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Over Sustainable Travels 
 

Doelstellingen en beleid 

Als het aan Stichting Sustainable Travels ligt, dan is vliegen over 40 jaar duurzaam en 

nauwelijks milieubelastend. Om dit te realiseren, moeten we nú innoveren! 

Stichting Sustainable Travels werft donaties om te investeren in (onderzoeks)projecten op 

het gebied van verduurzaming van de luchtvaartsector. Reizigers, bedrijven en 

organisaties kunnen via de website van de stichting hun vliegkilometers omzetten in een 

donatie aan onderzoek naar een schonere luchtvaart. Uitgangspunt hierbij is dat elke 

donatie het algemeen belang dient en duurzaam vliegen een stap dichterbij brengt. 

Sustainable Travels deelt daarnaast informatie, tips en tricks om de bewustwording voor 

duurzaam reizen te vergroten. Verder wil de stichting een brug slaan tussen de 

onderzoeks- en innovatiewereld en geïnteresseerden in (duurzaam) reizen. De stichting 

communiceert over technologische ontwikkelingen om te laten zien waar de kansen 

liggen voor het duurzame vliegtuig van de toekomst. 

 

Het bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: Olga Wessels vervult de rol van 

voorzitter, Jorien Janssen is secretaris en Annelies de Koning is penningmeester. Het 

bestuur werkt onbezoldigd en krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Om alle 

activiteiten in goede banen te leiden werkt het bestuur samen met vrijwilligers. 

 

Contactgegevens 

Naam: Stichting Sustainable Travels 

Rechtsvorm: Stichting (ANBI) 

Website: www.sustainabletravels.nl 

Adres: Franckstraat 3-3, 1015 HD Arnhem 

Contact: contact@sustainabletravels.nl 

RSIN: 859828098 

Bank: Triodos 
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Activiteiten 2019 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Stichting 

Sustainable Travels  

 

2019: een overzicht 
In maart 2019 ziet Stichting Sustainable Travels het licht, middels de inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel. De activiteiten zijn omschreven als het bevorderen van natuur en 

milieu, daaronder begrepen de bevordering van de verduurzaming van reizen. 

Het opzetten van de stichting heeft prioriteit dit eerste jaar. Hieronder vallen zaken als de 

ontwikkeling van communicatie richting (potentiële) donateurs, het opzetten van een 

donatieflow en het ontwikkelen van kennis over en een netwerk met potentiële 

onderzoekspartners.   

 

 

 

 

Onderzoeks- en innovatiepartners 
In 2019 verkent het bestuur de innovatiekansen voor de verduurzaming van de luchtvaart 

door in gesprek te gaan met organisaties als de TU Delft, NLR, SkyNRG, KLM, Transavia, 

NHTV Hogeschool en NWO. Er wordt gezocht naar mogelijke samenwerkingspartners en 

een samenwerkingspropositie ontwikkeld waarin de eisen voor samenwerking zijn 

geformuleerd. Geïnteresseerden kunnen deze propositie opvragen bij het 

stichtingsbestuur.  

Aan het einde van het jaar wordt een pilot voorbereid in samenwerking met Transavia en 

Rotterdam The Hague Airport. Reizigers krijgen de kans om een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van duurzame brandstof of aan ‘Split Scimitar Winglets’, extra vleugels die de 

aerodynamische eigenschappen van een vliegtuig verbeteren en daarmee zorgen voor een 

lager brandstofgebruik. Ze kunnen ook doneren aan Stichting Sustainable Travels zelf, 

zonder dat er nog een specifiek project aan verbonden is. De pilot zal begin 2020 van start 

2019 is het oprichtingsjaar van Stichting Sustainable 

Travels. De eerste contacten worden gelegd en de eerste 

donaties komen binnen.  
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gaan en heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de opvattingen en sentimenten van 

(potentiële) donateurs.  

Een van de partners waar samenwerking mee wordt onderzocht is de TU Delft. In 2019 is 

de universiteit samen met de Hogeschool van Amsterdam en het Deltion College Zwolle 

een project gestart op Vliegveld Teuge, met als doel de data en kennis rondom elektrisch 

vliegen te vergroten en ontwikkelen. Elektrisch vliegen kan een mooie kans bieden voor de 

verduurzaming van de kleinschalige luchtvaart.  

