
ANBI-status
Architectuurcentrum Amsterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen 
over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het programma 
van Architectuurcentrum Amsterdam.
Architectuurcentrum Amsterdam heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenkingen aan instellingen met 
een culturele ANBI-status biedt extra belastingvoordelen.

Gegevens

Statutaire naam
Stichting Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM)

Nummers
RSIN / Fiscaal nummer: 008679861
Inschrijvingsnummer Handelsregister: 41205258

Contactgegevens
Architectuurcentrum Amsterdam
Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
T 020 6204878
E arcam@arcam.nl
Contactpersoon: atoorop@arcam.nl

Doelstelling
Het bevorderen van het architectuurklimaat in de ruimste zin des woords, daar in begrepen stedebouwkunde
en landschapsarchitectuur, in het bijzonder in de regio Amsterdam.
Een  op  de  architectuur,  stedebouw en  landschapsarchitectuur  betrokken  projectenplan  moet  het  kader
worden voor manifestaties in genoemde vakgebieden.
De  stichting  zal  coördinatiepunt  en  impresariaat  zijn  en  zich  te  dien  einde  inspannen om de  voor  het
projectenplan benodigde gelden te verkrijgen. 
De stichting zal de samenwerking tussen instellingen, werkzaam in de genoemde vakgebieden, stimuleren,
opdat het rendement van alle ontplooide activiteiten hoger wordt.

De missie van Architectuurcentrum Amsterdam luidt:

 ARCAM is in de kern dienstbaar aan de bouwkunst en aanverwante thema's, aanvullend in het netwerk, 
samenwerkend met een groot aantal partners en gericht op een breed (inter)nationaal publiek. Het werk van 
ARCAM is gefundeerd op de ambitie te weten wat er gebeurt en in actie te komen waar iets ten onrechte niet
gebeurt. In het debat over Amsterdam en metropool wordt alle aandacht erop gericht dat zoveel mogelijke 
belangen kunnen worden uitgesproken en afgewogen, en dat inzichten optimaal worden gedeeld.

Beleidsplan 2013-2016
ARCAM houdt de vinger aan de pols van de Amsterdamse metropool-in-wording en verzamelt kennis ten 
bate van de ontwikkeling daarvan. Daartoe bouwt ARCAM relevante netwerken op. De verzamelde kennis 
wordt vanuit een onafhankelijke positie actief, kritisch en op verschillende manieren gedeeld met een 
relevant, groeiend en divers publiek. Kaders zijn een continu basisprogramma en een thematisch 
programma dat deels inhoudelijk vast ligt, deels bewust ‘vloeibaar’ van karakter is om waar mogelijk te 
profiteren van de diversiteit van de vele partnerschappen en in te spelen op de dynamiek van de ruimtelijke
ontwikkelingen.

ARCAM vangt de tijdgeest in zijn programma door zich te richten op de toekomst. Daardoor kan over de 
inhoud van het programma voor de komende jaren, afhankelijk als het zal zijn van de actualiteit van het 
denken over de toekomst, alleen in termen van hypotheses worden gesproken. Rode draden zullen daarbij 
zijn: verduurzaming, hergebruik, het veranderende opdrachtgeverschap, mede onder invloed van het 
bottom-up denken, de identiteit van de metropool en de internationale uitwisseling van kennis over en met 
andere metropolen in de wereld.

ARCAM bedient een breed scala aan doelgroepen. Iedereen die op zoek is naar kennis of wil deelnemen 
aan het debat over architectuur, de stad en de fysieke ruimte kan via ARCAM participeren in de projecten en 
in contact komen met architecten, ontwikkelaars, corporaties en andere opdrachtgevers, overheden, 
bewoners en gebruikers. Belangrijk is dat ARCAM inzicht heeft in de kennis van al die verschillende groepen



en daardoor goed in staat is verschillende kennisniveaus op een vruchtbare manier met elkaar te 
confronteren.

ARCAM is ook in de jaren 2013-2016 een compact, effectief en productief bedrijf, gebaseerd op een 
evidente passie voor architectuur, stedebouw en de fysieke ruimte in het algemeen. Met medewerkers die 
projecten kunnen initiëren en uitvoeren en verbanden kunnen leggen tussen thema’s en mensen, bedrijven 
en (delen van) het publiek. Bij grotere projecten zullen vaker externe projectmedewerkers worden ingezet, al 
naar gelang de behoefte dat vereist en de financiële middelen dat mogelijk maken. Samenwerkend met een 
veelheid aan partners weet ARCAM enerzijds onafhankelijk te blijven, anderzijds nog effectiever te worden 
dat het al was. ARCAM heeft een uiterst gemende financiering, bestaande uit algemene sponsoring, 
subsidies en opdrachtfinanciering.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur benoemt een directeur. De directie is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder 
begrepen het artistieke en zakelijke beleid, die moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de 
stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen, het uitvoeren van de besluiten van het 
bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van minimaal drie leden. 
De benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig 
mogelijk voorzien. Voor zover zijn leden niet in functie zijn benoemd, kiest het bestuur uit zijn midden een 
voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door 
één persoon worden vervuld.
In het bestuur zullen - zo mogelijk - mensen met bestuurservaring worden aangezocht die over kennis van 
en belangstelling voor zowel de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur als de situatie in 
Amsterdam beschikken. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een 
volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar voor maximaal twee volgende 
perioden van drie jaar. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden 
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende 
bestuurslid niettemin een wettig bestuur, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in 
de vacature(s) te voorzien.

De directeur is:
Yvonne Franquinet

De samenstelling van het bestuur is:
drs. Edo Arnoldussen / voorzitter 
drs. Thessa Syderius / secretaris/penningmeester
ir. Wijnand Looise
mr. Aike Kamphuis
drs. Jacqueline van de Sande
ir. Karin Laglas

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. De directeur 
krijgt geen bezoldiging, die op basis van de Wet Openbaarmaking Uit Publieke Middelen 
Gefinancierde Topinkomens specifiek gemeld dient te worden.

De beloning van medewerkers van Architectuurcentrum Amsterdam is conform gangbare salarissen 
in de culturele sector. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording
De financiële verslaglegging van 2015 is gepubliceerd in het Bestuursverslag 2015.


