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VOORWOORD  
 
De Stichting Archiprix is opgericht op 23 januari 1992 en statutair gevestigd in Den Haag. 
Sinds 1995 is Archiprix gehuisvest in het Nieuwe Instituut te Rotterdam, dat de financiële 
administratie voor de Stichting verzorgt. 
 
De Stichting Archiprix ontvangt ten behoeve van de exploitatie 2017 meerjarige projectsubsidie  
(€ 135.000) van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de periode 2017 – 2020, totaal  
€ 540.000 hun kenmerk U/16MA/018/05 d.d. 02 januari 2017, voor het ingediende meerjarig 
programma. In dit verslagjaar wordt het jaardeel 2017 van het Stimuleringsfonds totale subsidie 
2017-2020 verantwoord.    
 
Het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, kenmerk U/14MA/004/11 d.d. 
03 mei 2017, heeft met instemming kennis genomen van de jaarrekening 2016. Daarin werd het jaardeel 
2016 (€ 125.000) verantwoord op de totale toegekende projectsubsidie 2015-2016.   
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen van de Jaarverslaglegging 640 
“Organisaties zonder winststreven”. 
 
BESTUURSVERSLAG 
Archiprix is een samenwerkingsverband van de hogere Nederlandse ontwerpopleidingen op het gebied 
van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De participerende opleidingen zijn: de 
faculteiten Bouwkunde van de Technische Universiteiten te Delft en Eindhoven, de vakgroep 
Ruimtelijke Planvorming van de Wageningen Universiteit en de Academies van Bouwkunst in 
Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. 
De activiteiten hebben als doel het stimuleren van de beroepsontwikkeling van beginnende talentvolle 
ontwerpers. Voor de nationale Archiprix geldt daarnaast dat Archiprix een podium biedt aan de 
Nederlandse ontwerpopleidingen waarop ze zich in binnen- en buitenland kunnen presenteren en 
tenslotte het bevorderen van de discussie met betrekking tot de kwaliteit en de inhoud van het 
Nederlandse ontwerponderwijs.  
Voor de Archiprix International geldt hetzelfde op internationale schaal en ligt daarnaast het accent op 
het stimuleren van netwerken van getalenteerde jonge ontwerpers en opleidingen. 
De stichting Archiprix organiseert al ruim 35 jaar de Archiprix Nederland en daarnaast sinds 2001 de 
Archiprix International. De nationale Archiprix presenteert het beste afstudeerwerk van de hogere 
Nederlandse opleidingen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De 
Archiprix International organiseert de presentatie van de beste afstudeerplannen op de bovenvermelde 
vakgebieden van de opleidingen mondiaal, waartoe alle opleidingen wereldwijd op het gebied van de 
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur worden uitgenodigd om hun beste afstudeerplan te 
selecteren en in te sturen voor deelname. De stichting Archiprix organiseert de nationale Archiprix 
volgens een jaarlijkse cyclus en daarnaast de Archiprix International volgens een tweejaarlijkse cyclus.  
In 2017 organiseerde Archiprix de nationale Archiprix 2017, werden activiteiten voor de Archiprix 
International Ahmedabad 2017 georganiseerd waaronder de prijsuitreiking, workshops en 
tentoonstellingen die begin februari 2017 plaatsvonden. De activiteiten van de Archiprix International 
concentreren zich in de oneven jaren. De belangrijkste publieke activiteiten vonden begin februari 2017 
plaats. De noodzakelijke voorbereidingen zijn al in 2016 gedaan, waaronder de bijeenkomst van de 
internationale jury in Ahmedabad. Met 385 inzendingen uit 87 landen werd voor de Archiprix 
International Ahmedabad 2017 een record aantal plannen ingestuurd. Ook inhoudelijk was deze editie 
een groot succes. Er waren meer activiteiten, meer bezoekers voor de afzonderlijke activiteiten en het 
niveau was hoog. Daarin speelde de bijzonder vruchtbare samenwerking met de CEPT university in 
Ahmedabad een belangrijke rol. 
Daarnaast werden in 2017 de eerste voorbereidingen getroffen voor de  Archiprix International Chile 
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2019. Daartoe werd een bezoek gebracht aan Chili, waar contact werd gelegd met de belangrijkste 
samenwerkingspartners voor de activiteiten in Chili. 
Daarnaast vonden in 2017 tentoonstellingen plaats in Delft (faculteit bouwkunde van de TU-Delft), 
Haarlem (koepelgevangenis), Eindhoven. (TU/eindhoven in het kader van de Dutch Design Week) en 
Maastricht 
 
OPGAVEN 
Archiprix heeft de intentie om jaarlijks een opdrachtgever te vinden die een opgave heeft waar de 
Archiprix deelnemers aan kunnen ontwerpen. In 2017 is de lopende samenwerking met de gemeente 
Rotterdam voortgezet om een opgave te formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van het Merwe-
Vierhavengebied. Met de gemeente Haarlem is een traject opgestart voor een opgave rond het station 
Haarlem Spaarnwoude. 
 
NETWERK NATIONALE ARCHIPRIXS 
Tenslotte kunnen we een gestage groei van het aantal nationale Archiprix initiatieven melden. Naast de 
al bestaande Archiprixs in Nederland, Turkije, Italië, Centraal Europa, Chili, Rusland, Spanje, Portugal 
is in 2017 gewerkt aan de aansluiting van India, de Balkan, Duitsland, Argentinië en Indonesië.  
 
ARCHIPRIX INTERNATIONAL 
Archiprix International presenteert ‘s werelds beste afstudeerplannen op het gebied van de architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur. Archiprix nodigt daartoe tweejaarlijks alle hogere opleidingen 
ter wereld op de genoemde vakgebieden uit om hun beste afstudeerplan te selecteren en in te zenden 
voor deelname. De ontwerpers van de geselecteerde afstudeerplannen kunnen hun plan uploaden op de 
website www.archiprix.org en opsturen ter beoordeling door een internationale jury. Alle ontwerpers 
van de geselecteerde plannen worden uitgenodigd om deel te nemen aan workshops. Archiprix 
International organiseert een prijsuitreiking ter gelegenheid waarvan de door de jury als winnaar 
aangewezen ontwerpers een prijs ontvangen. Bij die gelegenheid verschijnt de publicatie met een 
overzicht van de ingezonden plannen. Daarnaast vindt een grote overzichtstentoonstelling plaats en 
worden er over de gehele wereld tentoonstellingen gehouden. Om het internationale karakter van de 
prijs te versterken en om een wereldwijd netwerk op te bouwen wordt elke tweejaarlijkse ronde 
georganiseerd in samenwerking met een partner in het buitenland. De belangrijkste activiteiten vinden 
steeds plaats bij de samenwerkingspartner: de jurybeoordeling, de overzichtstentoonstelling van de 
ingezonden plannen, de workshops en de prijsuitreiking. De Archiprix organisatie in Nederland 
verzorgt de coördinatie en de basisfaciliteiten zoals de website, het archief, de publicaties, de 
communicatie met opleidingen en deelnemers, etc. 
De eerste Archiprix International vond plaats in 2001 in Rotterdam, het kader van de activiteiten van de 
culturele hoofdstad van Europa. Daarna waren er edities in Istanbul (2003), Glasgow (2005), Shanghai 
(2007), Montevideo (2009), Cambridge USA (2011), Moscow 2013 en Madrid 2015. In 2015 startte de 
samenwerking met onze partners in Ahmedabad (India) die werd voortgezet in 2016 en 2017. We 
werkten in Ahmedabad samen met CEPT University voor zowel de jurybeoordeling, de organisatie van 
de workshops en een grote overzichtstentoonstelling. In 2017 werden vervolgens de voorbereidingen 
opgestart met organisaties in Chili voor de Archiprix International Santiago 2019. In Chili wordt 
samengewerkt met Archiprix Chili. Al met al wordt de Archiprix International beschouwd als 's-
werelds belangrijkste afstudeerprijs.  
 
Tentoonstelling Archiprix International Ahmedabad 2017 
Ahmedabad, India, CEPT university 10 februari t/m 4 maart 2017 grootste overzichtstentoonstelling 
van Archiprix International ooit. De tentoonstelling vond plaats in de nieuwe universiteitsbibliotheek 
van CEPT ontworpen door Rahul Mehrotra. De planning van de oplevering van de ruwbouw was 
speciaal afgestemd op de tentoonstelling. De tentoonstelling bestond uit de integrale presentatie van de 
originele planpresentaties van alle 385 inzendingen; de presentatie van de 41 winnaars, genomineerden 
en favorieten van de deelnemers op grote 2A0 panelen opgemaakt door onze grafisch vormgever Yvo 
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Zijlstra; in combinatie daarmee de presentatie van maquettes van de genomineerde projecten. De 
maquettes waren gemaakt door studenten van de Winterschool van CEPT in dialoog met de ontwerpers 
van de genomineerde projecten; en tenslotte de presentatie van de workshop resultaten, geïnstalleerd 
door de workshopdeelnemers. Op het mondiale internetportal ArchDaily is een interview van Arjen 
Oosterman met Archiprix directeur Henk van der Veen over de tentoonstelling geplaatst: The 
Disappearance of the Architectural Icon: Henk van der Veen on Archiprix International. 
Ook in India is uitgebreid over de activiteiten van Archiprix gepubliceerd, waaronder in de grootste 
krant ter wereld, de Times of India: Archiprix debuts in South Asia at Cept University, TNN | Updated: 
Jan 31, 2017, 08:31 IST 
The Times of India: Project on labourers’ colony among 8 best at Archiprix, TNN | Feb 11, 2017, 06:17 
IST 
The Times of India: Best from waste denim fabric’TNN | Updated: Feb 9, 2017, 06:24 IST 
 
Films 
In 2017 is er een reeks films gemaakt. Een documentaire van de workshops:  
mega cities - micro narratives / Documentary film Archiprix International Ahmedabad 2017,(Arne 
Verbrugh, Christiaan van Schermbeek and others. NL, 2017, 47 min.) language: English 
Deze film beleefde haar wereldpremiere op het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) op 
zaterdag 7 oktober. 
Archiprix International Ahmedabad 2017 participants about their favourite architect. 
Hannah LaSota about the graduation project A Walk around Music 
Lukas Lederer and Julia Klaus about the graduation project CONG(L)OMERATE 
Jason Tan about the graduation project Badabing Badaboom 
Hannah Broatch about the graduation project Housing for Construction Workers in Ahmedabad 
Gert-Jan Wisse about the graduation project Common Ground Belfast 
Alisa Silanteva about the graduation project Food and the City 
 
 
 
 
Op de website houden we alle films beschikbaar. In de afgelopen 6,5 jaar registreerde Vimeo  in totaal 
42.990 plays voor de films op onze site. In 2017 werd een totaal van 7.673 plays geregistreerd. 
 
