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Inleiding
Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het agendabepalende netwerk voor inspiratie
en kennisontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en architectuur.
Het doel is het verhogen van de kwaliteit van de publieke en private ruimte in en om Nijmegen.
Wij organiseren activiteiten die inhoudelijk inspireren en die bijdragen aan het ontwikkelen en
verspreiden van kennis over architectuur en stedenbouw. Dit doen we met professionals uit de
volle breedte van het vak en met betrokken bewoners uit de stad.
Architectuur in Nijmegen (missie)
Het ACN-programma zorgt voor meer kwaliteit in de architectuur en ruimtelijke ontwikkeling van
Nijmegen. Nijmegen is een prachtstad met diepgewortelde kwaliteiten in haar architectuur,
stedenbouw en landschap. Inzichten die we delen, indrukken die we opdoen en kennis die we
binnenhalen dragen bij aan een nog mooier en leefbaarder Nijmegen.
Netwerk (visie)
Het ACN is verbindend en impactvol aanwezig in Nijmegen.
De activiteiten van het ACN zijn scherp, onafhankelijk en verrassend.
Het ACN verbindt mensen die willen bouwen aan een mooie stad. We zijn agendabepalend op het
terrein van architectuur en ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit onze liefde voor deze stad zetten we
onze expertise in om de ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling en
architectuur te duiden en om de gedachten daarover te voeden met inspirerende voorbeelden,
kennis en inzichten.
Doelstellingen (wat we bieden)
Om de discussies te stimuleren en om te inspireren hebben we de volgende doelstellingen:
 Kennisontwikkeling: het delen en verdiepen van expertise;
 Kennisverspreiding: het uitdragen van best practices, voorbeeldprojecten en expertise van
buiten Nijmegen;
 Het verbinden van professionals en particulieren;
 Het uitdiepen van thema’s: actualiteit en tendensen onder de loep;
 Het stimuleren van cross-sectorale inspiratie: co-producties en samenwerking met andere
sectoren in de creatieve industrie
Strategie (hoe gaan we dat bereiken)
Het ACN organiseert bijeenkomsten, rondleidingen, lezingen en debatten. Het ACN is het platform
waar experts de actualiteit en tendensen in de architectuur, stadsontwikkeling, bouw, stadsbestuur
en creatieve sector presenteren, toelichten en daarop reflecteren. Vaak op locatie, zodat
praktijkvoorbeelden tot leven komen. Per activiteit kiest het ACN hoe het specifieke publiek
(professionals, ontwerpers, inwoners van Nijmegen) het best bereikt kan worden.
Speerpunten
 spraakmakende en actuele activiteiten
 verbinden van de ontwerp-, creatieve- en bouwsector
 bundelen, uitdragen en importeren van expertise
 co-producties en samenwerking

Organisatie
Het ACN is een stichting. Wij handelen en denken naar de geest en richtlijnen van de
Governancecode Cultuur.
Het projectbureau initieert en organiseert de activiteiten van het ACN. Het projectbureau staat
onder leiding van een directeur (Pepijn Sluiter, op projectbasis) en beschikt daarnaast over
bemensing voor de communicatie (Syl Scheffel, op projectbasis) en algemene ondersteuning
(Koen Vrielink, op projectbasis). De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van ACN.
Samen bepalen zij de strategie en koers voor het centrum.
De organisatie wordt ondersteund door een vaste club bevlogen vrijwilligers. Zij helpen bij het
uitwerken, organiseren en uitvoeren van activiteiten. De organisatie van de ACN Bouwkamer
Nijmegen is in handen van een aantal Ambassadeurs (vrijwilligers). Bij de ontwikkeling van het
inhoudelijke ACN-programma staat een Danktank het projectbureau bij.
De organisatie streeft naar duurzame samenwerking, zowel binnen de eigen organisatie als met
externe partijen, zodat opgedane kennis en ervaring niet verloren gaan.
Het ACN heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten investeren wij in het maken van programma.
Stichtingsbestuur
Het bestuur van de Stichting Architectuurcentrum Nijmegen houdt actief toezicht op de organisatie,
adviseert het projectbureau over lopende zaken is verantwoordelijk voor het beleid van het ACN.
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:
 Martin-Paul Neys (voorzitter, portefeuille beleid en programma)
 Coralie van der Burg (penningmeester, portefeuille sponsoren en Bouwkamer Nijmegen)
 Rens Rikken (secretaris en relatie stakeholders))
 Martine Verheijen-Verkoijen (algemeen bestuurslid, portefeuille bemensing en governance)
 Henriette Honée (algemeen bestuurslid, portefeuille communicatie en vrijwilligers)
Het stichtingsbestuur wordt benoemd volgens een rooster van aftreden, dat op de website van het
ACN wordt gepubliceerd. Nieuwe bestuursleden worden geworven via een openbare
aanmeldingsprocedure.
Algemene gegevens
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Financiën
Het ACN-programma wordt financieel gedragen door de gemeente Nijmegen, sponsoren,
vrienden, donateurs, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en eigen inkomsten. In
2016 is de ACN Bouwkamer Nijmegen opgericht; een netwerk voor professionals. Leden van de
Bouwkamer betalen lidmaatschapsgeld dat deels ten goede komt aan de algemene middelen van
het ACN. Na enkele jaren waarin de uit eigen reserves in de organisatie is geïnvesteerd werkt het
ACN nu met een sluitende begroting. Het ACN streeft voor de komende jaren naar meer financiële
ruimte en een jaarbegroting die sluit op €150.000,=, om de platformfunctie met meer impact neer
te zetten.
Het werven van gelden
Het ACN wil minder afhankelijk zijn van subsidies en meer aansluiting vinden bij sponsoren en met
partijen die middels projectbijdragen activiteiten mogelijk maken. Het ACN zet daarom in op een
goede relatie met haar sponsoren, donateurs en vrienden door hen actief te betrekken bij de
activiteiten en bij de onafhankelijke koers van het platform.

