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BESTUURSVERSLAG 2016

7. Voorot

Stichting Architectuur Lokaal, statutair gevestigd te Amsterdam, streeft naar goed opdrachtgever-
schap in een gezonde bouwcultuur. De stichting wordt in algemene zin gezien en gewaardeerd als

een gerespecteerde kennísinstelling.
Juist in periodes waarin wordt geëxperimenteerd met en gezocht naar nieuwe oplossingen voor
nieuwe vraagstukken, willen we continuiteit bieden en kennis borgen. Dat is een constante factor.
Continuiteit lijkt uitzonderlijk te worden in een periode van korte termijn denken en snelle verande-
ringen. Mogelijk ondervinden we daarom steeds meer waardering voor de continuiteit die we bie-
den. Dit wil niet zeggen dat we niet kwetsbaar blíjven: ons werkterrein ligt - vanuit de aard van de

stichting - in de culturele voorhoede en tussen verschillende partijen, tenvijl visie en kennísontwikke-
ling vragen om beleid op de lange termíjn. Dít heeft, alles bij elkaar, nog nooit geleid tot een financie-
ring zonder subsidies en resulteerde nooit vanzelfsprekend in concrete opdrachten - zeker niet in een

omgeving van wisselende partners en relaties, waarbij de nadruk vaak ligt op efficiëntie op de korte
termijn. Het zoeken naar een goede balans zonder concessies te doen aan het ideële karakter van de
stichting is dus evenzeer aan continuiteit onderhevig.

De belangrijkste veranderingen in ons werk lagen in 2016 wellicht in de vraagstukken waarop we ons

richten. De urgentie, die indertijd in de concrete fysieke omgeving lag, is in algemene zin verschoven

naar de vraag hoe we kunnen samenleven in een zeer gedifferentíeerde wereld met grote tegenstel-
lingen, kansen en mogelijkheden. ln het essay dat we publiceerden in het boek AAARO, Vier joor ont-
werpkracht in Nederlond (2013-201,6) zetten we onze gedachten over de context van de Maotschap-
pelijke opgaven ols ontwerpvraagstukken waarin we ons werk doen, verder uiteen. ln deze toekomst
zullen publíeke partijen een bijzondere rol blijven spelen in ons werk, terwijlwe de blik naar andere
initiatiefnemers verbreden. We dragen vanuit de mogelíjkheden van het ontwerp bij aan het vinden
van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken door het verbínden van betrokken partijen, het
verbeelden van mogelijkheden, het ontwikkelen van kennis en het verspreiden daarvan.
Daarbij is het noodzakelíjk dat we bijdragen aan het ondernemerschap van (nieuwe generatíes)jonge
ontwerpers en het bieden van kansen van hen in de praktijk, en datwe het benodigde instrumenta-
rium hiertoe verbreden - in Nederland en daarbuiten.

Met het boekjaar 20L6 hebben we de beleidsperiode 20L3-2016 afgesloten. Wíj zíjn de eerste vierja-
rige període na de ingríjpende wijzigingen in het cultuurbeleid met íngang van 20L3, goed doorgeko-
men.

Beleid en bedrijfsvoering zijn in 2016 op hoofdlijnen volgens plan verlopen.
De st¡cht¡ng behaalde 98% van de begrote omzet (en L14% ten opz¡chte van de omzet 2015). Bo-

vendien zijn de kosten teruggebracht tot 91% van de begroting.
In 2016 is een resultaat behaald van € 88.887. Hiermee is ook het streven om u¡t¡mo 2016 een ge-

zond eigen vermogen van ca. 2O%van de omzet te hebben gereal¡seerd, behaald. Per 31 december
2016 bedraagt de algemene resen e van de st¡cht¡ng €222.49.
Wederom hebben we met minder mensen meer omzet behaald. De werkvoorraad voor 2017 wekt
goede verwacht¡ngen.
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Perspectief 2077 - 2O2O

Dat politieke veranderíngen van grote invloed zijn op ons werk bleek ook aan het einde van de peri-
ode 2013-20L6. Hoewel we structureel werken aan nieuwe financieringsvormen tegen de achter-
grond van beleidsontwikkeling, ook ín de context van de politieke ontwíkkelingen, en daarín goede
resultaten behalen, konden we niet voorzíen dat ín november 20L6 discussie zou ontstaan met het
ministerie van lenM inzake de omvang van de betrokkenheid van onze stichting bij de uitvoeríng van
de voorgenomen Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2017-2020 (terzijde: het vervolg op de
Actíe Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp AAAARO 213-2016;'Architectuur' is uit de onderti-
tel geschrapt).

