Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 1 7 1 5 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Keilestraat 9 K1, 3029BP Rotterdam

Telefoonnummer

0 1 0 2 0 6 0 0 3 3

E-mailadres

kantoor@iabr.nl

Website (*)

www.iabr.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Bestuurder-directeur 01/01-30/09 George Brugmans 01/10-31/12 Saskia van Stein

Secretaris

Raad van Toezicht voorzitter Medy van der Laan

Penningmeester

Raad van Toezicht lid Wienke Bodewes

Algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht lid Allard Castelein

Algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht lid Yvette Govaart

Overige informatie
bestuur (*)

Uitgetreden leden in 2021 zijn Ed Nijpels (voorzitter) en Adri Duivesteijn.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel twe tweejaarslijks een in Nederland te houden Internationale
architectuurbiënnale te organiseren.
De doelstelling van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, IABR, vertaald
zich in onderzoek, een tentoonstelling, en het katalyseren van dialoog gericht op het
inhoudelijk verbinden van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur aan
de socio-ecologische en maatschappelijk opgave waar we als gemeenschap voor
staan. De ontwerp opgave en ruimtelijke consequenties die voortkomen uit de
gevolgende van de klimaat crisis zijn daarbij leidend.
Hiervoor stimuleert de stichting doorlopend ontwerpend onderzoek. Tweejaarlijks zijn
we voor zowel het brede als het vakpubliek het tentoonstellingsplatform voor mens,
stad en land. Door te sturen op verandering door verschillende doelgroepen te
verbinden en nieuwe perspectieven te verbeelden, draagt de IABR aan bij het culturele
landschap van Rotterdam en verbindt dit aan een internationale ontwerpgemeenschap.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Elke twee jaar organiseert deze culturele instelling een architectuurbiënnale.
Doorlopende werkzaamheden zijn het opzetten van ontwerpend onderzoekstrajecten
met stakeholders en samenwerkingspartners, waarvan resultaten tijdens iedere
volgende architectuurbiënnale worden getoond.
De ontwerpkracht van de architectuur is essentieel om de grote opgaven van deze tijd
te lijf te kunnen, zoals onze energietransitie, wateropgave en klimaatadaptiefbouwen.
De Architectuur BiennaleRotterdam draagt bij aan een bijdrage leveren aan de transitie
naar een duurzame toekomst door:
▪(maatschappelijke) partijen te verbinden aan de agenda van transitie in ruimtelijk
ontwerp
▪het vakgebied van architectuur en ruimtelijk ontwerp in positie te brengen
▪ontwerpkrachten partijen samen te brengen rondom ruimtelijke opgaven
▪met de verbeeldingvan kansrijke oplossingen te inspireren en handelingsperspectief
te bieden.
Deze werkzaamheden worden twee jaarlijk uitgevoerd en reliseren de doelstellingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit eigen onderneming (onderzoeksopdrachten) en subsidies (meerjaren vanuit het
Rijk en de Gemeente).
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Alle inkomsten, zowel in de vorm van subsididies (OCW en Gemeente Rotterdam), als
via middelen die via het ontwerpend onderzoek worden gegenereed worden besteed
aan beheerslasten en activiteitenlasten. Gezien haar beschedien overhead is de
Architectuur Biennale Rotterdam effficient waaronder het leeuwendeel van de middelen
naar opdrachten aan (jonge) ontwerpers en onderzoekers, creeren van ruimte voor
dialoog, verder brengen van kennis en de productie van de biënnale als
tentoonstellingsmanifestatie.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Conform Fair Practice Code en de codes of good govenance

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag 2021.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://iabr.nl/
media/document/
original/2021_jaar
verslag_iabr_web
versie.pdf

https://iabr.nl/media/document/original/2021_jaarverslag_iabr_we
bversie.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Materiële vaste activa

€

18.962

€

Financiële vaste activa

€

0

€

18.962

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

228.879

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

2.578.071

€

+
€

+
25.850

2.704.258

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

2.825.912

Continuïteitsreserve

€

200.000

€

200.000

Bestemmingsreserve

€

2.559.387

€

2.792.057

Herwaarderings
reserve

€

0

€

Overige reserves

€

0

31-12-2020 (*)

€

+

+

€

2.759.387

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

0

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

66.525

€

124.634

Totaal

€

2.825.912

€

3.116.691

2.992.057

3.090.841

+
€

31-12-2021

386.583

€

2.806.950

25.850

Passiva

+
€

3.116.691

+

https://iabr.nl/media/document/original/2021_jaarverslag_iabr_webversie.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

45.859

€

622.094

Subsidies van overheden

€

816.803

€

860.703

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

262.800

Baten van subsidies

€

1.079.603

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

195.030

€

1.055.733

€
€

0

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.125.462

1.677.827

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

24.013

€

22.038

Communicatiekosten

€

6.727

€

675

Personeelskosten

€

446.797

€

546.144

Huisvestingskosten

€

68.165

€

77.633

Afschrijvingen

€

6.888

€

5.685

Financiële lasten

€

4.893

€

4.153

Overige lasten

€

800.651

€

846.696

Som van de lasten

€

1.358.134

€

1.503.024

Saldo van baten en lasten

€

-232.672

€

174.803

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://iabr.nl/media/document/original/2021_jaarverslag_iabr_webversie.pdf

https://iabr.nl/media/document/original/2021_jaarverslag_iabr_we
bversie.pdf

Open