Een overzichtje van ‘plays’ van de 26 meest bekeken films met aangegeven hoelang geleden ze 
geupload werden.: 
Archiprix 2015 Madrid 4 years ago 5,389 
Adaptable-Portable Dwelling System 2 years ago 3,444 
Spaces, Poetics and Voids 7 years ago 3,025 
Archiprix 2017 English 2 years ago 1,750 
Impression Archiprix workshops 2011 7 years ago 1,349 
Favourite Architects 2017 9 months ago 1,294 
Housing for Construction Workers 11 months ago 1,161 
Archiprix International 2013 – introduction 6 years ago 1,156 
Urban Strategies to Regenerate Indian Public Space 4 years ago 1,136 
Common Ground Belfast - Gert Jan Wisse 1 year ago 1,121 
Let's talk about garbage... 4 years ago 1,105 
Archiprix 2013 "What if..." 4 years ago 1,096 
Archipelago Lab - Pedro Pitarch Alonso 3 years ago 1,075 
National Apiological Network 6 years ago 923 
Archiprix Ahmedabad 2017 5 months ago 909 
favourite Architect 2013 4 years ago 888 
A Public Bathhouse 6 years ago 845 
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Frida Escobedo 1 year ago 828 
film Archiprix 2015 2 years ago 724 
A place under the sun for everyone 7 years ago 720 
Food and the City - Alisa Silanteva 1 year ago 708 
A Crime of Passion 7 years ago 705 
Archiprix 2015 draft impression 3 years ago 692 
TOWARDS A MIDDLE-OUT URBANISM 3 years ago 609 
Penal (penitentiary) Institution 6 years ago 596 
Recording and Projecting Architecture - Filippo Maria Doria 3 years ago 569 
 
Workshops Making Habitat - Megacity, Micronarratives 
De workshops in Ahmedabad werden gecoördineerd door Jigna Desai en Íñigo Cornago Bonal in CEPT 
university. Ze vonden plaats van 1 t/m 9 februari 2017. Het thema van de opgaven sluit aan bij de 
kwesties die in de stad Ahmedabad spelen en bij de Indiase traditie waarbij de ontwikkeling van de stad 
mede gedragen wordt door de ontelbare verhalen en ontwikkelingen van en door de bewoners.  
Ruim 100 deelnemers reisden vanuit de hele wereld (uit 44 landen) naar Ahmedabad om deel te nemen 
aan één van de elf workshops.  
Elke workshop werd begeleid door een of meer workshopleaders en een workshop expert. Deze laatste 
was een student van CEPT. Hieronder het overzicht van de workshops en hun leader(s). 
Hybrid Use Spaces, Prayas Abhinav; Forgotten Voices, Jaai and Surya Kakani; Does it make Sense?, 
Vivek Sheth and Priya Shah; Vacant Land in a Dense City, Sachin Bandukwala en Melissa Smith; 
The Waste of Time, Madhav Raman; Urban Fabric Structures, Anupama Kundoo; Developing 
People's Places, Brinda and Parth Shah; Tactics of Bricolage, Sonal Mithal; The City Positive, Chitra 
Vishwanath; An introduction to the city through a culture of play, Shubhra Raje and Gauri Raje; 
Water and the City, Riyaz Tayyibji. 
Workshoppresentaties: 9 februari 2017, CEPT university. Alle teams presenteerden hun plannen in 
het auditorium aan elkaar en aan het publiek, gevolg door een levendige discussie. 
Publicatie Er is een 9 meter lange leporello gemaakt met een fantastische getekende doorsnede over de 
stad en achtergrondinformatie over de stad en de verschillende locaties.  
 
ARCHIPRIX NEDERLAND 2017 
De Nationale Archiprix wordt jaarlijks georganiseerd. De 9 Nederlandse hogere opleidingen kunnen 
hun beste afstudeerplannen selecteren en insturen voor deelname. Samen kunnen de opleidingen 
maximaal 27 plannen insturen volgens een verdeling waarbij de kleinere opleidingen minder en de 
grotere opleidingen meer plannen kunnen inzenden. Archiprix verzorgt de presentatie van de plannen in 
een boek, een website en tentoonstellingen. Daarnaast organiseert Archiprix de jurybeoordeling van de 
inzendingen door een onafhankelijke jury. Tenslotte tracht Archiprix voor de deelnemers van elke 
editie een besloten prijsvraag te organiseren in samenwerking met een opdrachtgever. 
 
Jurybeoordeling 
Een onafhankelijke jury beoordeelde de inzendingen voor de Archiprix 2017 op 2 en 9 maart 2017 in 
Delft. De jury was als volgt samengesteld: Andy van den Dobbelsteen (theorie), Karen de Groot 
(landschapsarchitectuur), Frank Havermans (architectuur), Caro van de Venne (architectuur) en 
Daan Zandbelt (stedenbouw) 
 
Prijsuitreiking 
Op 17 juni reikte Caro van de Venne in de koepelgevangenis in Haarlem de volgende prijzen van de 
Archiprix 2017 uit. 
Eerste prijs: 
Design & Build: From Landscape to Roofscape, ontworpen door Laura Strähle en Ellen Rouwendal, 
TU Delft (architectuur) 
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Eervolle vermeldingen:  
A home for the displaced, ontworpen door: Anneloes de Koff, TU Delft (architectuur) 
Hommage au Borinage, ontworpen door: Giel Sengers, AvB Arnhem (architectuur) 
Ivalo River Sandbanks, ontworpen door: Laura Langridge, TU Delft (architectuur) 
 
De prijsuitreiking op 17 juni vond plaats in het kader van de dag van de architectuur met een uitgebreid 
programma waaronder fietstours. Daarin werd samengewerkt met Architectuurcentrum ABC in 
Haarlem. De tentoonstelling in de Koepelgevangenis was opgenomen in het programma van de dag van 
de Architectuur. Daarnaast vonden er nog enkele bijeenkomsten plaats in de koepelgevangenis, zoals 
een receptie van het College van BenW en de uitreiking van certificaten aan deelnemers van het 
beroepservaringstraject van PEP (Professional Experience Programme) door Rijksbouwmeester Floris 
Alkemade. 
Naast de tentoonstelling Archiprix Nederland 2017 werd ook de tentoonstelling van de winnaars, 
genomineerden en favorieten van de deelnemers van de Archiprix International Ahmedabad 2017 in de 
Koepelgevangenis gepresenteerd. 
Het inhoudelijk programma van de prijsuitreiking begon met een discussie over actuele thema's in de 
ontwerpdiscipline aan de hand van een aantal deelnemende projecten, met medewerking van de 
ontwerpers. Het programma werd gemodereerd door Berit Ann Roos, bestuurslid van Archiprix en 
directeur van de Academie van Bouwkunst Groningen. De prijsuitreiking vormde de afsluiting van het 
inhoudelijk programma, daarna werden de tentoonstellingen bezichtigd. De deelnemers, hun aanhang 
en de direct betrokkenen bij de organisatie gebruikten ter afsluiting gezamenlijk een maaltijd in de 
Koepelgevangenis. 
 
Publicatie 
Bij de prijsuitreiking verscheen het boek Archiprix 2017 de beste Nederlandse afstudeerplannen, 
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur. Het boek omvat de presentatie van alle 26 
deelnemende plannen, de integrale weergave van het juryrapport en aanvullende informatie zoals de 
contactgegevens van de deelnemers en een overzicht van eerdere winnaars. Het boek wordt elk jaar 
vormgegeven door een talentvolle beginnend grafisch ontwerper, de editie 2017 is vormgegeven door 
Anne-Marie Geurink en Annelou van Griensven (de Vormforensen). Het boek wordt uitgegeven door 
uitgeverij NAi010, omvat 112 pagina's, is tweetalig (Nederlands/Engels) en heeft een oplage van 1200 
exemplaren. 
 
Tentoonstellingssysteem Archiprix Nederland 
Het door Victor Mani ontworpen tentoonstellingssysteem wordt vanaf 2001 gebruik voor elke 
tentoonstelling. Het herkenbare systeem is medebepalend voor het imago van de Archiprix Nederland.  
 
Tentoonstelling Archiprix Nederland 2017 
TU-Delft, faculteit Bouwkunde De tentoonstelling werd van 20 februari t/m 24 maart 2017 
gepresenteerd in de faculteit bouwkunde van de TU-Delft. 
Haarlem, Koepelgevangenis, 17 en 18 juni 2017, tentoonstelling ter gelegenheid van de prijsuitreiking 
in het kader van de dag van de architectuur. 
Eindhoven, Vertigo, 13 t/m 29 oktober als onderdeel van de Dutch Design Week (DDW). 
Op 24 oktober was er een lezing / debatprogramma getiteld: the relation between an graduation project 
and a career. Archiprix deelnemers Bart Reuser, Leonie van Buuren, Milad Pallesh en Laura Strähle 
presenteerden hun plan en onder leiding van Jacob van Rijs vond aansluitend een discussie plaats over 
de relevantie van het afstudeerwerk voor de carrière van een ontwerper.  
Maastricht, Maastricht Academy of Fine Arts & Design, Herdenkingsplein 12, 6211 PW Maastricht, 4 
november t/m 20 december 2017. 
 