Vanuít deze agenda zal geen bijdrage meer worden geleverd aan de ontwikkeling van de selectÍe van
partijen (aanbestedingen en prijsvragen), waarmee de bijdrage met € 132.000 wordt verminderd.
De discussie betreft het wegvallen van nog eens een bijdrage van € 150.000 ten behoeve van een
kennísplatform. Door deze onverwachte ontwíkkeling heeft het bestuur van Architectuur Lokaal aan
het einde van 2016 moeten besluiten tot reorganisatie.
Voor de door het ministerie van lenM toegezegde bijdrage van € l-90.00 per L januari 2Ot7 is in 20L6
overeenstem m ing bereikt; een beschikking wordt in 20L7 verwacht.
Voor een aantal opdrachten die Architectuur Lokaal met (publieke) opdrachtgevers is overeengeko-
men, werden de opdrachtbevestigingen vertraagd verstrekt; in een enkel geval hebben wij besloten
het werk wel reeds aan te vangen. Het líjkt een 'trend' die onze bedrijfsvoering bemoeilijkt.
Tenslotte is door het Stimuleríngsfonds Creatieve lndustrie een bedrag van jaarlíjks €50.000 toege-
zegd voor de jaren 20L7-2020; weliswaar voor vier jaren (ín plaats van twee, zoals in de afgelopen
periode), maar jaarlijks € 100.000 lager dan gevraagd. Ook de beschikking voor deze subsidie was
niet in 20L7 ontvangen.

Het beleidsplan 20L7-2020, dat het bestuur medio 2016 had vastgesteld, is als gevolg van deze ont-
wikkelingen direct bijgesteld. Een mogelijke afname van subsidiebijdragen van in totaal€ 300.000
jaarlijks is vertaald in het besluit van het bestuur om de normbegroting20LT-2020 met € 200.000
te verlagen
Voor een beeld van de consequenties voor de ontwikkeling van de stichtíng: zie tabel hoofdstuk 4.

2. Adiviteíten
Gewerkt is op basis van het Beleidsplan Verschil moken,2015-2016
De programmering betrof:
1. programma's in het kader van het ríjksbeleid,
2. meerjarenprogramm a 2015-2O16,
3. steunpunt architectuuropdrachten en ontwerpwedstríjden en
4. overige opdrachten.

Ad 1. Programma's in het kodervon het rijksheleid
Op basis van het kabínetsbeleid, vastgelegdin Werken aan ontwerpkracht, Actíeagenda Architectuur
en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) treedt Architectuur Lokaal in 2013-20L6 op als lead partner voor het
programma Opdrochtgeverschap en Omgevingsrecht.l Met het ministerie van lenM zijn drie werk-
programma's overeengekomen die volgens plan zíjn afgerond.

1 Op 7 april 2014 werd door het ministerie vân lenM bevestigd dat de projectsubsidie 20!3-20!6, op basis van de overeen-
gekomen projectvoorstellen en verantwoordelijkheidsverdeling, naar het oordeel van lenM niet BTW-plichtig is. De corres-
pondentie, inclusíef deze reactíe, is door het Ministerie van lenM toegevoegd aan het dossier Subsidieverlening in het kader
van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2073-2076 met zaaknummer 31A77554 en het nummer
5000002228.
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Beter qanbesteden

o.a. nieuwe handreíkíngen voor uiteenlopende aanbestedíngsprocedures. De publicatíe van de laat-
ste handreiking, KOMPAS Desígn Build, zal over de jaargrens 20L7 plaatsvinden. De bestaande Kom-
pas-handleidingen (voor archítectendiensten, prijsvragen en ontwikkelingscompetities) zíjn aange-
past aan de nieuwe Aanbestedingswet.

Omgevingswet
o.a. handreikingen voor ambitie ontwikkeling bij het opstellen van omgevingsvisies vanuit de ont-
werppraktijk. Het programma werd op ll december afgesloten met een zgn. dilemmadiner met alle
betrokkenen uit het vierjarig programma op het Marineterrein in Amsterdam. Het verslag en andere
afrondende publicaties (o.a. fílm Atelier Zwolle Zuid) worden in 2017 openbaar gemaakt.

