66.500

0

17.500

248.230

423

35.818

160.280

98.072
0

368.730

379.509 448.370 670.253

72.1L3
48.860

1"5.635

72.000

23.373

72.077

56.634

10.866

136.608 95.373 L39.577

582.979 591.025 877.761

-L1.358

L4.528
00

3.r70

* Verschil 20L6-20L7:1)afronding projecten vorige periode 2Ot3-20L6;2) realísatie 2017 i.v.m
(late) opstart beleídsperiode 20L7-2020, zie ook toelichtíng p.L.
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