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ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING) 

De Stichting Landschapspark Borsele 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam ‘Stichting 
Landschapspark Borsele’ 
De Stichting voert in samenspraak en afstemming met de gemeente Borsele alle 
promotionele taken uit en wil een aansprekende partner zijn, niet alleen op het gebied van 
recreatie en toerisme, maar ook op het vlak van het bevorderen van leefbaarheid, vitaliteit 
en vestigingsklimaat. 
In de statuten van de stichting Landschapspark Borsele staat dit als volgt omschreven:  
 

a. Het bevorderen en promoten van de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en vitaliteit 
van de gemeente Borsele op basis van het concept 'Landschapspark Borsele', in 
samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en andere 
(vrijwilligers)organisaties; 

b. De gemeente Borsele onderscheidend op de kaart te zetten, zodat: 
 I. het aantal bezoekers toeneemt; 
 II. de gemeente Borsele aantrekkelijk blijft en wordt voor huidige en toekomstige 
  bewoners; 
en voorts al hetgeen met vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de meest ruime zin. 
 
Registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De Stichting Landschapspark Borsele is bij de Belastingdienst geregistreerd als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
Algemene gegevens  
  
Naam:    Stichting Landschapspark Borsele  
  
Postadres:     Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand 
  
Fiscaal nummer:  NL852040933B02    
  
Bankrekening:  NL 93 RABO 0173 9765 14  
 
E-mailadres:  stichting@landschapsparkborsele 
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Bestuur Stichting Landschapspark Borsele 
 

• dhr. Marco Utermark   voorzitter 

• dhr. Theo van de Swaluw  secretaris 

• dhr. Jan de Jager   penningmeester 

• dhr. Ad Schenk   bestuurslid 
 

 

Adviesraad 

Het bestuur van de stichting heeft een adviesraad ingesteld. De huidige samenstelling van 
de adviesraad is als volgt 

• dhr. Robbert Northolt   vertegenwoordiger namens de 
verblijfsrecreatie 

• dhr. Stef Traas   vertegenwoordiger namens de dagrecreatie 

• mevr. Manon van Maldegem  Beleidsmedewerkster gemeente Borsele 

• mevr. Sandra Dekker   Coördinator Landschapspark Borsele 
 
Bestuur en adviesraad komen meerdere keren per jaar samen en bespreken de volgende 
onderwerpen: 

a. het (meerjarig) promotiebeleid; 
b. het doorontwikkelen van een toeristisch netwerk, het leggen van nieuwe 

verbindingen en het stimuleren van samenwerking binnen het toeristisch netwerk; 
c. het beoordelen van projectresultaten; 
d. het opzetten en doorontwikkelen van een financieel model voor de werving en 

besteding van de gelden van de stichting 
 

Coördinatoren Landschapspark Borsele 

• mevrouw Sandra Dekker 

• mevrouw Marina Smits 
 
De coördinatoren zijn samen de spin in het web tussen stichting, (toeristische) 
ondernemers en andere partners in het Landschapspark Borsele. 

 
Beloningsbeleid 
Bestuursleden en leden van de adviesraad voeren hun werkzaamheden uit op vrijwillige 
basis. 
Wel hebben zij recht op vergoeding van in hun functie gemaakte kosten. 
De coördinatoren voeren hun werkzaamheden tegen betaling uit. Zij zijn niet in dienst van 
de stichting; de stichting heeft met de coördinatoren een ‘overeenkomst voor opdracht’ 
afgesloten. 
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Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 
 
Landschapspark Borsele: kansen voor toerisme, wonen en werken 
 
Het gebied van Landschapspark Borsele reikt van de A58 aan de noordzijde tot de 
Westerschelde aan de zuidzijde. De Sloedam in het westen markeert de oude zeegeul 
tussen de vroegere eilanden Zuid-Beveland en Walcheren. Op die grens is ook het 
haven- en industriegebied gerealiseerd. Deze grootschalige industriële activiteiten staan 
in contrast met de rust en ruimte van het cultuurhistorische polderlandschap van de ‘Zak 
van Zuid-Beveland’. Juist die combinatie zorgt voor dynamiek en energie in dit mooie 
gebied. 
 

Regiopromotie 

Door promotie en informatieverstrekking wil de stichting de aantrekkelijkheid van het 

Landschapspark Borsele vergroten zodat er meer bezoekers komen, inwoners (ook 

nieuwe) hier graag willen wonen en het voor bedrijven aantrekkelijk is om hier te 

ondernemen. Daarmee proberen we een impuls te geven aan het in stand houden en 

verder verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van onze mooie gemeente. 