Kennisoverdrocht
o.a. verspreiding van de resultaten van de lead partners van AAARO. ln december is het boek AAARA,
Vier joor Ontwerpkracht in Nederlond gepubliceerd, waarín een representatieve selectíe van pro-
jecten in het kader van A/fuqRO zijn opgenomen, in afstemming met alle betrokken partners. De eer-
ste exemplaren zijn aangeboden aan de ministers van lenM, Melanie Schultz van Haegen, en OCW,

Jet Bussemaker. Deze overhandiging vond plaats in de TU Delft, bij de lancering van het nieuwe rijks-
beleid Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-202A, waarbij ook een tentoonstelling van 25 jaar ar-
chitectuurbeleid (incl. Architectuur Lokaal) van de Rijksbouwmeester te zien was.

Ad 2. Meerjarenprogrammo 2075-2076
Het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie verstrekte een meerjarige programmasubsidíe voor drie
programma's ín de jaren 2015 en 2016.

De Olifantenkooi
ln dít programma brengen we jonge professionals bijeen om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor
specifieke ruímtelijke problemen. ln 201-6 werkte De Olifantenkooíaan:
- Wonen in een kelderbox

(betere) woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, op verzoek
van Oudervereniging KansPlus; boekpresentatie van de resultaten uit 20L5, Amsterdam 19 meí
201,6

- ONSbank

zoektocht naar de ideële verbeelding van een fysieke ruimte waarbinnen schuldenaren hun bege-
leiders, lotgenoten en inspiratoren en elkaar ontmoeten op verzoek van het instituut, startbíjeen-
komst 13 mei, slotbijeenkomst in Amsterdam, 28 november 20L6. ln het voorjaar van 20L7 is
door het instítuut een openbare bijeenkomst in De Melkweg, Amsterdam voorgenomen.

- Portsmouth Elephont Cage (UK)
jaarlijkse ínternationale edítíe. Portsmouth is een laaggelegen stad aan zee en kwetsbaar voor
overstromíng. Verouderde kustwerken, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel bedreigen
de open relatie tussen de zee en de stad. De Uníversity of Portsmouth vroeg om scenario's te be-
denken die bescherming bieden zonder de kwaliteiten van het dichtbevolkte kuststadje te beder-
ven. Een returnvisit in NL zal in 2017 plaatsvínden.

De O p d ra chtg ev erss ch ool
Besloten werkbijeenkomsten voor publieke opdrachtgevers díe voorzien in zeer specifieke kennisbe-
hoeften.
ln 20L6 zijn drie masterclasses georganiseerd; een vierde wordt voorbereid voor 2A17:
- Mastercloss scholenbouw, Amsterdom L7 meí2076
- Masterclass energietransitie, Rotterdam 2 en 3 juni 2076
- Masterclass scholenbouw, Den Bosch,9 november 2076
- Masterclass de gezonde stød in voorbereiding voor 2077
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Cultureel Ondernemerschap/ Hoe kom ik ertussen
samenhangende reeks masterclasses gerícht op professionalisering van jonge ontwerpers. Deelname
aan de masterclass telt mee voor bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel;
aan de deelnemers zíjn certificaten verstrekt. Medefinanciering vindt plaats met gesloten beurzen;
met SCI zijn zgn.'om-niet' verklaringen voor bijdragen derden besproken.
ln 2016 zíjn vier masterclasses georganiseerd:
- Hoe kom ik er tussen bij ontwikkeloars? Zoetermeer 18 jønuari 2076
- Hoe kom ik ertussen bij adviesmanagementbureaus? Amsterdam 29 januari 2076
- Hoe kom ik ertussen bij grondposities? Rotterdam 70 november 2076
- Hoe kom ik ertussen bij gebíedsontwikkeling? Rotterdam 1-5 december 2076,

Ad 3. Ste unpu nt Archîteæuu ropd rachte n & Ontwe rpwedstrijden
ln 20L6 is het reguliere werk voor het Steunpunt op mínimaal niveau voortgezet; er zíjn ímmers geen

geoormerkte middelen meer beschikbaar. Met BNA wordt híernaast samengewerkt aan een in 2017
te publiceren Richtlijn Visiepresentaties.
Hiernaast is op verschillende podía (o.a. University Leeds UK, lnternational Conference on Competi-
tion Culture) de ontwikkeling van de Nederlandse wedstrijdcultuur, waarbij Architectuur Lokaal

voorop loopt in Nederland, toegelicht.