Website www.archiprix.nl 
De website www.archiprix.nl presenteert het beste afstudeerwerk van de Nederlandse 
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ontwerpopleidingen. Het cms (content management systeem) van deze site wordt ook gebruikt voor 
andere nationale / regionale Archiprix initiatieven. 
 
Netwerk nationale Archiprixs: Nederland, Turkije, Italië, Chili, Portugal, Rusland, Spanje, 
Centraal Europa, Balkan, India en Duitsland 
Naast de al bestaande nationale Archiprix in Nederland, Turkije en Italië zijn sinds 2013 de Archiprix 
Chili, de Archiprix Portugal en de Archiprix Rusland actief. In 2015 sluit de Archiprix Spanje aan en 
werd gewerkt aan het opstarten van de Archiprix Balkan, India en Duitsland. De Archiprix India is 
meteen de allergrootste nationale Archiprix, de Archiprix Balkan ging op het laatste moment niet door 
omdat de beoogde organisator, Oris, de finsncien niet rond kreeg. Deelnemers aan voorgaande edities 
van de Archiprix Nederland spelen een belangrijke rol in deze nationale / regionale Archiprix 
initiatieven. De nationale Archiprix’s hebben een grote stimulerende invloed op de deelname van de 
opleidingen in hun land / regio aan de Archiprix International. 
 
Besloten prijsvragen voor Archiprix deelnemers 
In het verlengde van de primaire doelstelling van Archiprix om haar deelnemers een steuntje in de rug 
te bieden bij de introductie in de beroepspraktijk organiseert Archiprix in samenwerking met lokale 
partijen een besloten prijsvraag voor de deelnemers aan de Archiprix Nederland. 
Merwe-Vierhaven (M4H) in samenwerking met stadsontwikkeling/stadshavens Rotterdam wordt een 
opgave uitgewerkt in dit transformatiegebied in Rotterdam west. 
Station Haarlem Spaarnwoude in samenwerking met de gemeente Haarlem en de NS wordt een 
opgave uitgewerkt rond het station Haarlem Spaarnwoude. 
 
Samenwerking Archined 
Voorjaar 2009 startte Archiprix een samenwerking met Archined, dossier Archiprix, waarbij alle 26 
Archiprix inzendingen gepresenteerd worden op Archined. Gemiddeld elke twee weken wordt één plan 
uitgebreid gepresenteerd. Uit de bezoekersstatistieken blijkt dat dit een populair onderdeel is van de 
Archined site. De plannen blijven beschikbaar op de site van Archined. 
 
Reflectie archief 
Teneinde de effectiviteit van de activiteiten van Archiprix verder aan te scherpen en de ontsluiting van 
het groeiende reservoir aan briljante afstudeerplannen te optimaliseren kreeg Arjen Oosterman de 
opdracht om het onderzoek ‘reflectie archief uit te voeren. Hij verzamelde een schat aan informatie 
door vele betrokkenen, van Archiprix deelnemers tot vertegenwoordigers van opleidingen te 
interviewen en een email enquête uit te zetten. Het onderzoek liep ernstige vertraging op en wordt naar 
verwachting in 2018 afgerond. 
 
Financiering uit publieke middelen, 2017 - 2020 
In het voorjaar van 2016 diende Archiprix een aanvraag in bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
voor een bijdrage in het kader van de regeling ‘Meerjarige programma’s 2017-2020’ Het 
Stimuleringsfonds heeft de aangevraagde bijdrage van 135.000 Euro per jaar in zijn geheel 
gehonoreerd. Samen met het sponsorcontract, dat tot en met 2019 loopt, betekent dit een stevige 
financiële basis voor de komende vier jaar. 
 
Sponsorcontract met Hunter Douglas 2013 – 2019 
In 2013 hebben de stichting Archiprix en de sponsor Hunter Douglas overeenstemming bereikt over het 
verlengen van de relatie. De nieuwe sponsorovereenkomst beslaat de periode 2013 – 2019. In de 
sponsorovereenkomst van 21 oktober 2013 is een sponsorbijdrage vermeld van 125.000 Euro op 
jaarbasis. Dat bedrag wordt tweejaarlijks geëvalueerd op basis van het beleidsplan van Archiprix en de 
bijbehorende begroting. Archiprix gaat er in de begroting voor 2017-2020 van uit dat de 
sponsorbijdrage weer op het niveau van voor de crisis wordt gebracht van 145.000 Euro op jaarbasis. 
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Bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle aangesloten opleidingen (in 
principe de opleidingsdirecteur), een onafhankelijke voorzitter en indien gewenst onafhankelijke 
deskundigen. Het dagelijks bestuur wordt in principe gevormd door de voorzitter, de vertegenwoordiger 
van de TU-Delft en de penningmeester en eventueel de voorzitter van het LOBO (Landelijk Overleg 
Bouwkunst Opleidingen, het landelijk overleg van de Academies van Bouwkunst) of de directeur van 
één van de grootste academies. Het Delftse bestuurslid vertegenwoordigt de universitaire opleidingen in 
Eindhoven en Wageningen, terwijl de academiedirecteur de academies van bouwkunst in Amsterdam, 
Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg in het dagelijks bestuur vertegenwoordigt. Het 
algemeen bestuur vergadert in principe twee keer per jaar over de belangrijkste onderwerpen: in 
november over de jurysamenstelling en in maart over de jaarrekening. Het dagelijks bestuur vergadert 
tweemaandelijks of zo vaak als nodig over de lopende zaken. De directeur woont alle vergaderingen bij 
en verzorgt tevens de verslaglegging. 
De bestuursleden die hun opleiding vertegenwoordigen krijgen geen vergoeding, wel kunnen ze hun 
onkosten declareren. In de praktijk wordt daar geen gebruik van gemaakt. 
Bestuursleden waren aanwezig bij alle belangrijke activiteiten van de nationale Archiprix en Archiprix 
International. Zoals de prijsuitreikingen, workshoppresentaties en tentoonstellingen. 
 
Normen voor goed bestuur 
Het bestuur van Archiprix bestaat voor 9 van de 10 leden uit vertegenwoordigers van de 9 
opleidingen te weten de directeuren. Hierop heeft de stichting geen invloed. Alleen de voorzitter 
is onafhankelijk en kan door het bestuur aangewezen worden. Bij de voorzitterswissel van 2016 
is de functie van voorzitter overgedragen van Madeleine Maaskant aan Jacob van Rijs. Hiermee 
handelde het bestuur in het verlengde van de regels van goed bestuur. 
 
Prestaties 
Inhoudelijk: Het jaar 2017 was voor zowel de nationale Archiprix als de Archiprix International 
bijzonder succesvol. De activiteiten van de Archiprix International concentreren zich in de oneven 
jaren, in 2017 vonden in Ahmedabad de prijsuitreiking, workshops en de grootste 
overzichtstentoonstelling ooit plaats. Een record aantal (385) afstudeerplannen  werd samen met de 
resultaten van de workshops, de in de winterschool van CEPT gemaakte maquettes van de 
genomineerde plannen getoond in de nieuwe bibliotheek van CEPT university in Ahmedabad, 
ontworpen door Max Rink. De prijsuitreiking op de campus van CEPT trok een record aantal 
bezoekers. Volgens opgave van CEPT waren er ruim 1000 belangstellenden. 
Voor wat betreft de Archiprix Nederland was er sprake van een normaal jaar. 
De uitbreiding van het aantal nationale / regionale Archiprix Initiatieven zet goed door. Naast de al 
bestaande nationale Archiprix in Nederland, Turkije en Italië zijn sinds 2013 de Archiprix Chili, de 
Archiprix Portugal en de Archiprix Rusland actief. In 2015 sluit de Archiprix Spanje aan en in 
datzelfde jaar werd gewerkt aan het opstarten van de Archiprix Balkan (Kroatie, Bosnië en 
Herzegovina, Slovenië, Macedonië, Montenegro, Servië, Kosovo en Albanië), India en Duitsland. 
Hieraan is in 2017 verder gewerkt, Argentinië en Indonesië staan in de startblokken. 
De Archiprix International website wordt goed bezocht, in 2017 kreeg het aantal bezoeken per dag een 
kleine dip, na het topjaar 2016 met 1400 bezoeken per dag naar ruim 1350 in 2017, de gemiddelde 
verblijfstijd zakte van bijna 6 minuten in 2016 naar 4,5 minuten in 2017. 
 
PRESTATIEOVERZICHT 2017 Archiprix 
Tentoonstellingen 
Archiprix International: Ahmedabad, Haarlem, Eindhoven 
Archiprix Nederland: Delft, Haarlem, Eindhoven, Maastricht 
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Publicaties 
Boek Archiprix Nederland 2017 
Boek Archiprix International Ahmedabad 2017 
 
Films 
- mega cities - micro narratives / Documentary film Archiprix International Ahmedabad 2017,(Arne 
Verbrugh, Christiaan van Schermbeek and others. NL, 2017, 47 min.) language: English 
- Archiprix International Ahmedabad 2017 participants about their favourite architect. 
- Hannah LaSota about the graduation project A Walk around Music 
- Lukas Lederer and Julia Klaus about the graduation project CONG(L)OMERATE 
- Jason Tan about the graduation project Badabing Badaboom 
- Hannah Broatch about the graduation project Housing for Construction Workers in Ahmedabad 
- Gert-Jan Wisse about the graduation project Common Ground Belfast 
- Alisa Silanteva about the graduation project Food and the City 
7.673  plays van films op de website in 2017 
 
Website bezoeken 
2017: Number of visits: 493667 (2016: 510972; 2015: 335185) - Average: 267 sec. (2016: 349; 2015: 
322 sec.) 
 
