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Beleidsplan 
Op basis van Governance Code Cultuur (www.governancecodecultuur.nl) 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
A. van Hoorn (voorzitter) 
D. Pape (secretaris) 
M.P.J.A. Frankenmolen (penningmeester) 
D. van der Vorm 
J. Uithof 
 
Zie ook de statuten. 
 
Missie en doelstellingen 
Stichting Architectuurplaquette heeft de doelstelling om de informatie over onze gebouwde 
omgeving aan een groot publiek bekend te maken. 
Zij doet dit door middel van een website, publicaties en bijzondere bijeenkomsten, alsook 
met de architectuurplaquette. 
Elke gebouweigenaar, architect, adviseur of bouwer die trots is op zijn of haar gebouw, kan 
een Architectuurplaquette aanschaffen. 
 
Strategie 
Om de doelstellingen binnen de gestelde termijn tot een aanvaardbaar niveau te brengen 
zal het bestuur een aantal middelen moeten inzetten en diverse taken moeten verrichten. 
Het creëren van een schare ‘gelovigen’ lijkt een hoeksteen voor de inbedding van de 
doelstelling in het denken en doen van gebouweigenaren, adviseurs en bouwers. Het 
bestuur dient actief de doelstelling en het belang ervan te promoten. 
De architectuurplaquette neemt een bijzondere plaats in, in het streven de doelstelling te 
bereiken. 
Een belangrijke toevoeging aan de doelgroepen kunnen zijn de toeleveranciers in de bouw; 
bedrijven van naam en faam worden meestal niet vernoemd in publicaties en dergelijke. De 
toevoeging ‘Aangeboden door ….’ op de architectuurplaquette biedt deze bedrijven de 
mogelijkheid zich te profileren. 
 
Netwerk en bijeenkomsten 
De verschillende bestuursleden beschikken over een uitgebreid netwerk wat betreft de 
beoogde doelgroepen, daarnaast beschikt het bestuur over een uitgebreide adressenlijst 
van de doelgroepen. 
Ook de (individuele) bezoeken aan branche-bijeenkomsten, symposia, prijsuitreikingen, 
netwerkbijeenkomsten en dergelijke zijn platforms waar de doelstelling onder de aandacht 
kan worden gebracht. 
 
	  



	

	

Website 
De website van de stichting is per mei 2015 vernieuwd. De website is een goed middel om 
naar te verwijzen en informatie in te winnen. Het dient onder andere ook als 
architectuurgids met korte beschrijvingen en foto's van objecten. 
 
Productiedagen 
Het uitnodigen van personen uit de verschillende doelgroepen blijkt een goede manier om 
mensen zich bewust te laten worden van de kwaliteiten en duurzaamheid van de 
architectuurplaquette. 
Ook op deze wijze kan gewerkt worden aan een grote groep mensen, die de naam en 
doelstelling van de stichting uitdragen. 
 
ArchitectuurplaquetteStad 
Het bestuur kan besluiten een stad te benoemen tot ‘ArchitectuurplaquetteStad’. 
Dit vereist weliswaar inzet van de diverse bestuursleden, maar de impact voor de stichting 
is groot. 
 
Samenwerking 
De stichting is onafhankelijk en werkt nauw samen met Het Nieuwe Instituut en met 
meerdere (culturele) instellingen (onder meer SAB Rijnmond). 
Daarnaast wordt gestreefd naar intensieve samenwerking met onder meer de BNA, 
Raadgevende Ingenieurs NL en STABU, als ook met Aedes, NEPROM e.d. 
Samenwerking met andere organisaties wordt zeker niet uitgesloten, mits de doelstelling 
van de stichting met die samenwerking bevorderd wordt. 
Een aantal gebouwprijzen wordt al voorzien van een architectuurplaquette. 
 
Organisatie 
Het bestuur kent bij voorkeur een brede samenstelling, architect, ingenieur, corporatie, 
bouwer, belangstellende en dergelijke. 
 
Financieel beleid 
De stichting is financieel onafhankelijk. Inkomsten worden verkregen uit subsidies, fondsen, 
sponsoren, schenkingen en dergelijke. 
 
Jaarstukken 
De penningmeester maakt de jaarstukken en de jaarbegroting conform de statuten en legt 
deze voor aan het bestuur. 
 
Fondsen 
Het verkrijgen van subsidies is een bekend lastige taak, maar zeker de moeite waard. 
Het (voor)onderzoeken van de voorwaarden van de verschillende fondsen is van belang om 
een aanvraag te doen. 
Het bestuur zal ter beschikking gestelde fondsen inzetten voor het realiseren van de 
doelstellingen. 



	

	

Het verwerven van fondsen zal over het algemeen gericht zijn op het mede mogelijk maken 
van architectuurexcursies, evenementen, projecten, communicatie en bijzondere 
bijeenkomsten. 
 
ANBI 
Het verkrijgen van de ANBI status schept de mogelijkheid tot het kunnen krijgen van fiscaal 
vriendelijke schenkingen. 
Het bestuur zal een voorstel hiertoe opstellen. 
 
Vrienden van de architectuurplaquette 
Gelet op het cultuurbeleid in Nederland en de daaruit volgende fiscale mogelijkheden, is het 
denkbaar dat nog in deze beleidsplan periode actie wordt ondernomen om te komen tot de 
‘Vrienden van de architectuurplaquette’ 
 
Statement 
De Stichting Architectuurplaquette heeft zijn waarde bewezen, maar wordt nog door een te 
kleine groep eigenaren dan wel bij de bouw betrokken partijen als dusdanig herkend. 
 
De stichting wil actief bijdragen aan juiste en adequate informatie over bouwwerken en wil 
daarin een voortrekkersrol vervullen. 
De focus ligt, naast de website en bijzondere bijeenkomsten, met name ook op het 
(mee)werken aan een zo breed mogelijke verspreiding van kennis over bouwen en 
gebouwen. De architectuurplaquette neemt zoals eerder vermeld hier een bijzondere plaats 
in. 
 
Kernpunten 2017 – 2020 
§ De Stichting Architectuurplaquette op de kaart zetten. 
§ Creëren van een coherente groep mensen, die gelooft in de doelstelling van de stichting. 
§ Architectuurplaquettestad koppelen aan steden die ‘iets te vieren hebben’ 

(citymarketing). 
§ Komen tot een ‘Vrienden van de architectuurplaquette’. 
  