Ad 4. Overige opdrochten
Het Steunpunt draagt in belangríjke mate bij aan de verwerving van externe opdrachten, met name
aan de organisatie van prijsvragen. De Open Oproepen, gebaseerd op de digitale handleiding Kompas
bij Prijsvragen die Architectuur Lokaal in 2013 ontwikkelde, krijgen steeds meer aandacht. De wín-
nende ínzendingen worden uitgevoerd; hiermee wordt invulling gegeven aan het streven naar een
goede wedstrijdcultuur in Nederland en het bíeden van kansen aan jongeren.
ln 2016 werkten we aan (de voorbereiding van) een aantal Open Oproepen:
- Gezinsappartementen, gemeente Rotterdam
- CPO projecten, gemeente Rotterdam
- Tiny Housing, gemeente Almere
- A hame away from home, huisvestingsoplossingen voor asielzoekers, COA, RBM, INBO

- Who Cores, Humanitas, Rijksvastgoedbedrijf, Groningen, Almere, Rotterdam, Sittard-Geleen
- Erasmusveld, BPD (vh. Bouwfonds)
- Energiek Nogele, Vereniging Dorpsbelang Nagele, RCE

- Cultuurcluster Ebbinge, gemeente Groningen
Ook boden we ondersteuning bij andere selectíeprocedures, zoals de procedure Ontwikkelingscom-
petitie Parkstad Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft ons als partner betrokken bij de ontwik-
keling van nieuwe procedures ín het kader van het nieuw opgerichte Woonlab van de gemeente. Dit
lab is mede in vervolg op de prijsvraag Gezinsappartementen tot stand gekomen.

Hiernaast organiseerden we colleges en excursies over architectuur en beleid voor de gemeente Bla-

del, een Masterclass voor gemeente Hoeksche Waard met het Kwalíteitsteam en de Brabantse Stijl-
prijs voor de Provincie Noord-Brabant.

Het onderzoekTussen de regels, beter aanbesteden van architectuuropdrachten dat we in 2015 voor
de Rijksbouwmeester uitvoerden in 20L6 gepubliceerd. We werkten mee aan de Gouden Piromide
2AL6 en organiseerden het Bouwmeestersdebat 2016 in de Pier van Scheveningen. Deze samenwer-
king ligt in het verlengde van het platform dat Architectuur Lokaal onderhoudt met stadsbouwmees-
ters en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit.
We verleenden medewerking aan de Werktafels die het mínisteríe van OCW organiseerde in de aan-
loop naar een nieuwe Actie Agend a 2OL7 -202A.
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ln 201"6 is nog geen finale duidelijkheid ontstaan over voortzetting van de internationale prijsvraag
Europan in Nederland. Begin 2016 werd bekend dat Europan Europe de samenwerking met een an-
dere organísatíe zal voortzetten. ln 20L6 is hierover niets meer vernomen. Architectuur Lokaal heeft
de reserveríng van een donatie ad € 20.000 aan stichting Europlan - afkomstig uit de donatie van vm
Stíchting Europan Nederland aan Archítectuur Lokaal - doorgeschoven naar 2017,in afwachting van
verdere ontwikkeling van stichting Europlan.

Tenslotte heeft Archítectuur Lokaal lezingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd en publicaties
uitgebracht. Sociale medía: er worden facebook- en linkedin pagina's en twitteraccounts bijgehou-
den; dagelijks worden nieuwe architectuuropdrachten vía de twitteraccount @archopdrachten.nl ge-
publiceerd. Er worden meerdere websites onderhouden: zie tabel:

alle nrcbsites
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3. Bedrijfsvoer¡ng

Omzet
ln 2016 heeft Architectuur Lokaal €966.649 omgezet.
De begrote omzet is niet volledig behaald (98%1, waar tegenover staat dat de kosten verhoudingsge-
wijs sterker zÍjn teruggebracht (9L%).

Resultaot
Het resultaat over 201-6 bedraagt € 88.887. De algemene reserve neemt toe tot € 222.449 Het stre-
ven om de algemene reserve per ultimo 201-6 op € 200.000 tot € 220.000 te brengen is ín het onder-
havíge boekjaar gereal íseerd.

