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Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award  

Beknopt Bestuursverslag 2019  

 

Over de koers 

In 2019 heeft het bestuur van de stichting Marc Cornelissen Brightlands Award geen award 

uitgereikt. 2019 heeft in het teken gestaan van een evaluatie van de koers van de award. 
Uitkomst van deze evaluatie heeft geleid tot een aanscherping van het profiel van de award 
en de ambitie om te groeien naar een award met nationale erkenning. 

Vastgesteld is dat de behoefte aan de Marc Cornelissen Brightlands Award groeit. Die 
potentie wil het bestuur graag benutten, maar ziet ook de behoefte om in de communicatie 
nog duidelijker te maken waar de award voor staat. 

Er ligt een grote duurzaamheidsopgave zowel nationaal als internationaal. Een opgave die 
vele kansen biedt aan ondernemers, onderzoekers en studenten en aan onze samenleving. 
Een opgave waarmee ook Brightlands als ecosysteem en mede naamgever van deze award 
nauw verbonden is. Tegelijkertijd constateert het bestuur dat het aanmoedigen en uitdagen 
van talent een heel belangrijk element is in deze transitie. Het zijn soms eerder individuen 
dan gevestigde instanties die net als Marc Cornelissen de brug kunnen slaan tussen 
abstracte kennis en de wereld om ons heen, en grenzen kunnen verleggen. 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. Daar ligt de toegevoegde waarde en het profiel van deze award.  

Het bestuur is van mening dat de Marc Cornelissen Brightlands Award met dit profiel een 
substantiële bijdrage levert aan talentontwikkeling en tevens aan het bewustzijn over wat er 
nodig als we onze samenleving echt duurzaam willen maken. Dat gaat over grenzen heen. 
Marc profileerde zich tijdens zijn leven nationaal en internationaal en maakte deel uit van een 
community van duurzaamheidspioniers. Daar liggen ook de toekomstkansen voor de groei 
van deze award. 

Het bestuur voorziet dat de award eenmaal per twee jaar wordt uitgereikt. Mocht de behoefte 
ontstaan om hiervan een jaarlijks initiatief te maken dan wordt dit opnieuw bezien.  

De koers heeft ook tot gevolg dat criteria voor nieuwe kandidaten worden bijgesteld. In het 
licht hiervan wordt ook bezien of de huidige jurysamenstelling uitbreiding behoeft. 
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Onder deze koers ligt ook de ambitie om de pool van kandidaten verder te vergroten en hen 
via onze netwerken zo goed mogelijk te helpen bij hun behoeften. Tevens verkennen we de 
mogelijkheden om het geldbedrag dat aan de award verbonden is stapsgewijs te verhogen. 
Daarom wordt vanaf 2020 actief ingezet op fondsenwerving. 

De aanscherping van de koers wordt ondersteund door Brightlands en de familie 
Cornellissen. Brightlands faciliteert de kandidatenwerving, het juryproces en de organisatie 
van de uitreiking. 

Over de bestuurssamenstelling  

Voorzitter Jan Cobbenhagen heeft in 2019 vanwege drukke werkzaamheden aangegeven te 
stoppen als voorzitter van de stichting. Jan Cobbenhagen is per 1 november opgevolgd door 
Maria van der Hoeven. In 2020 is een uitbreiding van de bestuurssamenstelling voorzien. 

Samenstelling stichtingsbestuur in 2019:                                                                                                                  
Jan Cobbenhagen (tot 1 november 2019), voorzitter                                                                     
Maria van der Hoeven (vanaf 1 november 2019), voorzitter                                                                             
Maurice Olivers, secretaris/penningmeester                                                                                             
Inge Bomhof-Arends, bestuurslid                                                                                                        
Guy Vroemen, bestuurslid                                                                                                                  

Over de financiën 

Verwezen wordt naar de jaarrekening. 

Wellicht ten overvloede de opmerking zoals ook in de jaarrekening vermeld, dat in 2018 de 

uitreiking van de laatste award heeft plaatsgevonden. De prijs van € 35.000 is in 2019 

overgemaakt aan de winnaar, derhalve is er ultimo 2018 een kort lopende verplichting 

opgenomen op de balans.  

Over de toekomst 

Het ligt in de bedoeling dat in 2020 de derde editie van de Marc Cornelissen Brightlands 
Award wordt georganiseerd. 

 

Namens het bestuur, 

Sittard-Geleen, 20 mei 2020 

 

Maurice Olivers,  
Secretaris/penningmeester 

 


