
 

 

 
1 

 

BELEIDSPLAN 2021 - 2022 
Stichting Erfgoed J.B. van Loghem 
Kamer van Koophandel 83436944 
www.erfgoedhanvanloghem.nl 
info@erfgoedhanvanloghem.nl 
 
1. Doel, missie, visie en strategie van de stichting 
1.a. Doel 
Het doel van de stichting Erfgoed J.B. van Loghem is het bevorderen van de instandhouding van 
en studie naar het erfgoed van de architect J.B. (Han) van Loghem en voorts al hetgeen 
daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords. 
 
1.b. Missie 
De Stichting wil de instandhouding van en studie naar het erfgoed van de architect J.B. (Han) 
van Loghem bereiken onder andere door het organiseren van diverse activiteiten en het 
uitgeven van het boek J.B. van Loghem, architect van een optimistische generatie.  
 
1.c. Visie 
J.B. (Han) van Loghem was één van de meest bekende representanten van de 
architectuurstroming Het Nieuwe Bouwen. Tot nu toe is zijn totale werk niet voldoende belicht 
en gedocumenteerd. 
 
1.d. Strategie 
Bij het bereiken van het doel van de Stichting worden zoveel mogelijk personen en instanties 
betrokken. Personen zijn bewoners van huizen die Han van Loghem als architect heeft 
ontworpen, belangstellenden. Instanties zijn sponsoren, goede doelen, gemeente Haarlem, 
gemeente Heemstede, ABC architectuurcentrum Haarlem, musea, architectenbureaus, 
opleidingsinstituten, boekhandels enz. 
 
2. Oprichting 
De Stichting is opgericht op 19 juli 2021 
 
3. Activiteiten afgelopen periode 
Omdat de stichting onlangs (op 19 juli 2021) is opgericht zijn er nog geen activiteiten zoals 
bedoeld in paragraaf 1 geweest om hier te vermelden. 
De volgende interne activiteiten hebben plaatsgevonden: 
• Oprichting stichting en vastleggen statuten 
• Oprichtingsvergadering met voorzitter, penningmeester en secretaris op 4 augustus 2021 
• Bankrekening geopend bij ING Bank te Haarlem 
• In werking stellen van website www. erfgoedhanvanloghem.nl en mailadres 

info@erfgoedhanvanloghem.nl met statuten, KvK-nummer 
• ANBI status in voorbereiding 
• Opstellen flyer voorintekening boek 
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Jaarlijks zal de stichting verslag doen van de activiteiten en de financiën. Deze verslagen zullen 
gepubliceerd worden. 
 
4.  Activiteiten komende periode 
4.a. Boek  
De Stichting zet zich in voor de publicatie van het boek J.B. van Loghem, architect van een 
optimistische generatie.  
 
Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en zal hopelijk worden gepresenteerd in mei 2022 
bij het 100-jarig bestaan van Tuinwijk Zuid, een Rijksmonumentaal wooncomplex te Haarlem en 
één van de hoogtepunten uit het werk van de architect. 
De inhoud van dit uit te geven standaardwerk over één van de beroemdste representanten van 
de architectuurstroming Het Nieuwe Bouwen is in de basis het proefschrift van Dr. Rudolphine 
Eggink uit 1998. 
Dit nooit eerder gedrukte werk wordt door de auteur momenteel volledig bijgewerkt naar de 
stand van zaken 2021 en aangevuld met nieuwverworven inzichten en werken die de afgelopen 
jaren aan het licht zijn gekomen. Ook wordt veel volledig nieuw en niet eerder gepubliceerd 
fotomateriaal toegevoegd. Het geheel wordt vormgegeven door een ervaren grafisch 
vormgever.  
 
Een werk als het onderhavige wordt tot op heden node gemist in met name kringen rond de 
architectuur(geschiedenis) en de stichting verwacht daarom grote belangstelling bij in ieder 
geval architecten, opleidingsinstituten en bewoners van woningcomplexen en het grote aantal 
villa’s die door Van Loghem ontworpen zijn. 
 
Het boek zal naar verwachting begin 2022 worden gepresenteerd bij een gelijkluidende 
expositie in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. 
 
4.b Tentoonstelling ABC Architectuurcentrum Haarlem 
In voorbereiding is een tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum Haarlem over het werk 
van Han van Loghem. Aan deze tentoonstelling werken mee bewoners van Tuinwijk Zuid (leden 
eeuwcommissie en leden bestuur stichting), vrijwilligers ABC (waaronder personen die ook 
betrokken waren bij de tentoonstelling bij het 75-jarig bestaan van Tuinwijk Zuid. De 
betrokkenen komen ca. 1x per maand bij elkaar. Beoogde openingsmaand is mei 2022. 
 