Waar komt dit resultaat vandaan? Dit is afkomstig uít: (1) de vrijval van overlopende projecten lenM
en SCI uit 2015 en (2) vooruit verrichte werkzaamheden 20L7 en 3) toename van opdrachten en ove-
rige inkomsten uit de markt.
Architectuur Lokaal beschíkt over de status van culturele ANBI. Het beleid ten aanzien van de reserve
is erop gericht, het batig saldo te investeren Ín de stichting in overeenstemming met het statutaire
doel van de stichting ten behoeve van het algemeen nut.

Admínistratie
De beheerlasten zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2015
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Overig
ln het kader van WNT zijn er geen lonen of salarissen uitgekeerd boven het bezoldigingsmaximum
van € 179.000 in 201,6. De directeur ontving een salaris van €84.240 (sociale verzekeríngspremies
€9.4L4 & pensioenpremie werkgever € 8.304). Er is geen sprake van toeslagen en/of onkostenver-
goedíngen. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor het bestuurswerk.

4. Exploitotie
De liquiditeitspositie per 20L6 is, evenals de solvabiliteit, uítstekend.
Het boekjaa r 20L6 is afgesloten met € 966.649 aan inkomsten (€ 842.735 in 2015).
Het jaar is afgesloten met een exploitatiesaldo van € 88.887 (€ 89.433 in 2015).
Het eígen vermogen van de stichting bedraagt per 3L december 201,6 €242.449 (€ 153.562 per 3L

december 20L5).

5. Organisotie

Cultural governonce

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 be-

stuur zorgt voor evenwichtige samenstelling en vraagt na zich na afloop van een zittingstermijn af of
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14,4%

16,5%

7,5%

7,6%

6,3%

5,9%

8,5%

3,O%

7,9%

5,7%

7.O%

Gemiddeld per

iaar

25 ir 723.405 IOO% 290.197 40,1% 192.t72 26,6% 29542 4,1% tt8.o33 16,3% 83.567 tt,6%

Ter



nieuw bloed nodig is. Bij werving van bestuursleden zoekt het bestuur ook bestuursleden buiten het
eigen netwerk. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast met een benoemingster-
mijnvan 4jaar, metdemogelíjkheídtoteenmalígeherbenoemingvoorvierjaarvoorbestuursleden.
Míts gemotiveerd kan de voorzíüer voor een derde termijn van víer jaar worden benoemd; leden
maxímaal een jaar. Bestuursleden treden tussentíjds af bij onvoldoende functioneren, structurele on-
enigheid of onverenígbare belangen. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Het be-
stuur overlegt en besluit ieder jaar over algemeen beleid/strategie, financiële stand van zaken, eigen
werkwijze en taken, eigen functioneren en relatie met directie. Het bestuur benoemt de accountant
en overlegt tenminste eenmaal jaarlijks met de accountant. Het bestuur stelt met regelmaat het ge-

wenste bestuursmodel aan de orde. De directie geeft tíjdig en volledig relevante informatie. Een de-
legatíe van het bestuur voert regelmatig een functioneringsgesprek met de directie. Het bestuur
heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekeríng afgesloten.

Bestuur
Het bestuur is een afspiegeling van het werkterrein. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van lo-
kaal bestuur, markt en financiële wereld, archítectuur en stedenbouw en lokale architectuurcentra.
Het bestuur is betrokken bij de algemene beleidsvoering van de organísatíe en bij specifieke beleids-
onderdelen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
ln 2016 hebben geen wisselingen in het bestuur plaatsgevonden.

Thijs Asselbergs vertegenwoordigt stichting Archítectuur Lokaal ín het bestuur van stichtíng Europlan
ln 20L6 heeft het bestuur víermaal plenair vergaderd: op 8 februari, L8 april, 20 juni en 2L november
Hiernaast vond regelmatig bilateraal overleg van bestuurders met de directeur plaats.

Sømenstelling bestuur per 37 december 2076

Felix Rottenberg, voorzitter OL-O7-20L8 3e termijn

Charlotte ten Dijke 04-07-2019 2e termijn
Monika Chao 04-07-2079 2e termijn
Yves de Boer L5-09-2019 2e termijn
Maarten van Hezik, penningmeester 01-01-2018 1e termijn
lsabelle Diks 01-01-2018 1"e termijn
Thijs Asselbergs 0L-05-20L9 Le termijn

Bureou
Per 3l- december 2016 bestaat de personele bezetting uit 9 medewerkers (9 in 20L5).

