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ABC Architectuurcentrum Haarlem
officieel: Stichting ABC Haarlem, Architectuur en Bouwhistorie
Het ABC is sinds 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE
INSTELLING)
Post- en bezoekadres: Groot Heiligland 47, 2011 EP HAARLEM
Telefoon: 023 534 05 84
Fax: 023 542 49 28
Email: info@architectuurhaarlem.nl
website: www.architectuurhaarlem.nl
IBAN: NL96ABNA0842346929
BIC: ABNANL2A
KvK: 41225000 (Kamer van Koophandel Amsterdam)
RSIN: 800365410
BTW: 8003.65.410
SBI-code: 7220 – Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
ANBI: ja
Oprichting: 29-12-1998 (oprichtingsakte – statutenwijziging incl. naamswijziging 2 juli 1991)
Eerste activiteit: 13 januari 1999
Werknemers: 3 (1,4 fte)
Vrijwilligers: 72
Doelstelling (Statuten*):
“De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor de architectuur en het bouwen in Haarlem, een en
ander in de ruimste zin…”
Middelen (Statuten):
a. Het bevorderen van onderzoek, publicaties, onderwijs, activiteiten, lezingen, tentoonstellingen en soortgelijke
activiteiten
b. het oprichten, in standhouden en exploiteren van een documentatie- en presentatiecentrum
* bij een eerstvolgende statutenwijziging (deze dateren van 1991) wordt expliciet vermeld dat het ABC zich richt op
Architectuur in de zin van het brede begrip leefomgeving en dat het gebied waar het ABC zich op richt nadrukkelijk is
vergroot tot de regio Kennemerland als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
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BELEIDSPLAN (HOOFDLIJNEN)
Het ABC is een niet op winst-beogende instelling die ‘mean an lean’ is georganiseerd en heeft in de eerste plaats als doel
het bevorderen van de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en in de regio Kennemerland. Daarmee
wil het ABC de kwaliteit van de gebouwde omgeving in die stad en die regio bevorderen, stimuleren en steeds weer op
verschillende wijzen onder de aandacht brengen van verscheidene ‘publieken’ (van leek tot professional).
activiteiten
Om deze doelen te bereiken organiseert het ABC exposities, lezingen, symposia, discussies, workshops en diverse andere
activiteiten. De onderwerpen van de activiteiten en invalshoeken voor de projecten is steeds het brede terrein
van architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur en alle
kunstvormen die daarmee samenhangen. Jaarlijks worden er ca. 35 activiteiten georganiseerd.
bouwkolom
Het ABC Architectuurcentrum Haarlem richt zich op vele ‘publieken’. In de eerste plaats op allen die zich beroepsmatig met
de gebouwde omgeving bezig houden, ofwel de vertegenwoordigers van de 'bouwkolom'. Hiertoe kunnen gerekend
worden: (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars,
bestuurders, gemeentelijke- en provincialebeleidsmakers.
van bewoner tot toerist
Alle activiteiten worden ook weloverwogen toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarbij richt het ABC zich op de
bewoners van Haarlem en de regio Kennemerland en MRA maar bijvoorbeeld ook op toeristen. Voor kinderen, jongeren en
onderwijsinstellingen worden afzonderlijke initiatieven ondernomen en bijzondere activiteiten ontwikkeld zoals workshops
en (verjaardags)partijtjes. Jaarlijks ontvangt het ABC circa 12.000-15.000 bezoekers.
financiën
Het ABC is een niet op winst-beogende instelling en is ‘lean and mean’ georganiseerd. De financiële resultaten door de
jaren tonen dat er steeds met een bescheiden plus of min wordt afgesloten en dat er bewust geen grote reserves worden
opgebouwd. Het beleid is erop gericht om ook financieel een breed en groot draagvalk te bewerkstelligen om het succes en
de continuïteit van de stichting te waarborgen.
BESTUUR & DIRECTIE
Het bestuur van het ABC heeft een toetsende rol bij de bewaking van de culturele- en maatschappelijke doelstelling van de
stichting. Verder heeft het bestuur een onafhankelijke toezichthoudende en controlerende rol die belangrijk is voor een
stabiele, gezonde organisatie. Het bestuur vergadert minimaal 5 x per jaar gezamenlijk met de directie (directeur stichting).
Daarnaast vergadert het bestuur gemiddeld 1 x per jaar waarbij aspecten als evaluatie Governance Code Cultuur ter sprake
komen.
samenstelling bestuur
Ronald Huikeshoven - voorzitter
Roel Steenbeek – penningmeester
Anke Huntjens - secretaris
Dré Kraak - bestuurslid
Ruud Bergh – bestuurslid
Roger kersten – bestuurslid
Jurgen van der Ploeg - bestuurslid
directeur
Gabriël Verheggen (1963) – sinds november 2008
BELONING
Voor het ABC is geen cao van toepassing maar er wordt gewerkt met onder meer de cao musea. De directeur wordt
beloond conform richtlijnen inzake beloning van directeuren in die cao’s. De leden van het bestuur ontvangen geen enkele
beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.
CULTURAL GOVERNANCE
Stichting ABC is bezig de Governance Code Cultuur 2014 toe te passen in het kader van goed bestuur en toezicht in de
cultuursector. De organisatie heeft nog geen (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering.
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INHOUDELIJK VERSLAG 2017 en ACTIVITEITENOVERZICHT 2017
in bewerking…
financieel – positief resultaat
inhoudelijk met o.a.
- Dag van de Architectuur - met als thema WATER
- expositie ONBEGRENSD VAKMANSCHAP over het ‘andere’ werk van architecten
- bijzondere project expositie Mien Ruys (reizende expositie)
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JAARREKENINGEN
de jaarrekeningen van het ABC worden gecontroleerd en beoordeeld door EY (Ernst & Young). Hieronder een overzicht van
de baten en lasten (exploitatieresultaat) alsmede de ontwikkeling in de afgelopen jaren van het bescheiden reservebedrag.
voor recente volledige jaarrekeningen (2015-2016) zie ook bijgevoegde pdf’s
Jaarrekening 2015
Totale baten: Euro 213.628
Totale lasten: Euro 212.198
Exploitatieresultaat: Euro 1.430
reserve: Euro 38.141
Jaarrekening 2014
Totale baten: Euro 200.390
Totale lasten: Euro 215.091
Exploitatieresultaat: Euro -14.701
Reserve: Euro 36.711
Jaarrekening 2013
Totale baten: Euro 237.865
Totale lasten: Euro 249.145
Exploitatieresultaat: Euro -11.280
Reserve: Euro 51.412
Jaarrekening 2012
Totale baten: Euro 285.983
Totale lasten: Euro 272.498
Exploitatieresultaat: Euro: 13.485
Reserve: Euro 62.692
Jaarrekening 2011
Totale baten: Euro 189.106
Totale lasten: Euro 190.805
Exploitatieresultaat: Euro: -1.699
Reserve: Euro 60.993
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