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Raad van Toezicht
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Medewerkers

Programma

Communicatie

De Raad van Toezicht (RvT) is in 2021 samengesteld. Leden zijn Joyce Walstra, Henk Mulder en Lieuwe 
Zoodsma. De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden tot voorzitter gekozen Joyce Walstra. De Raad 
van Toezicht heeft driemaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen voor de Raad van Toezicht 
waren de vaststelling van het ambitiedocument voor de Landschapstriënnale 2023, financiën, 
fondsenwerving en organisatie. Van de vergaderingen van de raad van toezicht is verslag gedaan. Deze 
verslagen zijn vastgesteld en gedocumenteerd.

De financieel controller van de Stichting [L]2023 is Robin Konijn (Helder&Scherp). Vanaf september 
2021 heeft Sjoerd Wagenaar (CGCS) zijn activiteiten voor de Landschapstriënnale niet meer breed 
ingezet, maar zich volledig gericht op het QOP-project. Jelmer Bokma en Willemieke Ottens 
(NOORDPEIL) namen het leeuwendeel van de communicatiemiddelen voor hun rekening. Suzanne 
Peeters (CGCS) verzorgde de planning van bijeenkomsten. Het secretariaat van de stichting en van het 
QOP project werd gevoerd door Rosanne van Bodegom (tot zomer 2021) en daarna door Eileen Buiting 
(gedetacheerd provincie Fryslân). Kees Terwisscha (Schrijfburo) en Tia van der Velde (CAZ) hebben 
geadviseerd als fondsenwervers.

Op 27 januari 2021 is de Stichting Landschapstriënnale [L]2023 formeel opgericht. De initiatiefnemers 
uit 2020, Els van der Laan (tevens directeur NOORDPEIL) en Oeds Westerhof (tevens directeur CGCS) 
vormen het bestuur en de directie van de stichting. Els van der Laan is secretaris/penningmeester en 
Oeds Westerhof is voorzitter. Het bestuur heeft in de regel tweewekelijks vergaderd. Behalve de 
bestuursleden waren hierbij aanwezig Jan van der Weij (technisch voorzitter) en Rosanne van Bodegom 
(secretariaat, gedetacheerd provincie Fryslân). Halverwege 2021 is Rosanne van Bodegom opgevolgd 
door Eileen Buiting (eveneens gedetacheerd vanuit de provincie Fryslân).

In april 2021 hebben het bestuur van de landelijke Stichting Landschapstriënnale en de Stichting 
[L]2023 een intentieovereenkomst getekend om in 2023 de landschapstriënnale te organiseren, dit bij 
de gelegenheid van de overdracht van de Landschapstriënnale van 2020/2021 naar 2023. Het bestuur 
heeft in 2021 het programma voor de Landschapstriënnale voorbereid langs drie programmalijnen, 
Podium voor publiek, Platform voor nieuwe netwerken van bewoners en ondernemers en het 
Panorama voor professionals en overheden. Het conceptprogramma is besproken met een brede 
groep vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties langs de Waddenkust. Op grond daarvan 
is het conceptprogramma verder uitgewerkt dat voldoende ontwikkeld is om er in 2022 een besluit 
over te kunnen nemen. Er is gekozen voor het opstellen van een programma op basis van drie 
scenario’s; large, medium, small. De keuze voor één van de drie zal in 2022 worden gemaakt, op basis 
van de dan beschikbare middelen.

In 2021 is de website voor de voorbereidende fase in het leven geroepen. Voor een breed scala aan 
maatschappelijke partijen zijn presentaties gehouden over de [L]2023, zoals het Omgevingsberaad 
Waddengebied (OBW), diverse congressen en symposia, ambtelijke werkgroepen van rijks-, 
provinciaal,- en gemeentelijke ambtenaren. Daarnaast is met diverse netwerken langs de Waddenkust, 
voor natuur en landschap, landbouw, recreatie, leefbaarheid gesproken en er is met diverse 
maatschappelijke organisaties in het Waddengebied overleg gevoerd. Tenslotte zijn de afspraken met 



Financiering

Het bij de Versnellingsagenda Noordoost Friesland (Regiodeal) ingediende subsidieverzoek is 
gehonoreerd door de uitvoeringsorganisatie QOP voor een bedrag van € 162.500,- met een eigen 
bijdrage van € 88.000,-. 
De aanvraag Friese Kerken langs de Waddenkust als Ontmoetingsplaats is gehonoreerd door de 
provincie Fryslân voor een bijdrage van € 20.000,-. 
Overige subsidieaanvragen zijn in 2021 niet gehonoreerd. Met een aantal landelijke partijen 
gezamenlijk is vijfmaal uitgebreid gesproken over mogelijke ondersteuning van de Landschaps-
triënnale 2023. Dit heeft in 2021 niet geleid tot een toezegging, mondeling noch schriftelijk. Verdere 
uitwerking vindt in 2022 plaats.