De gemíddelde omvang van het personeelsbestand 2016 bedroeg6,T fte (in 2015:7,2fte)

functie fie in dienst

Cilly Jansen directeur 1,00 1-5-1993

Margot de Jager projectmedewerker 0,63 9-L0-2000

Wendeline Dijkman projectmedewerker o,2L L-7-200L

lndira van 't Klooster senior projectleider 0,84 26-4-2004

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

Bram Talman projectmedewerker o,84 1-8-2010

Tanja van Slooten projectmedewerker 0,55 r-LL-2013
Stef Bogaerds projectmedewerker 0,84 L-2-20L4

Vincent Kompier projectleider 0,63 15-06-2015

Jeroen Gusdorff Projectleider o,28 L-L-20L6

Ter'



Het bestuur van Archítectuur Lokaal,

Amsterdam, 13 maart 20L7

lix Rotten
penningmeester

let'



maximaal een jaar. Bestuursleden treden tussentíjds af bij onvoldoende functíoneren, structurele on-
enigheid of onverenigbare belangen. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. Het be-
stuur overlegt en besluit íeder jaar over algemeen beleid/strategie, financiële stand van zaken, eigen
werkwijze en taken, eigen functioneren en relatie met directie. Het bestuur benoemt de accountant
en overlegt tenminste eenmaal jaarlijks met de accountant. Het bestuur stelt met regelmaat het ge-
wenste bestuursmodel aan de orde. De directie geeft tíjdig en volledig relevante informatie. Een de-
legatie van het bestuur voert regelmatig een functioneringsgesprek met de directie. Het bestuur
heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Bestuur
Het bestuur ís een afspiegeling van het werkterrein. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van lo-
kaal bestuur, markt en financiële wereld, architectuur en stedenbouw en lokale archítectuurcentra.
Het bestuur ís betrokken bij de algemene beleídsvoeríng van de organisatie en bij specifieke beleids-
onderdelen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
ln 20L6 hebben geen wísselingen in het bestuur plaatsgevonden.
Thijs Asselbergs vertegenwoordigt stichting Architectuur Lokaal in het bestuur van stichting Europlan
ln 2016 heeft het bestuur viermaal plenair vergaderd: op 8 februari, 1-8 april, 20 juni en 2L november
Hiernaast vond regelmatíg bilateraal overleg van bestuurders met de directeur plaats.

Samenstelling bestuur per 37 december 2076

Felix Rottenberg, voorzitter 01-07-2018 3e termijn
Charlotte ten Dijke O4-O7-2Ot9 2e termijn
Monika Chao O4-O7-2019 2e termijn
Yves de Boer L5-09-201.9 2e termijn
Maarten van Hezik, penningmeester 0L-01-2018 Le termijn
lsabelle Diks 0L-01-2018 le termijn
Thijs Asselbergs 01-05-2019 1e termijn

Bureau
Per 3L december 20L6 bestaat de personele bezettíng uit 9 medewerkers (9 in 2015).
De gemíddelde omvang van het personeelsbestand 201-6 bedroeg6,T fte (in 2015: 7,2fltel

fundie fte in dienst

Cilly Jansen directeur L,00 1-5-L993

Margot de Jager projectmedewerker 0,63 9-10-2000
Wendeline Dijkman projectmedewerker o,2L L-7-200t
lndira van 't Klooster senior projectleider o,84 26-4-2004
Tom Prins hoofd financiën & administratie o,84 1-8-2008

Bram Talman projectmedewerker o,84 1-8-2010

Tanja van Slooten projectmedewerker 0,55 l_-1L-20L3

Stef Bogaerds projectmedewerker 0,84 t2-24L4
Vincent Kompier projectleider 0,63 15-06-2015

Het bestuur van Architectuur Lokaal,

Amsterdam , L2 april 2OL7

ix Rottenberg,
voorzitter penníngmeester
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1 BAI.ANS PER 3l DECEMBER 2016
(Na verwerking van het exploitatiesaldo)

ACÍIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende act¡va

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premíes sociale verzekeríngen
Overige vorderíngen en overlopende actíva