 

Donateurs 
In 2019 zet de stichting niet grootschalig in op het werven van donateurs. Hier wordt 

bewust mee gewacht tot er samenwerkingen met concrete onderzoeksprojecten zijn. Het 

bestuur vindt het namelijk belangrijk om concreet te kunnen vertellen waar donaties in 

worden geïnvesteerd.  

De directe kennissenkring van het stichtingsbestuur wordt wel uitgenodigd om te doneren. 

De feedback van deze pioniers wordt gebruikt om de donatieflow en communicatie te 

verbeteren.  

Medio 2019 wordt het ANBI-keurmerk door de Belastingdienst uitgereikt aan Stichting 

Sustainable Travels. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, gecontroleerd door 

de Belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- 

of vennootschapsbelasting. Met het ANBI-keurmerk is gegarandeerd dat 90% van de 

donaties de stichtingsactiviteiten ten goede komt aan het algemeen belang. In het geval 

van Sustainable Travels is dat de verduurzaming van de reissector.  

 

Communicatie 
De eerste communicatie richting de doelgroep van de stichting wordt opgestart. Hierbij is 

de doelgroep geformuleerd als de bewuste reiziger. Een Instagramkanaal en een 

Twitterkanaal worden aangemaakt en onderhouden. Ook wordt de website ontwikkeld.  

Deze verschillende kanalen worden ingezet om potentiële donateurs te informeren over 

activiteiten van de stichting,  ontwikkelingen en kansen binnen de luchtvaartsector en tips 

rondom duurzaam reizen. 
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Financieel verslag 
 

Er komen veel kosten kijken bij de oprichting van een stichting. Omdat er nog geen 

regelmatige donaties worden gedaan, worden deze kosten volledig gedragen door het 

bestuur.  

 

Balans per 31 december 2019 
 

Activa 
Type liquide middelen Beschrijving Bedrag 31-12-2019 

Bankrekening Triodos €56,93   

PayPal rekening PayPal €180  

   

Totaal aan activa  €236,93 

 

De bedragen op de bank- en op de PayPal-rekening zijn binnengekomen via de website en 

afkomstig van donaties van de directe kennissenkring van het stichtingsbestuur. 

Passiva 

Niet van toepassing.  

 

Staat van baten en lasten over 2019 
 

Baten 
Baten Bedrag  

Inkomsten uit donaties en giften €236,93 

Investering bestuur €1040,73 

  

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling €1277,66 

 

Zoals beschreven bij ‘Donateurs’, besluit de stichting om het actief werven van donateurs 

uit te stellen zolang er geen samenwerkingen met concrete onderzoeksprojecten zijn. 

Hierdoor zijn de inkomsten uit donaties en giften in 2019 vrij beperkt. Het bestuur heeft 

zelf een investering gedaan om de lasten te kunnen bekostigen.  

 

Lasten 
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Lasten Bedrag 

Opmaak statuten €387,74 

Inschrijving KVK €50,00 

Aankoop domeinnaam voor 3 jaar €60,50 

Visitekaartjes €42,19 

Website €500 

Bank €0,30 

  

Totaal aan lasten €1040,73 

 

De grootste kostenposten in het oprichtingsjaar van Stichting Sustainable Travels zijn de 

bankkosten, de ontwikkeling van de website, de registratie van de domeinnaam, het 

opstellen van de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

 

Saldo van baten en lasten 

 

Saldo Bedrag 

Totaal baten €1277,66 

Totaal lasten (€1040,73) 

  

Saldo van baten en lasten €236,93 

 

Dankzij de eigen investering ter bekostiging van de lasten, is het positieve saldo van baten 

en lasten gelijk aan de inkomsten uit donaties en giften.  
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Plannen voor 2020 

 

Om de stichting grootschalig te kunnen lanceren is een concrete samenwerking met een 

onderzoeksproject nodig. Dit heeft de prioriteit van het bestuur in 2020. Een 

lanceringsevent wordt in overweging genomen.  

Verder wordt ingezet op professionalisering van de communicatiekanalen om bij te dragen 
aan een betrouwbare uitstraling van de stichting. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