Deelnemers 
Archiprix Nederland 2017: 30 (2016: 28) 
Archiprix International Ahmedabad 2017 457 (2015: 438) 
 
Prijsuitreikingen 
Archiprix International Ahmedabad 2017, 9 februari (8 prijzen, 24 genomineerden, 25 favorieten van 
de deelnemers) 
Archiprix Portugal Lissabon: 27 mei 2017 (1 prijs, 10 eervolle vermeldingen) 
Archiprix NL Haarlem: 17 juni 2017 (1 prijs, 3 eervolle vermeldingen) 
Archiprix Turkey: December 2017 (3 prijzen, drie eervolle vermeldingen) 
 
Archiprix netwerk 
Archiprix Nederland vanaf 1979 
Archiprix Turkije vanaf 1996 
Archiprix Italië vanaf 2008 
Archiprix Chili vanaf 2015 
Archiprix Portugal vanaf 2013 
Archiprix Central Europe vanaf 2013 
Archiprix Spanje vanaf 2015 
Archiprix India (i.s.m. CEPT) vanaf 2017 
Archiprix Duitsland (i.s.m. Bauwelt) vanaf 2017 
Archiprix Balkan (i.s.m. Oris) vanaf 2017 
Archiprix Argentinië vanaf 2019 
Archiprix Indonesië vanaf 2019 
 
Deelnemende opleidingen 
Archiprix International 2017: 385 uit 87 landen (2015: 351 uit 87 landen)  
Archiprix Nederland 8 
 
Planpresentaties op Achined, Facebook, twitter,  
Alle 26 plannen zijn verspreid over het jaar gepresenteerd bij Archined, 1000 bezoeken per presentatie. 
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Exploitatieresultaat 
De exploitatie loopt in 2017 in grote lijnen netjes in de pas met de begroting 2017-2020. De verschillen 
per jaar worden voornamelijk verklaard door het feit dat de Archiprix International verloopt volgens 
een tweejaarlijkse cyclus waarbij de meeste activiteiten plaatsvinden in de oneven jaren wanneer ook 
de meeste uitgaven worden gedaan. Dan komt het boek uit, worden de films en de tentoonstellingen 
gemaakt. De inhoudelijke voorbereiding vindt plaats in de even jaren. 
 
Financiële positie en risico’s 
De financiële positie van de stichting Archiprix is, zoals blijkt uit het financieel verslag, gezond. De 
solvabiliteit is met ruim 40% behoorlijk hoog en er is geen sprake van beleggingsrisico’s. De stichting 
heeft haar gehele vermogen gestald op een betaalrekening en een spaarrekening bij een systeembank 
(ing). Voor het verrichten van betalingen wordt een protocol gehanteerd waarbij de bevoegdheden 
gespreid zijn over meerdere functionarissen. 
De risico’s die de stichting loopt zijn beperkt. De belangrijkste inkomstenbronnen bestaan uit de 
bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uit het meerjarige programma 2017-2020; de 
sponsorbijdrage van Hunter Douglas, waarvan het sponsorcontract loopt t/m 2019. Ten slotte is er de  
jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse ontwerpopleidingen die gekoppeld is aan de presentatie van het 
door hen geselecteerde beste afstudeerwerk. Voor de komende jaren zijn deze bronnen verzekerd, voor 
de continuïteit van de activiteiten is het uiteraard zaak om ook in de toekomst te kunnen rekenen op 
voldoende inkomsten. In 2018 zullen daarom de onderhandelingen met de sponsor opgestart worden. 
Verder kan in dit kader vermeld worden dat er geen sprake is van langlopende verplichtingen. Omdat 
grote uitgaven, zoals de productie van boeken en films, steeds aan het eind van een activiteitencyclus 
gemaakt worden kan er in het geval van grote onvoorziene uitgaven besloten worden om die producties 
te staken. De komende jaren wordt er toegewerkt naar de opvolging van de huidige directeur. 
Tenslotte willen we in dit kader melding maken van een grote investering in tijd en geld door alle 
deelnemers, hun begeleiders en de deelnemende opleidingen. Alle deelnemers (28 voor de nationale en 
457 voor de internationale Archiprix) verzorgen de planpresentaties en sturen die naar Archiprix, alles 
op eigen kosten. Eveneens op eigen kosten ondersteunen de opleidingen hun ex-studenten bij het 
verzorgen van de presentaties en verzorgen de opleidingen de selectie van de plannen. Voor wat betreft 
de Archiprix International komt daar bij dat de samenwerkingspartner alle activiteiten ter plekke 
verzorgt, waarbij Archiprix slechts een klein deel van de kosten vergoedt. De deelnemers aan de 
workshops dragen zelf de reis- en verblijfkosten. 
 
Specifieke aandachtpunten m.b.t. de subsiedieverlening 
De stichting Archiprix volgt de Code Cultural Governance, dit is ook expliciet opgenomen in het 
sponsorcontract met Hunter Douglas. 
In haar uitingen maakt de stichting melding van de financiële ondersteuning door het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie en Hunter Douglas. 
De wet normering topinkomens is niet van toepassing. 
De stichting geeft concreet blijk van haar ondernemerschap door ongeveer de helft van haar inkomsten 
te genereren vanuit sponsorbijdragen en door een grote bijdrage in natura te realiseren. Dit laatste door 
samen te werken met partijen die bijdragen aan de realisatie van activiteiten door bijvoorbeeld het ter 
beschikking stellen van faciliteiten en/of personele inzet. 
 
Educatieve activiteiten 
De activiteiten van Archiprix zijn nauw gerelateerd aan educatie, het beste afstudeerwerk vormt de 
basis van alle presentaties van Archiprix. Met de presentatie daarvan op de website, in boeken, films en 
tentoonstellingen levert Archiprix een belangrijke stimulerende bijdrage aan het ontwerponderwijs. De 
workshops die Archiprix organiseert in het kader van de Archiprix International kunnen worden gezien 
als concrete educatieve activiteiten, hetzelfde geldt voor de opdrachten die Archiprix organiseert voor 
haar deelnemers. 
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Talentontwikkeling 
Archiprix vormt bij uitstek de basis voor zowel talentontwikkeling als de stimulering van de kwaliteit 
van het ruimtelijk ontwerp. De Archiprix deelnemers worden door de opleidingen geselecteerd op basis 
van de kwaliteit van hun afstudeerplan. Een betere scouting van talent in een vroeg stadium is niet 
denkbaar. Archiprix verbetert vervolgens de perspectieven op een passende carrière waar de 
aankomende ontwerpers met hun talenten de praktijk kunnen verrijken met kwalitatief hoogwaardige 
ontwerpen. Het is van essentieel belang om de introductie van talentvolle ontwerpers te blijven 
stimuleren. Archiprix geeft met haar activiteiten alle beste afstudeerders van alle Nederlandse én 
mondiale ontwerpopleidingen op het gebied van het ruimtelijk ontwerpen zelf instrumenten in handen 
om zich beter te kunnen positioneren in het veld. Deze algemene ondersteuning van de gehele lichting 
aankomende talenten is uiterst waardevol. Te meer omdat de start van de beroepspraktijk voor 
ontwerpers in deze disciplines lastig is en de mogelijkheden voor ondersteuning bij de start van hun 
carrière voor jonge talentvolle ontwerpers relatief beperkt zijn. 
 
internationaal belang 
Archiprix heeft zich een belangrijke plaats verworven in het mondiale veld. De Archiprix International 
wordt gezien als de belangrijkste afstudeerprijs ter wereld. In de slipstream van de Archiprix 
International kreeg de nationale Archiprix ook internationaal status. Nederland positioneert zich als 
thuisbasis van deze initiatieven als spin in het web. Archiprix International draagt op verschillende 
manieren bij aan de totstandkoming van mondiale netwerken: dat van de ontwerpopleidingen en dat van 
beginnende talentvolle ontwerpers. Archiprix International is het belangrijkste podium waarop alle 
ontwerpopleidingen ter wereld zich naast elkaar kunnen presenteren met hun beste afstudeerprojecten. 
Archiprix International initieert de samenwerking tussen ‘s werelds meest veelbelovende ontwerpers 
door workshops te organiseren waarin ze daadwerkelijk ontwerpen aan actuele opgaven. Daardoor 
worden tussen de ontwerpers contacten gelegd waarop ze de rest van hun carrière kunnen voortbouwen. 
Het effect van dit netwerk is boven verwachting. Archiprix International deelnemers blijken frequent 
contacten te onderhouden, samen te werken en elkaar uit te nodigen als docent. Het succes en de status 
van de Archiprix International straalt ook af op de Archiprix Nederland. Door de belangstelling die dit 
initiatief over de hele wereld trekt blijkt de internationale aandacht voor het Nederlandse 
ontwerponderwijs toe te nemen. De Archiprix Nederland vervult in dit perspectief de rol van platform 
voor het Nederlandse ontwerponderwijs naar het buitenland. Daarnaast genereert Archiprix de interesse 
van buitenlandse studenten voor de Nederlandse opleidingen. Verscheidene deelnemers van de 
Archiprix International zijn neergestreken in Nederland om er verder te studeren en/of te werken. 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Voorzitter: ir. J. van Rijs (db) 
Penningmeester: ir. C.R. van Langen (db) 
Leden : dr. ir. A.H.J. Bosman (ab) (vertegenwoordigt Maastricht en Eindhoven, prof.ir. D.E. van 
Gameren (db), drs. J. Jacobs (ab), ir. M. Maaskant (ab) ir. P.A. Roncken (ab), ir. B.A. Roos (ab) 
 
Namens het bestuur, 
ir. C.R. van Langen, Penningmeester 
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Verklaring van het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Archiprix te Den Haag verklaart kennis te hebben genomen van de 
geldende subsidieregeling en de subsidievoorwaarden te hebben nageleefd. Tevens verklaart het bestuur 
de jaarrekening 2017, bevattende de balans, de staat van baten en lasten, de toelichtingen hierop en de 
meegezonden bijlagen, in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
“Organisaties zonder winststreven” te hebben opgesteld.  
 