Liquide middelen

PASSIVA

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Bestem m ingsfonds

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

3r-L2-L6 3I-I2-L5
€

15.077
t4.777
54.001

€

83.855

240.366

€

13.490
2.229

28.477

€

2.8s8

44.t96

243.930

290.985

3L-12-15

324.22L

3L-t2-t6
€

222.449
20.000

€

242.449

8r.77L

€

153.562

€

153.562

t37.423

9.562

34.587
L1.534
26.088

19.38L

77.953
1,4.349

25.740

324.221 290.985

Ter



2 EXPTOITATIEREKENING 2016

INKOMSTEN

Directe inkomsten
lndirecte ínkomsten
Subsidíebijdragen

KOSTEN

Personeelskosten
Afschrijvingen
Projectkosten
Overige bed rijfslasten

EXPTOITAT¡ESALDO

BESTEMMI NG EXPTOITATIESATDO

Algemene reserve
Bestemmingsfonds
Bestemm ingsreserve

Realisatie
20L6

Begroting
20L6

Realisatie
2015

237.r95
55.410

674.043

r97.832
48.2L2

743.534

€

227.892
15.013

599.830

€€

966.649 989.578 842.735

65.077
2.860

670.253
r39.577

69.075
3.500

756.960
1_26.500

78.594
4.77r

538.650
L31..287

877.761, 956.035 753.302

88.887 33.543 89.433

68.887

20.000

33.543 89.433

88.887 33.543 89.433

Ter



3 KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatíesaldo
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Veranderinsen in het werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom u¡t ¡nvesteringsactiviteiten
lnvesteríngen in materiële actíva

Kasstroom uít ínvesteringsactivíteíten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Verkregen gelden

Aflossingen

Kasstroom u it fina ncieringsactíviteíten

2076
€

88.887

2.860

-39.659
-55.652

-3.s64

-67t

243.930
-3.564

240.366

2015
€

89.433

4.77L

LL.556
-153.788

-48.028

Totaal kasstroom

Samenstellíng geld middelen
Liquide middelen per L januari

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 3l december

-48.028

291.958
-48.028

243.9?0

Ter



4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESUTTAATBEPALING

De jaarrekening ís opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels en richtlijnen voor de jaarverslaggeving Cl- 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 actíva 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 zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Vergelijking voorgaande ¡aar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzígd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar nodig zijn de financiële gegevens over het voorgaande
jaar geherrubriceerd conform de presentatie van de jaarrekening 2016.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspríjs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvíngen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgíngsprijs, rekening houdend met
een eventuele restwaarde. Materiële vaste actíva aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar
tijdsgel ang afgeschreven.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en pass¡va

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatíe
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 aangeduíd als algemene reserve.

Bestemmingsfonds

Voor het deel van de algemene reserve waaraan door derden een beperktere bestedíngs-
mogelijkheíd ís gegeven, wordt aangeduid als bestemmingsfonds.

Bestemmingsreserve

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

Ter

and



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

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 zíjn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzícht ís opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uítgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.

Ter



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 3l DECEMBER 2016

ACTIVA

Materiële vaste act¡va
Verbouwing
lnventaris

Boekwaarde per L januarí

lnvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingen
Verbouwing
lnventaris

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Pensioenpremie

3L-L2-20 16 31,-L2-20 L5

€€

1_.643

1.2L5
2.858

Verbouwing
€

L.643

-L.643

lnventaris
€

Totaal
€

L.2L5 2.858

-r.2rs -2.858

1s8.670
-158.670

4L.885
-41.885

200.555
-200.555

afschrijvings %

10

20

3t-12-2016 3L-12-20I5
€€

t5.077 13.490

L5.077 1_3.490

7.746
7.031- 2.229

L4.777 2.229

Ter
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Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsommen
Nog te ontvangen subsidiebíjdragen
Nog te factureren bijdragen
Nog te ontvangen inzake Europan
Overige vorderingen

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

Gelden onderweg

1.880

26.07L
20.5L3

5.537

1.880

13.627
1"2.801

175
54.001 28.477

1.010
230.390

7.139
L16

7.77r

35.983
200.465

5.695
226

1.561
240366 243.930

De liquide middelen staan ter vrÍje beschikking van de stichting met uitzondering van de

afgegeven bankgarantie (€ 15.179) inzake de huurovereenkomst.

