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1. Nieuwe leden en Vrienden van Iconic Houses                                                                                                                                              
Er zijn 10 nieuwe museumwoningen tot het netwerk toegetreden in 2018, waarvan 2 
kunstenaarswoningen en -studio’s. Iconic Houses heeft 40 periodieke Vrienden/donateurs 
die de stichting financieel steunen. De ‘Club van 100’ (architecten die zelf een iconisch huis 
ontworpen hebben (bestaat vooralsnog uit 2 architecten) er is een begin gemaakt met een 
Amerikaanse Leadership Circle (donateurs van $1,000 of meer) die 1x per jaar worden 
uitgenodigd om een iconisch particulier huis in de VS te bezoeken. 
 
2. Website, Nieuwsbrief en Social Media 
Alle listings op website en nieuwsartikelen plus alle nieuwsitems in nieuwsbrieven zijn 
geschikt gemaakt om social te delen (via FB, Twitter, Pinterest en LinkedIn). Dit heeft 
geleid tot een forse toename van de bezoekersaantallen. Deze zijn verdubbeld en zijn nu 
gemiddeld tussen de 400 en 500 bezoekers per dag, met een duidelijke toename rond de 
nieuwsbrieven en activiteiten zoals congres en IH-lezingenserie. Facebook heeft met 1.000 
nieuwe volgers nu 10.000 volgers en likes. De ‘House of the Day’ berichten genereren 
traffic naar de site. Instagram heeft met een kleine 200 berichten zo’n 2.000 volgers aan 
zich weten te binden. 
 
3. Fondsenwerving  
In september is een bezoek gebracht aan New York door Natascha Drabbe en Lynda 
Waggoner om potentiële deelnemers van de Leadership Circle te werven en gesprekken 
gevoerd voor funding van het congres in 2020. Daar werd positief op gereageerd, dus gaat 
er een Leadership Circle launch in het najaar van 2019 georganiseerd worden en 
aanvragen ingediend worden voor het congres en revamping van de website t.b.v. de 
educatieve functie bij potentiële sponsors. 
 
4. Voorbereidingen IH-Congres 2020 
In Rotterdam zijn contacten gelegd met hotels en locaties voor house tours. Partners en 
potentiële sponsors/media partners zijn benaderd. De eventwebsite is aangepast en gaat in 
april 2019 online. 
 
5. Lezingen 
Op de nieuwjaarsborrel heeft architect Hans van Heeswijk een zeer goed ontvangen lezing 
gegeven over Casa del Puente. De jaarlijkse Iconic Houses Lecture series is voor de vierde 
keer gehouden in oktober in Nederland door Tim Benton en georganiseerd in 
samenwerking met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam in combinatie met de film over de 
restauratie van Eileen Gray’s Villa E-1027. Benton is een Corbusier specialist. Daarna werd 
de lezing gegeven bij IH-leden in Keulen (organisatie Haus Ungers in Wallraf-Richartz-
Museum), Brno (Villa Tugendhat) en Oslo (Villa Stenersen) en voor het eerst uitgebreid 
met Praag (organisatie Villa Müller in de nieuwe galerieruimte van het Studie- en 
Documentatiecentrum). 
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6. Boek – Iconic Road Trips in Europa 
Er zijn gesprekken met uitgevers gevoerd en er is een proef hoofdstuk vormgegeven door 
Willie van Burgsteden met nieuwe fotografie van Els Zweerink in België, Praag en Brno 
gemaakt. De planning is om het boek in 2021 te lanceren. 
 
7. Publiciteit                                                                                                                                       
Er is meer geïnvesteerd in cross-promotion met de leden maar ook met samenwerkende 
organisaties. Artikelen verschenen in belangrijke media als FRAME, Elle Decor Italy 
Architectural Digest Spain, La Vanguardia en Saving Places in de US. Iconic Houses heeft 
zelf 11 digitale nieuwsbrieven gepubliceerd die naar circa 10.000 adressen gemaild werden. 
De website wordt voortdurend actueel gehouden door directeur Natascha Drabbe 
(inhoud) en Willie van Burgsteden (ontwerp). Customized brochures worden verspreid 
via het Van Schijndelhuis, Villa Tugendhat, Villa Kokkonen en Rietveld-Schröderhuis. 54 
museumwoningen hebben een Iconic Houses plaque aan de gevel en er wordt van de 
websites van zo’n 150 leden gelinkt naar www.iconichouses.org. Er is een eerste gesprek 
met een producent van TV-programma’s geweest, om te onderzoeken of er interesse is 
om een TV serie over iconic houses te maken. 
 
8. Icons at Risk en Toolkit for Owners of Modern Homes project 
Met het Getty Conservation Institute in Los Angeles, Sunnylands in Palm Springs en 
Kingston University in London is een project opgezet dat inventariseert welke huizen 
gevaar lopen teloor te gaan door gebrek aan onderhoud of dreiging van sloop door 
nieuwe eigenaar. Er is een begin gemaakt van een online Toolkit  waarin voor Noord-
Amerika nuttige online bronnen zijn verzameld voor particuliere huiseigenaren die iets 
willen doen aan het beschermen of conserveren restaureren van hun architectonisch 
belangwekkende huis. De output van de stuurgroep wordt door een internationaal peer 
review panel gemonitord alvorens de resultaten in 2019 online te laten gaan. Op het 
congres in 2020 zal een tussentijdse presentatie gegeven worden van de resultaten. 
 
9. Financiën (input Huub Wüst) 
Het saldo van baten en lasten over 2018 bedroeg EUR 27.498, met name dankzij een 
voordelig resultaat op het congres in New York. Het voordelig resultaat is het gevolg van 
additionele bijdragen uit donaties en meevallende kosten ten opzichte van hetgeen 
begroot. Het aantal deelnemers stemde zeer tot tevredenheid. Met het positieve resultaat 
is voor het eerst een buffer ontstaan in het stichtingsvermogen.  
 
10. Samenstelling bestuur  
In de bestuurssamenstelling hebben zich in 2018 geen wijzigingen voorgedaan. Het bestuur 
bestaat uit: de heer Hendrik Jan de Ru, voorzitter; de heer Huub Wüst, penningmeester, 
en mevrouw Hetty Berens, bestuurder. 
 
Amsterdam, 12 maart 2019 
Natascha Drabbe, oprichter en directeur Iconic Houses Foundation 
 
  