Buiten de in de jaarrekening verantwoorde middelen staan geen andere middelen, direct of indirect, ter 
beschikking. De gegevens opgenomen in de vergelijking, zoals begrotingscijfers en cijfers uit 
voorgaande jaarrekening, zijn in overeenstemming met eerder ingediende cijferopstellingen. 
 
 
Den Haag, .. april 2018 
 
 
Namens het bestuur, 
ir. C.R. van Langen  
penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017    
(na bestemming resultaat, alle bedragen in €)    
 Toelichting 31-12-2017 31-12-2016 
    
ACTIVA    
Vaste activa    
1. Materiele vaste activa    
Inventaris en inrichting 1 0 0 
Vlottende activa    
2. Vorderingen    
Debiteuren a 37.571 1.996 
Belastingen b 3.670 11.178 
Overlopende activa c 7.389 114.926 
Subtotaal vorderingen 2 48.630 128.100 
    
Liquide middelen 3 253.310 124.618 
    
Totaal activa  301.940 252.718 
    
PASSIVA    
4. Eigen vermogen    
Vrij besteedbaar vermogen    
- Algemene Reserve 4 125.805 123.998 
    
    
    
5. Kortlopende schulden 5   
Crediteuren  21.470 23.800 
Vooruitontvangen bijdragen  110.400 70.090 
Overige schulden en overlopende passiva  44.265 34.830 
    
Subtotaal kortlopende schulden  176.135 128.720 
    
 
Totaal passiva  301.940 252.718 
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STAAT van BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017 
(alle bedragen in €)    
 Werkelijk begroting werkelijk 
 2017 2017 2016 
BATEN    
    
A OPBRENGSTEN    
A.1.2 Overige directe opbrengsten    
Bijdragen opleidingen Archiprix 2017 resp. 2016 30.150 31.000 29.400 
Deelnemersbijdragen Archiprix International 8.422 0 0 
Sponsoring Archiprix International 250.000 135.000 0 
Sponsoring Archiprix 2017 resp. 2016 27.000 27.000 27.000 
Totaal overige directe opbrengsten 315.572 193.000 56.400 
 
A.2 Indirecte opbrengsten    
A.2.1 Algemene sponsoring 0 10.000 0 
 
Totaal opbrengsten 315.572 203.000 56.400 
    
B BIJDRAGEN    
B. Toegekende subsidie Stimuleringsfonds              
    Creatieve Industrie 135.000 135.000 123.472 
Totaal bijdragen 135.000 135.000 123.472 
    
 
Som van opbrengsten en bijdragen 450.572 

 
338.000 179.872 
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LASTEN    
 werkelijk begroting werkelijk 
 2017 2017 2016 
C BEHEERLASTEN    
C.1 Beheerlasten personeel    
Directie 15.562 20.000 11.825 
Financiële Zaken 5.900 7.000 7.500 
subtotaal beheerlasten personeel 21.462 27.000 19.325 
 
C.2 Beheerlasten materieel    
Huisvesting 3.627 3.600 3.308 
Kantoorkosten, reiskosten en bestuurskosten 9.508 9.500 9.322 
Subtotaal beheerlasten materieel 13.135 13.100 12.630 
    
Totaal beheerlasten 34.597 40.100 31.955 
    
D. ACTIVITEITENLASTEN    
D.1 Activiteitenlasten personeel    
Archiprix 2017  resp. 2016 38.290 40.000 35.574 
Archiprix International 2017 66.699 40.000 0 
Subtotaal activiteitenlasten personeel 104.989 80.000 35.574 
 
D.2 Activiteitenlasten materieel    
Archiprix 2017  resp. 2016 95.295 76.500 94.866 
Archiprix International 2017 209.408 131.400 0 
Netwerk en algemene opdrachten 4.565 10.000 0 
Subtotaal activiteitenlasten materieel 309.268 217.900 94.866 
       
Totaal activiteitenlasten 414.257 297.900 130.440 
 
                                    
Som van beheers- en activiteitenlasten 448.854 338.000 162.395 
    
Rentebaten 90  0 168 
    
Exploitatiesaldo 1.807 0 17.645 
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Resultaatbestemming   
 2017 2016 
Mutatie Algemene Reserve 1.807 17.645 
   
Exploitatieresultaat 1.807 17.645 
 
 
Kasstroomoverzicht                        
(alle bedragen in €)   
 2017 2016 
Kasstroom uit operationele activiteiten   
   
Exploitatieresultaat 1.807 17.645 
   
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 1.807 17.645 
   
 
Mutatie vorderingen 79.470 -109.009 
Mutatie kortlopende schulden 47.415 61.217 
   
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 126.885 -47.792 
   
 
Mutatie liquide middelen 128.692 -30.147 
   
 
Mutatie liquide middelen   
. Liquide middelen einde boekjaar 253.310 124.618 
. Liquide middelen begin boekjaar 124.618 154.765 
   
Mutatie liquide middelen 128.692 -30.147 
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ALGEMENE TOELICHTING 
 
1. Aard van de activiteiten 
 
Het doel van de Stichting Archiprix, statutair ingeschreven te Den Haag, gevestigd te Rotterdam 
is o.a. het bevorderen van de instroom in de ontwerppraktijk van talentvolle ontwerpers die 
afstuderen aan de hogere Nederlandse ontwerpopleidingen voor architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur (art. 2 lid 1 van de statuten).  
Stichting Archiprix organiseert jaarlijks de Archiprix Nederland en tweejaarlijks de Archiprix 
International. Beide activiteiten presenteren het beste afstudeerwerk van opleidingen op de 
genoemde vakgebieden in Nederland respectievelijk wereldwijd. 
Een jury van onafhankelijke deskundigen selecteert en bekroont de beste afstudeerontwerpen. 
Archiprix presenteert de beste afstudeerplannen door middel van onder meer een prijsuitreiking, 
een website, een publicatie en een reizende tentoonstelling. 
 
2. Continuïteit 
 
De Stichting Archiprix ontvangt ten behoeve van de exploitatie 2017 projectsubsidie  
(€ 135.000) van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de periode 2017 – 2020, totaal  
€ 540.000 hun kenmerk U/16MA/018/05 d.d. 02 januari 2017, voor het ingediende meerjarig 
programma. In dit verslagjaar wordt het jaardeel 2017 van het Stimuleringsfonds totale subsidie 
verantwoord.  
 
Met Hunter Douglas is in de sponsorovereenkomst d.d. 21 oktober 2013 een meerjarig sponsor 
bijdrage toegezegd van maximaal € 125.000 elk voor de Archiprix International ronde 2015, 
2017 en 2019. Daarbij wordt er voor de catalogus van de Nederlandse Archiprix een maximale 
bijdrage per jaar van € 27.000 toegekend. 
 
3. Algemene waarderingsgrondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor jaarverslaggeving 640 
“Organisaties zonder winststreven” . 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten 
worden slechts opgenomen voor zover op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Materiele vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 
De activa zijn lineair in 3 jaar afgeschreven. 
 
Vorderingen 
 
Debiteuren en overige vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen de nominale waarde.  
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen: 

Algemene Reserve 
 
Algemene Reserve 
 
Het bestuur kan zonder belemmeringen over de algemene reserve beschikken (vrij beschikbaar 
vermogen). 
 
Schulden 
 
Crediteuren en overige schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Grondslag voor waardering van het exploitatiesaldo 
 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. 
 
Sponsorgelden en lasten activiteiten 
 
De sponsorgelden en lasten ten behoeve van activiteiten worden verantwoord ten gunste van c.q. ten 
laste van de staat van baten en lasten. De opbrengsten en lasten van activiteiten, die jaaroverschrijdend 
zijn (Archiprix International 2019) worden als vooruitbetaalde c.q. vooruitontvangen bedrag op de 
balans onder vlottende activa/passiva verantwoord. De afrekening van deze activiteit vindt plaats in het 
jaar, waarin de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt. 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de stand per 31 december van het boekjaar 
volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
 
Verbonden partijen. 
De stichting Archiprix heeft geen “verbonden partijen”. 
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TOELICHTING OP DE BALANS (alle bedragen in €) 
 
ACTIVA 

1. Materiele vaste activa: 
Inventaris en inrichting 
Het in 2001 nieuw ontwikkelde tentoonstellingssysteem is in 2004 geheel afgeschreven.  
De activa zijn lineair afgeschreven in 3 jaar. Het systeem is nog steeds in gebruik, elke tentoonstelling 
van Archiprix Nederland wordt er op gepresenteerd. In het verslagjaar 2017 werd het gebruikt ten tijde 
van de presentatie van de prijsuitreiking Archiprix 2017 in de Koepelgevangenis te Haarlem. 
 
Vlottende activa: 

2. Vorderingen 
a. Debiteuren: € 37.571 t.o.v. vorig jaar € 1.996.  

In de maand December 2017 zijn de deelnemersbijdragen voor Archiprix Nederland 2018 
gefactureerd. Hierdoor is er ultimo 2017 een hoger debiteurenbestand. 
De opbrengsten hiervan zijn verantwoord onder de vooruitontvangen bedragen. 

b. Belastingen: € 3.670 t.o.v. vorig jaar 11.178  
      Het betreft de 4e BTW kwartaal aangifte stand ultimo 2017 resp. 2016. 