Ter



PASSIVA

St¡cht¡ngskap¡taal

Algemene reserve
Bestemmíngsfonds

Algemene reserve
Stand per 1- januari

Resu ltaatbestem m íng
Stand per 3L december

Bestemm¡ngsfonds
Stand per 1- januari

Resultaatbestem m ing Eu roplan
Stand per 3L december

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Vooruitontvangen subsidies & nog te betalen projectkosten
Vooru itontvangen subsidíes

Nog te betalen projectkosten

Overige belastingen en premies soc¡ale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioen

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld
Accountantskosten en administratiekosten
Nettoloon
Overige nog te betalen kosten

3t-L2-20L6 3t-12-2015
€ €

242.449
-20.000

153.562

222.449 153.562

L53.562
88.887

64.729
89.433

242.449 L53.562

20.000
20.000

3L-r2-20L6 3r-L2-201s
€ €

9.562 19.38L

77.953
34.587
34.587 77.953

L1.534
2.022

12.327

1L.534 14.349

t8.29L
7.500

297

L5.730
7.500

908
r.602

26.088 25.740

Ter
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N¡et u¡t de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen

Voorwaa rdelijke verplichtingen

Bankgaranties
Ten gunste van de verhuurder is een bankgarantie afgegeven ter nakoming van de verplichtingen
uít het huurcontract, groot € 75.I79.

Meerjarige f inanciële verplichtingen

H uurovereenkomst
Met Woningbouwvereningíng Stadgenoot is een huurovereenkomst gesloten voor onbepaalde
tijd. De opzegtermíjn is minimaal 6 maanden voor het eínde van het jaarcontract
van Tussen de Bogen L8 en 20. De huur, maandelijkste voldoen en bestaande uit de huurprijs,
de aansluitkosten ENW en de bijkomende kosten, bedraagt in 2016 € 59.748.

Leosecontract printer
Per september 20L6 is de leaseovereenkomst afgesloten met De Lage Landen met een looptijd
september 2016t/m september 2021. Dejaarlijkse leasetermijn bedraagt € 15.048

Lea seco ntra ct kopi ee ro utom a at
Voor het gebruik van het kopieerapparaat is een leaseovereenkomst afgesloten met LageLanden
met een looptíjd tot 3L december 2020. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt €9.279

H u u rove ree n kom st koffi ea utom o ot
Voor het gebruik van het koffierapparaat ís een leaseovereenkomst afgesloten met Coffeeclick
met een looptijd tot 31- december 2020. De jaarlÍjkse leasetermijn bedraagt € 6.336

lbr
19



6 TOETICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

Baten

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

Indirecte inkomsten
Verhuur derden
Overige inkomsten

Subsidiebijdragen
Ministerie BZK ARBM

Ministeríe lenM AAARO Omgevingsrecht
Ministeríe len M AAARO Kennistransfer
Stimuleringsfonds Creatieve I ndustrie SCI

Overige subsidies

Totaal inkomsten

Realisatie
201.6

Begroting
2016

Realisatie
201s

€

88
6.s90
1.11s

55.976
173.426

5.000
4.000
1.500

37.332
150.000

€

30
I.T77
L.L24

49.626
175.935

€

237.195 197.832 227.892

34.020
21..390

33.336
74.876

11.840
3.173

55.410 48.212 15.0L3

1"6.500

295.687
163.668
198.188

20.000
323.916
190.460

179.158
30.000

20.000
363.887
L54.trs
6L.828

674.043 743.534 599.830

966.649 989.578 842.734



Lasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Doorbelastíng naar projectkosten

Afschrijvingen
Verbouwing
lnventaris

Projectkosten
Lezingen commissies
Overige projecten
Ministerie BZK ARBM

Ministerie lenM AAARO Omgevingsrecht
Mínisteríe lenM AAARO Kennistransfer
Stím uleringsfonds Creatieve I ndustríe SCI

Doorbelasting vanuit personeelskosten

Overige bedrijfslasten
H u isvestingskosten
Kantoorkosten
Automatiseríng
Overíge lasten

Totaal lasten

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatíe

2015
€

339.L46
54.342
17.888
26.816

-359.598

€

330.869
54.591"

18.933
29.408

-368.730

€

377.670
45.754
16.713
20.363

-39L.425

65.071 69.075 78.594

1.644
L.2T6 3.500

580
4.191,

2.860 3.500 4.771

423
35.818

6.930

104.859
55.422
98.072

368.730

2.500
40.000

8.L00
178.600
71.500

64.835
39L.425

66
69.s3s
4.024

33.01_7

46.810
25.600

359.598
670.253 756.960 538.650

72.077
56.634
10.866

0

69.000

45.000
11.000

1.500

73.298
4L.769

9.251,

6.969
139.577 1_26.500 L3L.287

877.76r 956.035 753.302

and


