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Marc Cornelissen Brightlands Award     Board report 2020 

 

De koers  

In 2020 heeft het bestuur van de stichting Marc Cornelissen Brightlands Award invulling gegeven aan de 

beschreven koers zoals vastgesteld in 2019 om de potentie van deze award te vergroten in het kader 

van de nationale en internationale duurzaamheidsopgave waarvoor we staan.  

Een opgave die vele kansen biedt aan ondernemers, onderzoekers en studenten en aan onze 

samenleving. Een opgave waaraan Marc Cornelissen een belangrijk deel van zijn leven aan gewijd heeft 

en waarmee ook Brightlands als ecosysteem en mede naamgever van deze award nauw verbonden is. 

Het aanmoedigen en uitdagen van talent is hierbij een heel belangrijk element. Het zijn bovendien vaak 

eerder individuen dan gevestigde instanties die net als Marc Cornelissen de brug kunnen slaan tussen 

abstracte kennis en de wereld om ons heen. Echte duurzaamheidspioniers die moed en leiderschap 

tonen om hun droom waar te maken en vaak net dat beetje extra aandacht en middelen nodig hebben 

om een volgende stap te zetten in hun proces. In de aanmoediging van hen ligt de toegevoegde waarde 

van deze award daarmee bouwen we samen aan een community van duurzaamheidspioniers. Het 

bestuur is van mening dat de Marc Cornelissen Brightlands Award met dit profiel een substantiële 

bijdrage levert aan talentontwikkeling en ook aan het bewustzijn over wat er nodig als we onze 

samenleving echt duurzaam willen maken. Dat gaat over grenzen heen.  

Dat geldt ook voor de ambitie van deze award, die minimaal eenmaal in de twee jaar wordt uitgereikt, 

van nationale en mogelijk ook van internationale betekenis kan worden en waarvan het prestige 

zorgvuldig wordt opgebouwd en bewaakt. Het betrekken van bestuursleden, juryleden, partners, 

vrienden en duurzaamheidspioniers die ook actief zijn in relevante netwerken buiten de regio Limburg 

maakt hiervan deel uit. 

In 2020 heeft de award een belangrijke volgende stap gezet in de ambities. Zo zijn op verschillende 

vlakken tandjes bijgezet, waaronder bestuurlijk, het juryproces, communicatie en fondsenwerving. 

Hoewel het doel was gesteld om de award op 28 september 2020 uit te reiken, is dit vanwege Corona 

uitgesteld naar januari 2021. In 2020 hebben wel alle voorbereidingen daartoe plaatsgevonden inclusief 

een Pitch Event.  

Bestuurlijk 

In 2020 heeft de stichting twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.  Mat Quaedvlieg, voormalig 

directielid van Sappi, is begin van het jaar toegetreden als nieuw bestuurslid met de portefeuille 

fondsenwerving. Eind van het jaar heeft Michel Schuurman, directielid van MVO Nederland ingestemd 

met een bestuursperiode. Daarmee wordt ook voorzien in een bovenregionale vertegenwoordiging in 

het bestuur. Het bestuur bestaat vanaf 2021 uit de volgende leden: Maria van der Hoeven, Inge Bomhof-

Arends, Guy Vroemen, Mat Quaedvlieg, Michel Schuurman en Maurice Olivers. 

Het bestuur heeft zich dit jaar vooral gericht op het invullen van de strategische richting van de award. 

Dit betrof vooral het vergroten van het draagvlak, het werven van fondsen, het vergroten van de 

naamsbekendheid en het organiseren van de award competitie. Daarbij werd het bestuur ondersteund 

door Jacqueline Wenting en het communicatieteam vanuit Brightlands. 
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Samen met de jury is gewerkt aan het juryproces dat met de introductie van het Pitch Event (halve 

finale) als onderdeel van de selectieprocedure een nieuwe dimensie heeft gekregen. Ook is de jury 

uitgebreid met bovenregionale vertegenwoordigers in de persoon van Marcel Wubbolts (Corbion) en 

Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot). 

De Award 

Zoals hierboven aangegeven was de uitreiking van de derde Marc Cornelissen Brightlands award 

voorzien in september 2020. Gezien de ontwikkelingen rond Covid-19 is in april besloten om de 

uitreiking van de award uit te stellen tot januari 2021. 

In 2020 is daarvoor de kandidatenwerving opgestart met een nieuwe website en een 3 maanden 

durende campagne die niet alleen heeft bijgedragen aan de naamsbekendheid van de award, maar ook 

gezorgd heeft voor 25 kandidaten. Dat zijn er 8 meer dan de vorige editie. De kandidaten, allen 

duurzaamheidspioniers waren voor de helft afkomstig uit de regio Limburg en de andere helft 

daarbuiten. Kandidaten hadden de Griekse, Belgische, Russische, Keniaanse, Indonesische en 

Nederlandse nationaliteit. 

De jury heeft 6 kandidaten geselecteerd voor een online Pitch Event op 8 december op de Brightlands 

Campus Greenport Venlo. Panos Kouris, Dysmus Kisulu en Werner Schouten zijn daaruit geselecteerd 

voor de Award Ceremonie. 

Fondsenwerving 

Het bestuur is in 2020 gestart met het versterken van het draagvlak voor de award. Daartoe heeft zij 

donateurs geworven onder particulieren (Vrienden) en organisaties (Partners). Zij brengen kennis en 

middelen in ter financiering van de award. Het heeft geresulteerd in 34 vrienden en 12 partners. De 

middelen zijn aangewend voor de financiering van het geldbedrag dat verbonden is met de award. De 

middelen die resteren vormen de basis voor het geldbedrag gekoppeld aan de uitreiking van de vierde 

Marc Cornelissen Brightlands Award. Als de succesvolle start van de fondsenwerving een vervolg krijgt, 

zal het bestuur in afstemming met haar partners richting geven aan een nadere invulling van deze 

middelen in overeenstemming met de doelstelling en de statuten van de stichting 

Financiën  

Mede vanwege de succesvolle fondsenwerving activiteiten, is de financiële positie versterkt. Het feit dat 

de award in 2020 niet is uitgereikt, betekent dat het geldbedrag van 35.000 euro behorende bij de 

award ook pas in 2021 wordt uitgekeerd en administratief verwerkt. Voor details wordt verwezen naar 

het financiële verslag van 2020. 

Vastgesteld dd. 18 maart 2021 

Bestuur Marc Cornelissen Brightlands Award 

Maurice Olivers 

Secretaris/penningmeester 