 2017 2016 
     c. Overlopende activa:   
         Depot Schiehal 440 440 
        Vooruitbetaalde kosten 6.859 89.318 
        Nog te ontvangen posten 90 25.168 
   
        Saldo per 31 december         7.389 114.926 
 

Hierin is opgenomen de overlopende activa posten die onder andere bestaan uit vooruitbetaalde kosten 
van Archiprix International 2019 en Archiprix Nederland 2018 waarvoor reeds facturen voor zijn 
ontvangen en de nog te ontvangen post van de rentebaten. 
 

3. Liquide middelen 
Het bij de ING Bank aangehouden saldo staat ter vrije beschikking van de stichting. 
 
PASSIVA 
Vrij besteedbaar vermogen 

4. Algemene Reserve 
 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 123.998 106.353 
Resultaatbestemming 1.807 17.645 
   
Saldo per 31 december         125.805 123.998 

 
 
Kortlopende schulden 
 
Crediteuren. Het betreft hier nog te betalen kosten waarvoor facturen zijn ontvangen. 
 
Vooruitontvangen bijdragen. Het betreft de reeds ontvangen opbrengsten voor Archiprix Nederland 
2018 ad. € 29.400 en een vooruitontvangen voorschot jaardeel 2018 van Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie ad € 81.000. 
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Overige schulden en overlopende passiva. Het betreft onder andere nog te betalen kosten € 38.365 voor 
de Archiprixronde Nederland 2017 en International 2017, waarvoor in 2017 nog geen facturen van zijn 
ontvangen, evenals te verwachten accountantskosten ad € 5.900.  
 
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
Met Het Nieuwe Instituut sloot de Stichting Archiprix een service overeenkomst over de huisvesting en 
het personeel voor de subsidieperiode 2017-2020. De bedragen genoemd in het convenant kunnen 
jaarlijks worden herzien.  
 
Het personeel bestaat uit 0,842 fte en is in dienst van Het Nieuwe Instituut en gedetacheerd bij de 
Stichting Archiprix. Daarnaast schakelt de Stichting Archiprix regelmatig stagiaires en oproepkrachten 
in. Deze worden door ASA Student campus gefactureerd zoals het is vastgelegd in het 
samenwerkingsovereenkomst d.d. 30 januari 2013. 
 
Met Hunter Douglas is voor de Archiprix International een sponsorconvenant afgesloten. De 
hernieuwde overeenkomst geldt voor 3 (tweejaarlijkse) rondes Archiprix International, te weten, 2015, 
2017 en 2019. Daarnaast heeft Hunter Douglas ook in 2017 de jaarlijkse Archiprix catalogus 
gesponsord. In het hernieuwde sponsorconvenant is voor de jaren 2015-2019 eveneens een bijdrage van 
maximaal € 27.000 toegezegd voor de jaarlijkse Archiprix Nederland catalogus. 
 
De Stichting Archiprix ontvangt ten behoeve van de exploitatie 2017 meerjarige projectsubsidie  
(€ 135.000) van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de periode 2017 – 2020, totaal  
€ 540.000 hun kenmerk U/16MA/018/05 d.d. 02 januari 2017, voor het ingediende meerjarig 
programma.     
 
Gebeurtenis na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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TOELICHTING OP DE STAAT van BATEN en LASTEN 
(alle bedragen in €) 
 werkelijk begroting werkelijk 
 2017 2017 2016 
BATEN    
 
A OPBRENGSTEN    
 
A.1.2 Overige directe opbrengsten    
Bijdragen opleidingen 30.150 31.000 29.400 
Archiprix International, Hunter Douglas 250.000 135.000 0 
Archiprix International, deelnemersbijdragen 8.422 0 0 
Catalogus Archiprix, Hunter Douglas 27.000 27.000 27.000 
Totaal overige directe opbrengsten 315.572 193.000 56.400 
 
A.2 Indirecte opbrengsten    
A.2.1 Algemene Sponsoring 0 10.000 0 
Totaal overige indirecte opbrengsten 0 10.000 0 
 
Totaal opbrengsten 315.572 203.000 56.400 
    
B BIJDRAGEN    
    
Subsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 135.000 135.000 123.472 
 
Totaal 135.000 338.000 179.872 

 
A.2 Indirecte opbrengsten 
Dit betreft de inkomsten vanuit algemene sponsoring. De kring van sponsors bestaat uit 
ontwerpbureaus. Deze opbrengsten liepen de laatste jaren sterk terug, vooral door de slechte 
economische situatie in de branche. Elk jaar wordt hiervoor een begrotingspost opgesteld ad € 10.000 
om de Stichting Archiprix doelstelling te kunnen behalen op het feit dat er een mix is van subsidiale en 
culturele / commerciele opbrengsten. 
 
B.2 Overige subsidies/bijdragen 
Dit betreft de inkomsten vanuit de aangevraagde meerjaren activiteiten programma 2017-2020 
zoals deze is ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. 
De begroting is opgesteld uit een mix van publieke en private middelen met als doel te bewerkstelligen 
dat elk jaar Archiprix Nederland gerealiseerd kan worden en in een oneven jaar Archiprix International.  
 
LASTEN 
C.1 Beheerlasten: Personeel 
Het betreft 0,842 fte projectleider/directeur. Het personeel wordt ingezet voor zowel beheerstaken als 
ten behoeve van het reguliere Archiprixproject. Ook in 2017 werd circa 0,12 fte ingezet voor algemene 
beheerstaken, de overige uren werden gelijkelijk verdeeld besteed aan de reguliere Archiprixronde en 
Archiprix International. De directeur is in dienst van Het Nieuwe Instituut en wordt gedetacheerd bij de 
Stichting Archiprix. Het Nieuwe Instituut brengt maandelijks de personeelskosten in rekening. 
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 werkelijk begroting werkelijk 
D. ACTIVITEITENLASTEN 2017 2017 2016 
D.2 Activiteitenlasten materieel    
Archiprix 2017  resp. 2016    
Jurybeoordeling 106 500 330 
Prijzen 10.000 10.000 10.000 
Openbare bijeenkomst 11.979 10.000 5.317 
Tentoonstelling 23.389 20.000 27.781 
Publicatie 29.950 27.000 30.425 
Workshop 16.542 4.000 5.961 
Website 1.674 2.500 7.618 
P.R. 1.655  2.500 7.434 
Totaal Archiprix Nederland 95.295 76.500 94.866 
 Werkelijk begroting werkelijk 
D.2 Activiteit International ronde oneven jaar 2017 2016-2017* 2016 
Reis- en verblijfkosten 36.106 34.000 0 
Organisatiekosten (deels in budget partner) 30.034 20.000 0 
Publicatie 33.696 37.000 0 
Tentoonstelling 3.184 30.000 0 
Film 42.027 37.500 0 
Website 5.755 24.000 0 
Prijsuitreiking en conferentie 14.456 19.400 0 
PR 10.281 5.000 0 
Honoraria 8.120 40.000 0 
Prijzengeld en productie award 22.326 20.000 0 
Overige kosten 3.422 0 0 
Totaal Archiprix International 2017  209.408 266.900 0 
Netwerk 3.565   
Algemene opdrachten 1.000   
Totaal netwerk en algemene opdrachten 4.565 10.000 0 
    
Totaal activiteitenlasten materieel 309.268 353.400 0 
 
* (Jaar)Begroting 2016-2017 op de Archiprix International ronde in oneven jaren  
In dit verslagjaar wordt de ingediende totaal begroting 2017-2020 bij Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie aangehouden om de totale toegekende meerjarige subsidie € 540.000 te kunnen 
verantwoorden. 
De toekenning was op een totaalbegroting gebaseerd waarin de Archiprix International ronde is mee 
begroot. Die vindt plaats in oneven jaren, in 2017 is de International in India gehouden en in 2015 was 
dat in Madrid. Beide edities werden mede gesubsidieerd uit de Deelregeling Meerjarige Programma’s 
Architectuur, Vormgeving en e-Cultuur van het  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
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Resultaatbestemming 
 
Statutaire regeling van de bestemming van het resultaat 
Er is geen specifieke regeling over de bestemming van het resultaat in de statuten opgenomen. 
 
Bestemming exploitatiesaldo 2017 
Het netto exploitatiesaldo over  2017 bedraagt € 1.807 (v.j. € 17.645). 
 
