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Voorwoord
Nadat in januari 2017 de Stichting Project Landing was opgericht lag het in de lijn der
verwachting dat in de loop van datzelfde jaar het eerste project van deze stichting zou
worden gestart. De Stichting werkt daarbij nauw samen met professionele partners als het
Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vereniging
Natuurmonumenten in ’s-Graveland. Dankzij een ruime subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds (Adviescommissie Natuur) voor dit project in maart 2017 begon het jaar
bovendien hoopgevend. Ondanks talrijke pogingen bij even zo talrijke fondsen lukte het
echter in de rest van het jaar niet om de benodigde aanvullende financiering voor de eerste
landschapexpeditie in de Regio Rotterdam-Delft-Den Haag rond te krijgen. Het bestuur zet
via een aantal nieuwe lijnen haar financieringspogingen in 2018 vol goede moed door en
blijft positief over de kansen om in dit jaar alsnog van start te gaan met de eerste expeditie.
Inmiddels zijn op dat vlak ook concrete resultaten geboekt.
Marina Fermo (voorzitter Stichting Project Landing), 18 juni 2018
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1. Doelen van de stichting
De stichting Project Landing heeft tot doel migranten (van vluchteling tot allochtone burgers
en expats) in Nederland inspireren en begeleiden bij het ontdekken van het landschap en de
natuur in hun woon- en werkomgeving en hiermee een positieve bijdrage leveren aan het
herstel van de verbondenheid met deze leefomgeving.
De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door
het:
a. organiseren van cursussen, excursies, lezingen en andere activiteiten op het gebied
van het landschap en natuur;
b. informeren, voorlichten en ondersteunen van de doelgroep bij het ontdekken van hun
fysieke leefomgeving;
c. vastleggen en openbaar toegankelijk maken van interviews en documentaires op het
terrein van landschapsbeleving, omgevingseducatie en integratie;
d. initiëren van wetenschappelijk onderzoek op het raakvlak van
omgevingspsychologie, integratie en educatie.