Projectsubsidies

Visit Wadden over steun aan de Landschapstriënnale nader uitgewerkt. Deze worden in 2022 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de uitwerking afhankelijk is van het gekozen 
scenario.

Voor de financiering van [L]2023 is een bijdrage gevraagd voor de organisatie aan de overheden en is 
een aantal subsidies aangevraagd voor projectmatige uitwerking ter voorbereiding van het programma. 
Voor het programma, de activiteiten in de maand september zal ene fondsverwerving worden 
opgestart en bijdragen worden gevraagd aan het bedrijfsleven.

De provincie Fryslân heeft in 2020 bijgedragen aan de organisatie van [L]2023 met een bedrag van 
€70.000. Aangezien de stichting nog niet was opgericht is dit bedrag overgemaakt aan de 
adviesbureaus van de initiatiefnemers. Eind 2020 is een verzoek gericht aan de provincies Noord-
Holland en Groningen voor ondersteuning van de Landschapstriënnale 2023 van ieder €70.000. De 
provincie Noord-Holland heeft het verzoek mondeling en schriftelijk gehonoreerd, de provincie 
Groningen heeft mondeling laten weten niet te willen bijdragen. Voorts is een verzoek gericht aan de 
Vereniging van Waddenzeegemeenten van in totaal € 70.000. Eind 2021 is hierop een mondelinge 
toezegging gedaan voor honorering. De uitwerking daarvan zal in 2022 plaatsvinden. De provincie 
Fryslân heeft het mogelijk gemaakt additionele ondersteuning op het gebied van fondsenwerving in te 
zetten.

Overheidsbijdragen



Balans per 31 december 2021
31-12-2021

Activa

Vlottende activa
Vorderingen 24.200
Nog te factureren 23.333
Liquide middelen 169.981

217.514

Passiva
Projecten 118.550
Kortlopende schulden 98.964

217.514



Staat van baten en lasten over 2021
2021

Inkomsten / bijdragen 229.333
Projectkosten 108.005
Saldo voor kostentoerekening 121.328

Kosten
Verkoopkosten 917
Kantoorkosten 220
Algemene kosten 1.481

2.617
118.710

Financiele baten en lasten -160
Projecten 118.550



Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

Algemene grondslagen

Grondslagen voor bepaling van het vermogen

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten die 
met die opbrengst samenhangen en worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd 
respectievelijk betrekking hebben.

De Stichting Landschapstriënnale 2023 houdt zich bezig met het organiseren van de 
Landschapstriënnale in 2023 in de waddenkust regio's van de provincies Noord-Holland, Fryslân en 
Groningen.
De stichting organiseert daarbij activiteiten die of via subsidie worden gefinancierd, of in opdracht 
worden uitgevoerd.

Stichting Landschapstriënnale 2023 is statutair gevestigd te Leeuwarden en is ingeschreven bij het bij 
het handelsregister onder nummer 81718063. Eind 2021 is de stichting feitelijk verhuisd naar Sneek.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechts- personen, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Voor zover niet anders is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs



Toelichting op de balans

Vorderingen
Debiteuren 24.200

Nog te factureren 23.333

Liquide middelen
Banktegoeden 169.981

Kortlopende schulden
Te betalen omzetbelasting 1.581
Te betalen projectkosten

Verkenning 84.790
QOP 12.375

97.165
Reis- en verblijfkosten 218

98.964



Toelichting op de staat van baten en lasten

Inkomsten / Bijdragen
 Verkenning 56.000
Omzet verkenning - nog te factureren 23.333
QOP 130.000
Kerken als ontmoetingsplaats 20.000

229.333

Projectkosten
 Verkenning 85.048
QOP 22.957

108.005

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 700
Reis- en verblijfkosten 218

917

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen 198
Porti 22

220

Algemene kosten
Notaris en juridisch advies 1.035
Leges en vergunningen 51
Vergaderkosten 394

1.481

De projectkosten van Verkenning zijn hoger dan de inkomsten. De inkomsten zijn verantwoord op 
kasbasis. In 2022 volgen nog aanvullende inkomsten op basis van de subsidieafrekening. De 
projectkosten betreffen de gemaakte kosten in 2021 verhoogd met de nog aan 2021 toe te rekenen 
projectkosten.



Projecten
Inkomsten/ Uitgaven Kostentoe- Stand
bijdragen rekening 31-12-2021

QOP 130.000 22.957 0 107.043
Verkenning 79.333 85.048 0 -5.715
Kerk als ontmoetingsplaats 20.000 0 0 20.000

229.333 108.005 0 121.328
Organisatiekosten aan projecten 

toe te rekenen. 2.777
118.550