 2017 2016 
   
Mutatie Algemene Reserve 1.807 17.645 
   
Exploitatieresultaat 1.807 17.645 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna afgegeven controle verklaring. 
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9L[ ILZ[\\Y TVL[ NLIL\Y[LUPZZLU LU VTZ[HUKPNOLKLU ^HHYKVVY NLYLKL [^PQMLS `V\ R\UULU ILZ[HHU
VM KL PUZ[LSSPUN OHHY HJ[P]P[LP[LU PU JVU[PU\c[LP[ RHU ]VVY[`L[[LU" [VLSPJO[LU PU KL QHHYYLRLUPUN$

8NWE UEQANSVOOQDELIJKHEDEN UOOQ DE CONSQOLE UAN DE JAAQQEKENING

@U`L ]LYHU[^VVYKLSPQROLPK PZ OL[ `VKHUPN WSHUULU LU \P[]VLYLU ]HU LLU JVU[YVSLVWKYHJO[ KH[ ^PQ
KHHYTLL ]VSKVLUKL LU NLZJOPR[L JVU[YVSL#PUMVYTH[PL ]LYRYPQNLU ]VVY OL[ KVVY VUZ HM [L NL]LU
VVYKLLS$

@U`L JVU[YVSL PZ \P[NL]VLYK TL[ LLU OVNL TH[L THHY NLLU HIZVS\[L TH[L ]HU `LRLYOLPK ^HHYKVVY
OL[ TVNLSPQR PZ KH[ ^PQ [PQKLUZ VU`L JVU[YVSL UPL[ HSSL TH[LYPLSL MV\[LU LU MYH\KL VU[KLRRLU$

2M^PQRPUNLU R\UULU VU[Z[HHU HSZ NL]VSN ]HU MYH\KL VM MV\[LU LU `PQU TH[LYPLLS PUKPLU YLKLSPQRLY^PQZ
RHU ^VYKLU ]LY^HJO[ KH[ KL`L" HM`VUKLYSPQR VM NL`HTLUSPQR" ]HU PU]SVLK R\UULU `PQU VW KL
LJVUVTPZJOL ILZSPZZPUNLU KPL NLIY\PRLYZ VW IHZPZ ]HU KL`L QHHYYLRLUPUN ULTLU$ 5L TH[LYPHSP[LP[
ILcU]SVLK[ KL HHYK" [PTPUN LU VT]HUN ]HU VU`L JVU[YVSL^LYR`HHTOLKLU LU KL L]HS\H[PL ]HU OL[
LMMLJ[ ]HU VUKLYRLUKL HM^PQRPUNLU VW VUZ VVYKLLS$

FPQ OLIILU KL`L HJJV\U[HU[ZJVU[YVSL WYVMLZZPVULLS RYP[PZJO \P[NL]VLYK LU OLIILU ^HHY UVKPN
YLSL]HU[ WYVMLZZPVULSL VVYKLLSZ]VYTPUN [VLNLWHZ[ PU V]LYLLUZ[LTTPUN TL[ KL ?LKLYSHUKZL
JVU[YVSLZ[HUKHHYKLU" L[OPZJOL ]VVYZJOYPM[LU LU KL VUHMOHURLSPQROLPKZLPZLU$ @U`L JVU[YVSL ILZ[VUK
VUKLY HUKLYL \P[0

d OL[ PKLU[PMPJLYLU LU PUZJOH[[LU ]HU KL YPZPJViZ KH[ KL QHHYYLRLUPUN HM^PQRPUNLU ]HU TH[LYPLLS
ILSHUN IL]H[ HSZ NL]VSN ]HU MV\[LU VM MYH\KL" KHU ^LS OL[ UPL[ YLJO[TH[PN [V[ Z[HUK RVTLU ]HU
IH[LU LU SHZ[LU HSZTLKL KL IHSHUZT\[H[PLZ" OL[ PU YLHJ[PL VW KL`L YPZPJViZ ILWHSLU LU \P[]VLYLU
]HU JVU[YVSL^LYR`HHTOLKLU LU OL[ ]LYRYPQNLU ]HU JVU[YVSL#PUMVYTH[PL KPL ]VSKVLUKL LU
NLZJOPR[ PZ HSZ IHZPZ ]VVY VUZ VVYKLLS$ 3PQ MYH\KL PZ OL[ YPZPJV KH[ LLU HM^PQRPUN ]HU TH[LYPLLS
ILSHUN UPL[ VU[KLR[ ^VYK[ NYV[LY KHU IPQ MV\[LU$ 3PQ MYH\KL RHU ZWYHRL `PQU ]HU ZHTLUZWHUUPUN"
]HSZOLPK PU NLZJOYPM[L" OL[ VW`L[[LSPQR UHSH[LU [YHUZHJ[PLZ ]HZ[ [L SLNNLU" OL[ VW`L[[LSPQR
]LYRLLYK ]VVYZ[LSSLU ]HU `HRLU VM OL[ KVVYIYLRLU ]HU KL PU[LYUL ILOLLYZPUN1

d OL[ ]LYRYPQNLU ]HU PU`PJO[ PU KL PU[LYUL ILOLLYZPUN KPL YLSL]HU[ PZ ]VVY KL JVU[YVSL TL[ HSZ KVLS
JVU[YVSL^LYR`HHTOLKLU [L ZLSLJ[LYLU KPL WHZZLUK `PQU PU KL VTZ[HUKPNOLKLU$ 5L`L
^LYR`HHTOLKLU OLIILU UPL[ HSZ KVLS VT LLU VVYKLLS \P[ [L ZWYLRLU V]LY KL LMMLJ[P]P[LP[ ]HU KL
PU[LYUL ILOLLYZPUN ]HU KL LU[P[LP[1

d OL[ L]HS\LYLU ]HU KL NLZJOPR[OLPK ]HU KL NLIY\PR[L NYVUKZSHNLU ]VVY MPUHUJPbSL ]LYZSHNNL]PUN LU
OL[ L]HS\LYLU ]HU KL YLKLSPQROLPK ]HU ZJOH[[PUNLU KVVY OL[ ILZ[\\Y LU KL [VLSPJO[PUNLU KPL
KHHYV]LY PU KL QHHYYLRLUPUN Z[HHU1

d OL[ ]HZ[Z[LSSLU KH[ KL KVVY OL[ ILZ[\\Y NLOHU[LLYKL JVU[PU\c[LP[Z]LYVUKLYZ[LSSPUN HHU]HHYKIHHY
PZ$ CL]LUZ OL[ VW IHZPZ ]HU KL ]LYRYLNLU JVU[YVSL#PUMVYTH[PL ]HZ[Z[LSSLU VM LY NLIL\Y[LUPZZLU
LU VTZ[HUKPNOLKLU `PQU ^HHYKVVY NLYLKL [^PQMLS `V\ R\UULU ILZ[HHU VM OL[ MVUKZ OHHY
HJ[P]P[LP[LU PU JVU[PU\c[LP[ RHU ]VVY[`L[[LU$ 2SZ ^PQ JVUJS\KLYLU KH[ LY LLU VU`LRLYOLPK ]HU
TH[LYPLLS ILSHUN ILZ[HH[" `PQU ^PQ ]LYWSPJO[ VT HHUKHJO[ PU VU`L JVU[YVSL]LYRSHYPUN [L ]LZ[PNLU
VW KL YLSL]HU[L NLYLSH[LLYKL [VLSPJO[PUNLU PU KL QHHYYLRLUPUN$ 2SZ KL [VLSPJO[PUNLU PUHKLX\HH[
`PQU" TVL[LU ^PQ VU`L ]LYRSHYPUN HHUWHZZLU$ @U`L JVUJS\ZPLZ `PQU NLIHZLLYK VW KL JVU[YVSL#
PUMVYTH[PL KPL ]LYRYLNLU PZ [V[ KL KH[\T ]HU VU`L JVU[YVSL]LYRSHYPUN$ CVLRVTZ[PNL
NLIL\Y[LUPZZLU VM VTZ[HUKPNOLKLU R\UULU LY LJO[LY [VL SLPKLU KH[ LLU MVUKZ OHHY JVU[PU\c[LP[
UPL[ SHUNLY RHU OHUKOH]LU1

d OL[ L]HS\LYLU ]HU KL WYLZLU[H[PL" Z[Y\J[\\Y LU PUOV\K ]HU KL QHHYYLRLUPUN LU KL KHHYPU
VWNLUVTLU [VLSPJO[PUNLU1 LU

d OL[ L]HS\LYLU VM KL QHHYYLRLUPUN LLU NL[YV\^ ILLSK NLLM[ ]HU KL VUKLYSPNNLUKL [YHUZHJ[PLZ LU
NLIL\Y[LUPZZLU$
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FPQ ]PUKLU KH[ KL KVVY VUZ ]LYRYLNLU JVU[YVSL#PUMVYTH[PL ]VSKVLUKL LU NLZJOPR[ PZ HSZ IHZPZ ]VVY
VUZ VVYKLLS$

+# >EQKLAQING OUEQ DE IN HES /INANCIEEL >EQRLAG OPGENOMEN ANDEQE INFOQMASIE

?HHZ[ KL QHHYYLRLUPUN LU VU`L JVU[YVSL]LYRSHYPUN KHHYIPQ" VT]H[ OL[ 7PUHUJPLLS ELYZSHN HUKLYL
PUMVYTH[PL"
KPL ILZ[HH[ \P[0

OL[ ILZ[\\YZ]LYZSHN1
KL V]LYPNL NLNL]LUZ$

@W NYVUK ]HU VUKLYZ[HHUKL ^LYR`HHTOLKLU `PQU ^PQ ]HU TLUPUN KH[ KL HUKLYL PUMVYTH[PL0

d TL[ KL QHHYYLRLUPUN ]LYLUPNIHHY PZ LU NLLU TH[LYPbSL HM^PQRPUNLU IL]H[1
d HSSL PUMVYTH[PL IL]H[ KPL VW NYVUK ]HU CP[LS / 3VLR ( 3F LU PU OL[ IPQ`VUKLY VW NYVUK ]HU KL A;#

APJO[SPQU ,*& g@YNHUPZH[PLZ `VUKLY ^PUZ[Z[YL]LUh ]LYLPZ[ PZ$

FPQ OLIILU KL HUKLYL PUMVYTH[PL  PUJS\ZPLM ILZ[\\YZ]LYZSHN! NLSL`LU LU OLIILU VW IHZPZ ]HU VU`L
RLUUPZ LU VUZ ILNYPW" ]LYRYLNLU ]HU\P[ KL QHHYYLRLUPUNJVU[YVSL VM HUKLYZ`PUZ" V]LY^VNLU VM KL
HUKLYL PUMVYTH[PL TH[LYPbSL HM^PQRPUNLU IL]H[$

>L[ VU`L ^LYR`HHTOLKLU OLIILU ^PQ ]VSKHHU HHU KL ]LYLPZ[LU PU CP[LS / 3VLR ( 3F" KL A;# APJO[SPQU
,*& g@YNHUPZH[PLZ `VUKLY ^PUZ[Z[YL]LUh LU KL ?LKLYSHUKZL B[HUKHHYK -(&$ 5L`L ^LYR`HHTOLKLU
OLIILU UPL[ KL`LSMKL KPLWNHUN HSZ VU`L JVU[YVSL^LYR`HHTOLKLU IPQ KL QHHYYLRLUPUN$