2. Verslag van het bestuur
In 2016 hadden de bestuursleden samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Vereniging
Natuurmonumenten een prachtig plan op tafel liggen voor de organisatie van twee
landschapsexpedities per jaar, waarvan de eerste twee in de regio Rotterdam-Delft-Den Haag
respectievelijk Eindhoven zouden worden uitgevoerd, gezien het grote aantal inwoners van
buitenlandse herkomst in deze regio’s. Wel diende nog een juridisch valabele
organisatievorm voor deze expedities gevonden te worden. We konden het project niet
onder de paraplu van een van de partners uitvoeren omdat we aanspraak op een aantal voor
ons doel relevante fondsen wilden kunnen maken. Om die reden was een zelfstandige en
onafhankelijke stichting nodig.
Na een keuze voor de stichting-vorm en een half jaar intensieve voorbereidingen zat het
nieuwe bestuur op 17 januari 2017 bij de notaris te Leeuwarden om de stichting
daadwerkelijk in het leven te roepen. De drie bestuursleden waren alle enthousiast, maar
beseften tegelijkertijd dat er het komende jaar ons nog veel te doen stond.
Er werd als eerst een rekeningnummer bij de Triodosbank geopend en KvK-inschrijving in
orde gemaakt. Als adres van de stichting is voor Delft gekozen vanwege de belangrijke
dragende en coördinerende functie van algemeen bestuurslid Irina Van de Vlag-Churylova,
tevens bedenker van het hele initiatief.
In het vervolg is een beleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld, huisstijl ontworpen,
content voor de website gemaakt en de website ontworpen en gepubliceerd. Dit is op eigen
krachten en met eigen middelen van de bestuursleden gerealiseerd. Deze belangrijke
onderdelen van marketing konden niet tot de uitvoering van het project wachten omdat het
een voorwaarde van vele fondsen en de Belastingdienst (ANBI-status) was.
In 2017 eiste de fondsenwerving verreweg de meeste tijd en energie op van de stichting. Dat
verliep niet bepaald gemakkelijk, bij tal van fondsen viel het voorgestelde project tussen de
wal en het schip. Vanwege het sterk interdisciplinaire en innovatieve karakter van ons project
paste het project onvoldoende in de portefeuille van de meeste fondsen en programma’s die
in veel gevallen immers sterk gespecialiseerd zijn in bepaalde domeinen. Stichting en
projecten hebben echter zowel sociale, culturele, educatieve, milieukundige als erfgoedaspecten, zonder zich expliciet te richten één van deze. Een dergelijke specialisatie wordt
merkwaardigerwijs doorgaans wel verwacht. Voor sociale programma’s bleek het project niet
maatschappelijk genoeg te zijn, voor culturele programma’s niet creatief genoeg enz. enz..
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Twee zeldzame fondsen bleken gelukkig wel een oog voor de innovatieve en
interdisciplinaire karakter van het project te hebben. Naast de partners (Rijksuniversiteit
Groningen en Vereniging Natuurmonumenten) hebben het Prins Bernhard Cultuurfonds
(landelijke adviescommissie Natuur) en het Pure Energie Fonds een financiële bijdrage
toegezegd, waarmee 85% van de totale begroting voor de eerste twee voorgenomen
landschapsexpedities was gedekt. De resterende 15% is in 2017 helaas niet gerealiseerd,
ondanks talrijke pogingen. In het vierde kwartaal heeft de fondsenwerving bovendien
grotendeels stilgelegen vanwege zwangerschap van het daarvoor verantwoordelijke
bestuurslid (Van der Vlag-Churylova) en grote drukte van de andere bestuursleden in hun
reguliere werkzaamheden. Om die reden is het helaas niet gelukt om vóór 1 januari 2018 de
benodigde 100% financiering te realiseren. Het bestuur heeft om die reden in december
2017 besloten om de start van het project met een half jaar uit te stellen om ruimte voor
verdere fondsenwerving te maken.
De stichting heeft momenteel geen vermogen om eruit te kunnen werken. De
fondsenwerving en donatieverzoeken worden alleen omwille van het project gedaan. Er staat
dus geen enkele financiële vergoeding voor de reguliere kosten van het functioneren van de
stichting, zoals de maandelijkse kosten voor het rekeningnummer, onkostenvergoeding
bestuursleden etc.. Er is afgesproken dat de bestuursleden deze nog kleine lopende kosten
voorlopig gezamenlijk dragen. De notariskosten zijn door de partner Rijksuniversiteit
Groningen voorgeschoten en zullen op den duur terug betaald moeten worden. Om de
overige uitgaven als reiskosten te drukken heeft het bestuur de communicatie en overleggen
zo veel mogelijk via e-mail, Skype en telefoon gevoerd.
In de derde kwartaal van 2017 is er een ANBI-status aangevraagd. Eind oktober hebben we
een bevestiging van toewijzing van de status per 17 januari 2017 ontvangen. Dit geeft de
stichting een ruimere fondsenkeuze.
Verder werd er heel jaar lang aan het opbouwen van netwerk gewerkt. Tevens werden de
partners up-to-date gehouden over de voortgang van fondsenweving.
Het bestuur overweegt om toekomstige fondswervingsactiviteiten te laten uitvoeren door een
fondswervingsbureau op basis van no cure-no pay. Dat zal echter voor de subsidieaanvragen
voor dit eerste project niet worden gedaan, vanwege het nog geringe deel van 15% dat nog
openstaat. Diverse fondsaanvragen bij nieuwe potentiële financiers lopen inmiddels.
Het streven is om medio 2018 alle benodigde financiering voor de twee pilots binnen te
halen. In juli-augustus zal er met de voorbereidingen van de pilots gestart worden zodat we
in september-oktober de eerste expeditie kunnen draaien. De tweede expeditie staat voor
mei 2019 gepland. De nieuwe projectperiode is hiermee vastgesteld op: 1 augustus 2018
t/m 30 juni 2019.
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3. Activiteiten
Het bestuur vergaderde in 2017 eenmaal, te weten op 17 januari 2017
(oprichtingsvergadering in Leeuwarden). Daarnaast waren er talrijke contacten tussen
bestuursleden via telefoon en e-mail.
Belangrijkste activiteit was de fondswerving voor het eerste project van de Stichting.
Hieronder volgt een overzicht van de aangeschreven fondsen, de datum van aanschrijving en
het geboekte resultaat:
Naam fonds