Naast promotie en informatieverstrekking wordt de samenwerking gestimuleerd tussen 

private partijen onderling en tussen publieke en private partijen. Ook is een platform voor 

samenwerkingsinitiatieven gecreëerd via www.landschapsparkborsele.nl. Afgelopen jaren 

is vanuit de samenwerking tussen de gemeente Borsele en de stichting nog veel meer in 

gang gezet:  

• de identiteit is vastgesteld zichtbaar in uitingen als het logo, de slogan Geeft je 
energie, banners, vlaggen, filmpjes over het gebied, beeldbank (in de maak); 

• de jaarlijkse (toeristische) informatiegids, Facebook account samen met 
Landschapsreporters, flyers; 

• netwerk van ondernemers en (vrijwilligers)organisaties voor promotie en 
informatie-uitwisseling met regelmatig netwerkbijeenkomsten, bezoek bij elkaar, 
opleiden ambassadeurs; 

• evenementenkalender op de website. 
 

Komende periode gaat de stichting samen met andere partijen aan de slag om de 
gestelde doelen verder te verwezenlijken. Op stapel staan meer werk maken van 
storytelling, meer zichtbaarheid via infoborden Welkom in Landschapspark Borsele, 
merchandising, de dag van Landschapspark Borsele (op 6 juni 2020), onderzoek naar 
één of meer startlocaties.  
 
 
Bevorderen leefbaarheid en vestigingsklimaat 
Daarnaast gaat de stichting aan de slag om een Streekfonds Landschapspark Borsele op 
te richten en te beheren. Met het streekfonds kunnen nieuwe producten, activiteiten en 
evenementen die aanvullend zijn op het huidige aanbod worden ondersteund. Dergelijke 
initiatieven van inwoners(groepen) of organisaties kunnen de aantrekkelijkheid van het 
Landschapspark Borsele verder vergroten en kunnen een extra impuls geven aan het in 
stand houden en verder verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van onze mooie regio. 

http://www.landschapsparkborsele.nl/
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Voor de vulling van het Streekfonds doen we graag een beroep op ondernemers en 
partijen die willen bijdragen aan de leefbaarheid van de (nieuwe) inwoners van 
Landschapspark Borsele. Met het Streekfonds willen we ook nadrukkelijk een bijdrage 
leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de vorm van een prachtige en vitale 
leef- en woonomgeving voor nieuwe werknemers/inwoners. 
 
 
Financiën 
 
De Stichting heeft per 1 oktober 2019 de promotionele taken over genomen van de 
gemeente Borsele. 
Tot 1 oktober 2019 was de stichting bekend onder de naam ‘Stichting Land van Borsele’. 
De Stichting heeft de financiële middelen van de Stichting Land van Borsele 
overgenomen. 
 
Onderstaand het financieel overzicht van Stichting Landschapspark Borsele per 30 
september 2019. 
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BALANS PER 30 SEPTEMBER 2019 NA RESULTAATBESTEMMING 

 

Balans per Balans per 

30-09-2018 31-12-2018 

ACTIVA € € 

Vaste Activa 

Materiële vaste activa 

Gebouwen en tereinen - 

Inventaris en apparatuur - 

 

- - 
  

 

Financiele vaste activa 

Effecten 

Waarborgsommen te vorderen 

- - 
  

 

Vlottende Activa 

Debiteuren - 3.757 

Rente op spaarrekening - 2 

Web/Domeinkosten vooruitbet. - - 

Te vorderen omzetbelasting - - 
 

 

- 3.759 
  

 

Liquide middelen 16.837 20.557 
  

 

16.837 24.316 
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 Balans per  Balans per 

30-09-2019  31-12-2018 

€  € 

PASSIVA    

Eigen 

vermogen 

Voorzieningen 

Effecten 

16.827 

- 

- 

 
24.306 

 16.827  24.306 

 
Kortlopende schulden 

Crediteuren 

 

 
- 

  

 
- 

Bankkosten 

Administratiekosten 

Af te dragen belastingen 

10 

- 

- 

 10 

- 

- 

 10  10 

 
 

  

 
2 TOTALE PASSIVA 

 

16.837 

  

24.316 



 

Stichting Landschapspark Borsele – email: stichting@landschapsparkborsele.nl – telefoon 06-30545061 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Resultaat 

Het nettoresultaat t/m september 2019 bedraagt € 7.479 negatief 

 

 
Realisatie Begroting Realisatie 

sept. 2019 2019 2018 

Baten € € € 

Contributies - 3.757 

Donaties/Giften (fans) - - 

Rente/korting op bankkosten - - 

Opbrengst kraamverhuur evenement - - 

 
TOTALE BATEN 

 
- - 3.757 

Lasten 
 

Verzekeringskosten - 225 

Secretariaatskosten - - 

Administratiekosten - - 

Internet/Webkosten 83 - 

Advertenties en drukwerk 1.488 - 

Advieskosten 5.730 - 

Presentaties/Activiteiten 80 -2 

Evenement kosten - - 

 
TOTALE LASTEN 

 
7.381 - 223 

Saldo Baten en Lasten 
 

-7.381 - 3.534 

Financiele baten en lasten 
 

Financiële baten - 2 

Financiële Lasten   99 119  

TOTALE FINANCIELE BATEN EN LASTEN -99 - -117 

Exploitatie resultaat -7.479 - 3.417 
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