9L[ ILZ[\\Y PZ ]LYHU[^VVYKLSPQR ]VVY OL[ VWZ[LSSLU ]HU OL[ QHHY]LYZSHN LU KL V]LYPNL NLNL]LUZ PU
V]LYLLUZ[LTTPUN TL[ CP[LS / 3VLR ( 3F LU PU OL[ IPQ`VUKLY VW NYVUK ]HU KL A;#APJO[SPQU ,*&
g@YNHUPZH[PLZ `VUKLY ^PUZ[Z[YL]LUh$

,# +ERCHQIJUING UAN UEQANSVOOQDELIJKHEDEN MES BESQEKKING SOS DE JAAQQEKENING

>EQANSVOOQDELIJKHEDEN UAN HES BERSTTQ UOOQ DE JAAQQEKENING

9L[ ILZ[\\Y PZ ]LYHU[^VVYKLSPQR ]VVY OL[ VWTHRLU LU NL[YV\^ ^LLYNL]LU ]HU KL QHHYYLRLUPUN PU
V]LYLLUZ[LTTPUN TL[ KL PU ?LKLYSHUK NLSKLUKL A;#APJO[SPQU ,*& g@YNHUPZH[PLZ `VUKLY ^PUZ[Z[YL]LUh
LU TL[ OL[ 4VU[YVSLWYV[VJVS B\IZPKPLZ B[PT\SLYPUNZMVUKZ 4YLH[PL]L :UK\Z[YPL (&') # (&',$ 9L[
ILZ[\\Y PZ VVR ]LYHU[^VVYKLSPQR ]VVY OL[ PU HSSL ]HU TH[LYPLLS ILSHUN `PQUKL HZWLJ[LU" Q\PZ[ LU
YLJO[TH[PN ILZ[LKLU ]HU TPKKLSLU" PU V]LYLLUZ[LTTPUN TL[ KL ]VVY^HHYKLU LU YLNLSNL]PUN `VHSZ
NLUVLTK PU KL ILZJOPRRPUN K$K$ ( QHU\HYP (&'- TL[ RLUTLYR D%',>2%&'.%&+ ]HU B[PJO[PUN
B[PT\SLYPUNZMVUKZ 4YLH[PL]L :UK\Z[YPL$ :U KP[ RHKLY PZ OL[ ILZ[\\Y [L]LUZ ]LYHU[^VVYKLSPQR ]VVY LLU
`VKHUPNL PU[LYUL ILOLLYZPUN KPL OL[ ILZ[\\Y UVVK`HRLSPQR HJO[ VT OL[ VWTHRLU ]HU KL
QHHYYLRLUPUN LU KL UHSL]PUN ]HU KPL YLSL]HU[L ^L[# LU YLNLSNL]PUN TVNLSPQR [L THRLU `VUKLY
HM^PQRPUNLU ]HU TH[LYPLLS ILSHUN HSZ NL]VSN ]HU MV\[LU VM MYH\KL$

3PQ OL[ VWTHRLU ]HU KL QHHYYLRLUPUN TVL[ OL[ ILZ[\\Y HM^LNLU VM KL PUZ[LSSPUN PU Z[HH[ PZ VT OHHY
^LYR`HHTOLKLU PU JVU[PU\c[LP[ ]VVY[ [L `L[[LU$ @W NYVUK ]HU NLUVLTKL ]LYZSHNNL]PUNZZ[LSZLSZ
TVL[ OL[ ILZ[\\Y KL QHHYYLRLUPUN VWTHRLU VW IHZPZ ]HU KL JVU[PU\c[LP[Z]LYVUKLYZ[LSSPUN" [LU`PQ OL[
ILZ[\\Y OL[ ]VVYULTLU OLLM[ VT KL PUZ[LSSPUN [L SPX\PKLYLU VM KL HJ[P]P[LP[LU [L ILbPUKPNLU VM HSZ
ILbPUKPNPUN OL[ LUPNL YLHSPZ[PZJOL HS[LYUH[PLM PZ$
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2HU0 OL[ ILZ[\\Y ]HU B[PJO[PUN 2YJOPWYP_

*# >EQKLAQING OUEQ DE IN HES /INANCIEEL >EQRLAG OPGENOMEN JAAQQEKENING &$%'

8NR OOQDEEL

FPQ OLIILU KL QHHYYLRLUPUN (&'- ]HU B[PJO[PUN 2YJOPWYP_ [L 5LU OHHN NLJVU[YVSLLYK$

?HHY VUZ VVYKLLS NLLM[ KL QHHYYLRLUPUN LLU NL[YV\^ ILLSK ]HU KL NYVV[[L LU KL ZHTLUZ[LSSPUN ]HU
OL[ ]LYTVNLU ]HU B[PJO[PUN 2YJOPWYP_ WLY )' KLJLTILY (&'- LU ]HU OL[ YLZ\S[HH[ V]LY (&'- PU
V]LYLLUZ[LTTPUN TL[ KL PU ?LKLYSHUK NLSKLUKL A;#APJO[SPQU ,*& g@YNHUPZH[PLZ `VUKLY ^PUZ[Z[YL]LUh
LU TL[ OL[ 4VU[YVSLWYV[VJVS B\IZPKPLZ B[PT\SLYPUNZMVUKZ 4YLH[PL]L :UK\Z[YPL (&') # (&',$ 5L
MPUHUJPbSL TPKKLSLU `PQU PU HSSL ]HU TH[LYPLLS ILSHUN `PQUKL HZWLJ[LU" Q\PZ[ LU YLJO[TH[PN ILZ[LLK LU PU
V]LYLLUZ[LTTPUN TL[ KL ]VVY^HHYKLU LU YLNLSNL]PUN `VHSZ NLUVLTK PU KL ILZJOPRRPUN K$K$ (
QHU\HYP (&'- TL[ RLUTLYR D%',>2%&'.%&+ ]HU B[PJO[PUN B[PT\SLYPUNZMVUKZ 4YLH[PL]L :UK\Z[YPL$

5L QHHYYLRLUPUN ILZ[HH[ \P[0

'! KL IHSHUZ WLY )' KLJLTILY (&'-1
(! KL Z[HH[ ]HU IH[LU LU SHZ[LU V]LY (&'-1 LU
)! KL [VLSPJO[PUN TL[ LLU V]LY`PJO[ ]HU KL NLOHU[LLYKL NYVUKZSHNLU ]VVY MPUHUJPbSL

]LYZSHNNL]PUN LU HUKLYL [VLSPJO[PUNLU$

-E BARIR UOOQ ONR OOQDEEL

FPQ OLIILU VU`L JVU[YVSL \P[NL]VLYK ]VSNLUZ OL[ ?LKLYSHUKZ YLJO[" ^HHYVUKLY VVR KL
?LKLYSHUKZL JVU[YVSLZ[HUKHHYKLU ]HSSLU" KL LLYKLY NLUVLTKL ILZJOPRRPUN LU ]VSNLUZ OL[
4VU[YVSLWYV[VJVS B\IZPKPLZ B[PT\SLYPUNZMVUKZ 4YLH[PL]L :UK\Z[YPL (&') # (&',$ @U`L
]LYHU[^VVYKLSPQROLKLU VW NYVUK OPLY]HU `PQU ILZJOYL]LU PU KL ZLJ[PL @U`L ]LYHU[^VVYKLSPQROLKLU
]VVY KL JVU[YVSL ]HU KL QHHYYLRLUPUN $

FPQ `PQU VUHMOHURLSPQR ]HU B[PJO[PUN 2YJOPWYP_ `VHSZ ]LYLPZ[ PU KL ELYVYKLUPUN PU`HRL KL
VUHMOHURLSPQROLPK ]HU HJJV\U[HU[Z IPQ HZZ\YHUJL#VWKYHJO[LU  EP@! LU HUKLYL ]VVY KL VWKYHJO[
YLSL]HU[L VUHMOHURLSPQROLPKZYLNLSZ PU ?LKLYSHUK$ ELYKLY OLIILU ^PQ ]VSKHHU HHU KL ELYVYKLUPUN
NLKYHNZ# LU ILYVLWZYLNLSZ HJJV\U[HU[Z  E832!$

9T NXaZiTT&Va^T_ Xb TT] bP\T]fTaZX]VbeTaQP]S eP] aTVXbcTaPRR^d]cP]cb%
PRR^d]cP]cb&PS\X]XbcaPcXTR^]bd[T]cT]% QT[PbcX]VPSeXbTdab T] PS\X]XbcaPcXTeT
SXT]bceTa[T]Tab'
NXaZiTT 6dSXc PRR^d]cP]cb Xb ST WP]ST[b]PP\ eP] NXaZiTT 6dSXc 7'J'% bcPcdcPXa
VTeTbcXVS cT DTVbcVTTbc "@e@]a' +1)-2+).#'

D_ P[[T ^_SaPRWcT] SXT PP] ^]b f^aST] eTa[TT]S% iXY] c^T_PbbT[XYZ ST P[VT\T]T
e^^afPPaST] eP] WTc GF6' >TSTaT PP]b_aPZT[XYZWTXS Xb QT_TaZc c^c WTc QTSaPV SPc
X] WTc STbQTcaTUUT]ST VTeP[ ^]STa ^]iT QTa^T_bPP]b_aPZT[XYZWTXSbeTaiTZTaX]V
f^aSc dXcQTcPP[S' D_ TTabcT eTai^TZ iP[ d TT] TgT\_[PPa eP] STiT e^^afPPaST]
c^TVTi^]ST] f^aST]'
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