Aangeschreven op:

Resultaat

Prins Bernhard Cultuurfonds

6 januari 2017

€ 30.000 toegezegd

VSB Fonds

23 februari 2017

afgewezen in vooraanvraag

Fonds 21

25 februari 2017

afgewezen in vooraanvraag

Oranje Fonds

3 maart 2017

afgewezen in vooraanvraag

ASN Foundation

16 juli 2017

afgewezen

Stichting Aeolus Fonds

16 juli 2017

afgewezen, fonds gesloten

Pure Energie Fonds

22 juli 2017

€ 2.500, tot 1.10.2018

Stichting DOEN

2 september 2017

afgewezen in vooraanvraag

Fonds voor Cultuurparticipatie

11 december 2017

afgewezen in vooraanvraag

Stichting Dioraphte

16 december 2017

afgewezen

4. Organisatie
Stichting Project Landing is een ANBI-stichting met vestiging in Delft.
Postadres: Isaak Hoornbeekstraat 46, 2613 HJ Delft
RSIN: 857195207
KvK-nummer: 67842402
IBAN: NL45 TRIO 0338531653
Website: www.projectlanding.nl
E-mail: info@projectlanding.nl

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen
aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het
bestuur.
Het huidige bestuur bestaat uit volgende bestuursleden:
- mevrouw drs. Marina Fermo (voorzitter)
- de heer prof. dr. ir. Theo Spek (secretaris penningmeester)
- mevrouw drs. Irina van der Vlag-Churylova (algemeen bestuurslid)
Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar. Beslissingen worden bij meerderheid van
stemmen genomen. De bestuurders ontvangen geen beloning. Er wordt geen vacatiegeld
betaald. Onkostenvergoeding beperken zich tot gemaakte reiskosten en administratiekosten.
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Werknemers
Er zijn nog geen werknemers of vrijwilligers in dienst.
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5.

Jaarrekening
2017

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€

100,00

Inkomsten gezamenlijke acties

€

0,00

Inkomsten acties van derden

€

0,00

Inkomsten uit subsidies

€

0,00

Inkomsten uit beleggingen

€

0,00

Overige inkomsten

€

1,22

Totale inkomsten

€

101,22

Bestedingen
Kosten werving baten

€

0,00

Kosten beheer en administratie

€

101,22

Besteed aan doelstelling

€

0,00

Toevoeging aan reserves

€

0,00

Onttrekking aan reserves

€

0,00

Totale kosten/bestedingen

€

101,22

Immateriële vaste activa

€

0,00

Materiele vaste activa

€

0,00

Vorderingen en overlopende activa

€

0,00

Liquide middelen

€

-1,22

Totale activa

€

-1,22

Reserves en fondsen

€

0,00

Langlopende schulden

€

0,00

Kortlopende schulden

€

-1,22

Totale passiva

€

-1,22

Activa

Passiva
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6.

Begroting 2018
2018

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€ 63.160,00

Inkomsten gezamenlijke acties

€

0,00

Inkomsten acties van derden

€

0,00

Inkomsten uit subsidies

€

6.600,00

Inkomsten uit beleggingen

€

0,00

Overige inkomsten

€

0,00

Totale inkomsten

€ 69.760,00

Bestedingen
Kosten werving baten

€

0,00

Kosten beheer en administratie

€

760,00

Besteed aan doelstelling

€ 69.000,00

Toevoeging aan reserves

€

0,00

Onttrekking aan reserves

€

0,00

Totale kosten/bestedingen

€ 69.760,00

9

