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1. Nieuwe leden en Vrienden van Iconic Houses
Er zijn 10 nieuwe museumwoningen tot het netwerk toegetreden in 2017 waarvan 2
kunstenaarswoningen en -studio’s. Iconic Houses heeft 12 periodieke Vrienden/donateurs
geworven die de stichting financieel steunen. Er is een begin gemaakt met de ‘Club van
100’ waar architecten die zelf een iconisch huis ontworpen hebben op uitnodiging deel van
uit kunnen maken.
2. Website en Facebook
De website is geschikt gemaakt voor mobiel gebruik. Dit heeft geleid tot een forse
toename van de bezoekersaantallen. Deze zijn verdubbeld en zijn nu gemiddeld tussen de
200 en 300 bezoekers per dag, met een duidelijke toename rond de nieuwsbrieven,
externe publiciteit en de maanden rond het congres. Facebook kent inmiddels ruim 9.000
likes en volgers. De ‘House of the Day’ berichten genereren traffic naar de site. Er zijn
twee vrijwilligers geweest die zich daar een paar maanden over hebben ontfermd.
3. Fondsenwerving
In april is er deelgenomen aan een cursus fundraising in New York op uitnodiging van het
KBFUS. Via KBFUS in New York is een grant van American Express en zijn
sponsorbijdragen voor het IH congres 2018 ontvangen.
4. Voorbereidingen IH-Congres 2018
In april is een bezoek aan New York en New Canaan gebracht ter voorbereiding van het
congres. Er werden partners en potentiële sponsors/media partners in New York en New
Canaan bezocht. Het programma is vastgesteld, sprekers zijn benaderd en de
eventwebsite is ontwikkeld en online gegaan.
5. Lezingen
Op 18 januari 2017 gaf Natascha Drabbe een lezing over Iconic Houses tijdens een
symposium in het Dorich House Museum in Londen.
Sol Camacho uit São Paolo gaf een lezing op 19 maart in het Van Schijndelhuis over het
woongebouw van Oscar Niemeyer Copan in São Paolo.
De Iconic Houses Lecture series is in mei in Nederland gegeven door Tal Eyal in
samenwerking met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam in combinatie met de film over
Erich Mendelsohn. Eyal is restauratiearchitect van het Weizmann House in Tel Aviv.
Daarna werd de lezing gegeven bij leden in Keulen (Ungers Archiv), Brno (Villa
Tugendhat) en Oslo (Villa Stenersen) gehouden.
6. Netwerk Latijns Amerika
Om het netwerk uit te breiden naar Latijns Amerika zijn er dankzij een beurs van de
Annenberg Foundation zo’n 30 museumwoningen bezocht: in Brazilië, Rio de Janeiro (4)
en São Paolo (9); in Mexico-City (7); Chili (2) en Buenos Aires (6). Er zijn nieuwe leden
geworven, relaties tot stand gebracht en tevens sprekers voor het congres in 2018.
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7. Publiciteit
In 2017 is Iconic Houses op de radio geweest in Nederland bij FD Persoonlijk on Air
(BNR Nieuwsradio) en in Engeland Encounter: The Mainland. Op TV in Oostenrijk was het
Domenig Steinhaus met speciale aandacht ook voor Iconic Houses n.a.v. het toetreden tot
het netwerk. Audi Magazine publiceerde een interview met Natascha Drabbe. Iconic
Houses heeft zelf 10 digitale nieuwsbrieven gepubliceerd die naar 6300 adressen gemaild
werden. De website wordt voortdurend actueel gehouden door directeur Natascha
Drabbe (inhoud) en Willie van Burgsteden (ontwerp). Er waren 42.000 gebruikers en
41.500 nieuwe gebruikers van de website, en er werden 98.500 pagina's geraadpleegd. 35%
van de bezoekers is afkomstig uit de VS, 9% komt uit Nederland en de rest verdeeld over
de wereld. Gemiddeld blijft men 2:08 minuten op de site. Customized brochures worden
verspreid via het Van Schijndelhuis, Villa Tugendhat, Villa Kokkonen en RietveldSchröderhuis. 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 in
december een brainstorm middag gehouden met het bestuur en twee externe
meedenkers over het inzetten van de publiciteit om onder bredere lagen van de bevolking
bekendheid te krijgen.
8. Financiën
In 2017 zijn de baten uit ledenbijdragen en donaties gestegen ten opzichte van 2016, deels
door eenmalige bijdragen voor specials. Hierdoor hebben wij meer gelden aan de
doelstelling van de stichting kunnen besteden in lijn met de begroting. Het jaar is
afgesloten met een nadelig saldo van baten en lasten van EUR 1.899, waardoor het
stichtingsvermogen eind 2017 beperkt is. Het jaar 2017 was een jaar zonder ons
tweejaarlijks congres. De baten en lasten gerelateerd aan het congres in 2018 worden in
2018 verantwoord in de staat van baten en lasten.
9. Beleids- en actieplan
Het beleids- en actieplan voor de jaren 2016-2020, staat bijgesteld gepubliceerd op de site
bij de ANBI gegevens.
10. Samenstelling bestuur
Op de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari in het Van Schijndelhuis zijn de nieuwe
bestuursleden voorgesteld: Hendrik Jan de Ru, Huub Wüst en Hetty Berens. In de
bestuurssamenstelling heeft zich in 2017 één wijziging voorgedaan. De heer Nick van
Buitenen is afgetreden na twee termijnen te hebben gediend. Per 17 mei 2017 ziet het
bestuur er als volgt uit: de heer Hendrik Jan de Ru, voorzitter; de heer Huub Wüst,
penningmeester, en mevrouw Hetty Berens, bestuurder.
Amsterdam, 12 maart 2018
Natascha Drabbe, oprichter en directeur Iconic Houses Foundation
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