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Voorwoord
Na een spannende start in 2018 heeft aanhoudendheid zijn vruchten afgeworpen.
Ontzettend blij en trots mochten wij dankzij de bijdrage van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, provincie Noord-Brabant, Fonds 1818 en het Pure Energie Fonds in augustus
2018 met het pilot van start gaan. De eerste expeditie was een succes, en met de
promotiefilm slaagden we er in om de essentie van het project over te brengen. We hopen
hiermee een goede basis te hebben gelegd voor de toekomst.
Marina Fermo (voorzitter Stichting Project Landing), 30 juni 2019
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1. Doelen van de stichting
De stichting Project Landing heeft tot doel de nieuwkomers (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
Op 5 januari 2018 vond er (in Leeuwarden) een bestuursvergadering plaats waarbij het
aanpakplan werd opgesteld voor het binnenhalen van de benodigde financiering om medio
2018 met de pilot te kunnen starten. Er werd hard gewerkt aan het netwerk en dat heeft
goede contacten en financiële steun van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland
opgeleverd. Samen met de toegezegde steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het
Pure Energie Fonds waren we er bijna. Het ontbrekende bedrag om van start te kunnen gaan
werd door het Fonds 1818 toegezegd waarmee het in 2017 gesteld doel behaald werd en het
pilot in augustus 2018 van start kon gaan. De projectperiode loopt t/m 30 september 2019.
Op 12-14 oktober jl. vond de eerste pilotexpeditie van Project Landing in Noord-Brabant
plaats. Met een groep nieuwkomers zijn we door Noord-Brabant gereisd (te voet, per fiets en
per bus). Het ontdekken van hoe Brabant is ontstaan, opgebouwd en door de mens is
vormgegeven, stond centraal. Er werden ook verhalen van de geboortestreken van de
deelnemers gedeeld. Dat was een onmisbare schakel in het verbinding maken tussen hier en
daar, tussen nu en vroeger.
De promotiefilm van het project werd door de filmmaker Seán Walsh (van Koekepeer)
gemaakt. De beelden werden op de tweede dag van de expeditie in het natuurgebied de
Maashorst geschoten. Een aantal deelnemers en de projectcoördinator werd daartoe
geïnterviewd. We zijn van mening dat het ons in deze korte film goed gelukt is de essentie
van het project over te brengen. Het filmpje zal ingezet worden om meer bekendheid en
steun bij het brede publiek voor het project te krijgen.
Op 21 november 2018 werd er tweede bestuursvergadering van het jaar in Zwolle gehouden.
Tijdens deze vergadering werden de resultaten van de eerste expeditie, de promotiefilm en
plan van aanpak voor de tweede expeditie besproken. Tevens werd er een nieuwe kandidaat
voor het bestuur aangedragen. Bij wederzijdse instemming trad de nieuwe kandidaat per 1
januari 2019 tot het bestuur aan. Gelijktijdig trad mevrouw I. van der Vlag-Churylova uit het
bestuur en nam verder de functie van projectcoördinator volledig op zich op.
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3. Activiteiten
De eerste helft van 2018 stond in het teken van fondsenwerving. Vanaf augustus 2018 werd
er overgegaan tot het uitvoeren van het pilotproject, het verder uitbouwen van het netwerk,
opbouwen van de organisatie, werving van nieuwe bestuursleden en nadenken over lange
termijn plannen.

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)
- de heer prof. dr. Matthijs Schouten (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.

Werknemers
Er zijn nog geen werknemers of vrijwilligers in dienst.
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5.

Jaarrekening

Zie bijlage 1 en 2.

6.

Begroting 2019
2019

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€ 20.839,00

Inkomsten gezamenlijke acties

€

0,00

Inkomsten acties van derden

€

0,00

Inkomsten uit subsidies

€

0,00

Inkomsten uit beleggingen

€

0,00

Overige inkomsten

€

0,00

Totale inkomsten

€ 20.839,00

Bestedingen
Kosten beheer en administratie

€

760,00

Besteed aan doelstelling

€ 20.079,00

Toevoeging aan reserves

€

0,00

Onttrekking aan reserves

€

0,00

Totale kosten/bestedingen

€ 20.839,00

7. Conceptbegroting projectperiode 2020-2022
Bestedingen
Twee pilot expedities nieuwe regio’s
Promotie, netwerk vrijwilligers,
bedrijven, organisaties
Pilot vertelavonden / terugkerende
bijeenkomsten
Beheer en professionalisering
website

€

45.500,00

€

15.500,00

€

135.000,00

€

25.000,00

Twee korte promotie films

€

10.000,00

Ontwikkeling nieuwe producten

€

45.000,00

Filmplan grote film, incl. trailers

€

47.000,00

Bureaukosten

€

42.000,00

Totale kosten/bestedingen

€

365.000,00
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