4.c. Fietstocht langs de huizen in Haarlem 
De bestaande fietstocht (op papier) wordt up-to-date gemaakt met nieuwe fotografie en tekst. 
Doelstelling is om deze kosteloos te verstrekken aan belangstellenden. Tijdstip voor en op de 
burendag (zie punt 4.e.) 
 
4.d. Feest voor de bewoners Tuinwijk Zuid 
In mei 2022 wordt een feest voor de bewoners van Tuinwijk Zuid georganiseerd.  
Agenda en financieel overzicht zijn in ontwikkeling. 
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4.e. Feest voor de hele buurt en andere belangstellenden op burendag 
Op 24 september 2022 wordt een feest voor de bewoners, omwonenden en andere 
belangstellenden van Tuinwijk Zuid georganiseerd in het kader van Burendag. Op deze dag zal 
aandacht worden besteed aan van Loghem en zijn bouwwerken door een fietstocht te 
organiseren. Deelnemers ontvangen een gratis boekje en kunnen op eigen gelegenheid langs 
verschillende objecten in Haarlem fietsen en ook een aantal van binnen bezichtigen. 
Agenda en financieel overzicht zijn in ontwikkeling. 
 
5. Financiering van de activiteiten 
Afspraken zoals bevoegdheden, vermogen en financiering zijn in de statuten van de stichting 
vastgelegd. Deze zijn gepubliceerd op de website van de stichting www.erfgoedhanvanloghem.nl. 
Voor de diverse activiteiten (zie paragraaf 4) zijn diverse financieringsmethoden, zie hieronder 
per activiteit. 
 
5.a. Boek  
Voorfinanciering door voorverkoop van het boek, subsidies en sponsoring. De flyer hiervoor 
wordt verspreid onder de bewoners van de 568 huizen van Han van Loghem, onder overige 
belangstellende en bij diverse instanties. 
 
5.b Tentoonstelling ABC Architectuurcentrum Haarlem 
Alle voorbereidingen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor materiaalkosten is een klein 
budget beschikbaar. 
 
5.c. Fietstocht langs de huizen in Haarlem 
Kosten betreffen alleen het afdrukken van de fietsroute. Bestede uren door vrijwilligers. 
 
5.d. Feest voor de bewoners Tuinwijk Zuid 
Bestede uren door vrijwilligers. Bewoners hebben een aantal jaren een bedrag per maand 
gespaard. Per persoon wordt daar bovenop een eigen bijdrage voor diner gevraagd. 
 
5.e. Feest voor de hele buurt en andere belangstellenden op burendag 
Bestede uren door vrijwilligers. Te maken kosten te dekken door sponsorgelden in het kader 
van nationale burendag. 
 
6. SWOT-analyse 
6.a. Strengths 

• Er is in Nederland veel belangstelling voor het werk van bekende architecten 
• J.B. van Loghem was een uniek architect en zijn werk is zeer geliefd 
• Het proefschrift J.B. van Loghem, architect van een optimistische generatie van Dr. 

Rudolphine Eggink uit 1998 is een uniek document en niet eerder uitgegeven 
 
6.b. Weaknesses 

• Stichting is net opgericht en daarom nog niet algemeen bekend 
Genomen maatregel: Er is een publiciteitsplan om maximale bekendheid te genereren.  
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6.c. Opportunities 
• Het proefschrift J.B. van Loghem, architect van een optimistische generatie van Dr. 

Rudolphine Eggink uit 1998 is een uniek document en niet eerder uitgegeven. 
• Nog niet eerder is een boek met het complete werk van Han van Loghem gepubliceerd 

 
6.d. Threats 

• Financiering van het boek en de activiteiten 
Genomen maatregel: Voor financiering is de stichting opgericht. Financiering door sponsoring, 
subsidies en voorverkoop van het boek. 
 
7. Organisatie 
7.a. Bestuur  
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Marianne Filius (voorzitter), Hella Bauman 
(secretaris) en René van Lieshout (penningmeester). Alle bestuursleden wonen in een door J.B. 
van Loghem ontworpen woning. De bestuursleden zijn alleen gezamenlijk bevoegd, zoals 
vastgelegd in de statuten en bij de Kamer van Koophandel. 
 
7.b. Beloning bestuur 
Het bestuur is onbezoldigd. Leden van het bestuur ontvangen geen salaris en geen 
onkostenvergoeding. 
 
7.c. Medewerkers 
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. 
 
8. Contact 
Het adres van de stichting is Tuinwijklaan 23, 2012 RD Haarlem 
De stichting is te bereiken op info@erfgoedhanvanloghem.nl 
Meer informatie op www.erfgoedhanvanloghem.nl 
KvK-nummer 83436944 
RSIN-nummer 862874075 
 
 


