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Doel Stichting 

Lab Vlieland wil anderen inspireren en mobiliseren tot (duurzame) ontwikkeling/verandering door 

middel van het bundelen van creatieve en innovatieve krachten in bijzondere voorbeeldprojecten.  

Dit doet zij door praktische (duurzame) experimenten op festivals en creatieve plekken te ontwikkelen 

en te implementeren. 

 

Activiteiten Stichting 

Lab Vlieland heeft in 2019 ruim 15 projecten op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd voor diverse 

festivals en bedrijven.   

 

Zo heeft zij zoals elk jaar op bijzondere wijze invulling gegeven aan het duurzaamheidsprogramma van 

ITGWO (Into The Great Wide Open), wat tevens het belangrijkste project van Lab Vlieland was in 2019.  

Andere festivals waar het Lab heeft kunnen adviseren en experimenteren zijn DGTL, WTTV (Welcome 

To The Village) en MoMo (Motel Mozaique) 

 

Daarnaast heeft het Lab een aantal adviesopdrachten uitgevoerd o.a. bij Kaap de Groene Hoop, 

Nieuwe Helden (sluiten groencirkel bij grote NL Hotelketen) en Plasticvrije Wadden. 

 

In het begin van het jaar is een groot deel van de aandacht uitgegaan naar het uitwerken van een 

groot meerjarig projectvoorstel voor een subsidie van de Europese Unie, die helaas niet is toegekend. 

De samenwerkingsrelatie met Innofest is beperkt in stand gebleven. 

 

Verder is in 2019 aandacht besteed aan de lange-termijn-plannen en strategie van Lab Vlieland. Onder 

leiding van een adviseur heeft het kernteam van het Lab in het eerste half jaar van 2019 haar missie 

onder de loep genomen en focus bepaald als het gaat om haar doelstelling en activiteiten.  

De conclusie hiervan is dat het DNA en de kracht van Lab Vlieland het beste tot uiting komen als de 

organisatie klein, flexibel en onafhankelijk blijft. Dus wordt er niet meer gestreefd naar langdurige 

(grote) subsidies met bijbehorende verplichtingen van werkzaamheden en rapportages. Het nadeel 

hiervan is dat structurele ‘funding’ ontbreekt en dat het Lab dus per project/activiteit moet kijken of 

het financieel haalbaar is of niet en dat er minder tijd beschikbaar is voor research werk. 

 



 

Resultaten 2019 

Bovengenoemde ontwikkelingen in combinatie met een beperkte capaciteit van het kernteam in 2019 

en de veranderende focus van Lab Vlieland, hebben ertoe geleid dat de activiteiten in 2019 ten 

opzichte van 2018 meer dan gehalveerd zijn. Hiervan komt ongeveer 63% uit de inkomsten van 

verduurzamingsprojecten voor festivals & bedrijven en de verhuur van materiaal. De resterende 

inkomsten komen uit subsidies van overheden of fondsen. 

Wanneer we kijken naar de totale kosten van Lab Vlieland (83k), zien we dat 56% bestaat uit 

projectkosten en 44% uit algemene kosten. De projectkosten zijn de directe kosten die gemaakt zijn 

voor de verduurzamingsopdrachten die Lab Vlieland kreeg van festivals en bedrijven. De algemene 

kosten zijn in 2019 relatief hoog omdat het eerste halfjaar de vaste lasten (het team) ondanks een 

lagere inkomstenstroom toch als zodanig doorliep en vanwege de investering die de organisatie deed 

in de strategieontwikkeling. 

Het jaar 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 10.901,- (tegenover een positief 

resultaat over 2018 van € 10.639,-), mede doordat we in totaal 8k hebben afgeschreven op een aantal 

debiteuren en een nog te ontvangen subsidiebedrag. 

 

Verder heeft Lab Vlieland in 2019 toegezegd haar schuld aan ITGWO met 5k af te lossen op basis van 

het 2018 resultaat, wat begin 2020 is gebeurd.   

 

Ontwikkelingen 2020 

In de eerste twee maanden van 2020 is er gekeken hoe de ‘lean and mean’ organisatie het beste zou 

kunnen functioneren dit jaar, dit mede in de context van een naderende emigratie van een belangrijke 

Lab Vlieland kernteam lid. Ook is toen de geconcludeerd dat het aandeel van de vaste lasten naar 

beneden moet. Hiertoe is o.a. de functie van zakelijk leider en administratieve ondersteuning 

samengevoegd in een nieuwe persoon.  

In de 2e helft van maart werd duidelijk dat het Covid-19 virus een grote impact zal gaan hebben op het 

(festival)seizoen van 2020 en dus op Lab Vlieland. Inmiddels weten we dat ITGWO en vele andere 

festivals en evenementen geen doorgang zullen vinden dit jaar. 

Lab Vlieland heeft nog een paar kleine projecten lopen op dit moment en hoopt deze te kunnen 

uitvoeren in 2020 alsmede de kennis, kunde én het team bij elkaar te kunnen houden. 

 

Op basis van de huidige financiële verwachtingen en de paar kleine lopende projecten verwacht Lab 

Vlieland voor 2020 een klein verlies tot ongeveer quitte te gaan draaien. 

 

 

Amsterdam, 24 juni 2020 

Joep Wijffels 

Voorzitter bestuur 


