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VoorDoord
Voor 2 ziet 2 het derde 7aarver'lag van de Stichting Freedom of Mobilty. Qen 'tichting die
een vi'ie 'chri7ft over toe6om'tige mobiliteit zoal' die zo2 62nnen zi7n. Ret 2itgang'B2nt
i' dat de 'tichting 2itgaat van de mogeli76heden en beBer6ingen van men'en en de
behoefte om mobiel te zi7n. 8e 'tichting 6i76t van2it vogelBer'Bectief hoe za6en verbeterd
62nnen Dorden. Piet alleen oB het techni'ch vla6 zi7n er mogeli76hedenS maar oo6
r2imteli76e ordeningS be't22rli76 en Detteli76 z2llen dingen ander' moeten om tot een
goed 'y'teem te 6omen Daarbi7 ieder individ2 zich zelf'tandig 6an verBlaat'en. Qr i' al
een eerste concepttekst met als titel “van een geplande chaos naar een geordende
vanzelfsprekendheid” met een basistekst hoe het mogelijk zou kunnen zi7n om on' in de
toe6om't te verBlaat'en. 8eze te6't zal in de toe6om't verder aangev2ld en ver'tre6t
gaan Dorden. 8e te6't zal door lezenS Braten en het bezoe6en van bi7een6om'ten en
'ymBo'ia die betre66ing hebben oB mobiliteit verder ver'ter6t Dorden.
?at 6an men verDachten van de 'tichtingT Voor veel men'enS bedri7ven en overheden i'
de vi'ie van de 'tichting niet ta'tbaar. Men 6an zich er geen voor'telling van ma6en. Uan
de andere 6ant i' de 'tichting met een activiteit bezig die eigenli76 de overheid zo2
moeten doen. Ret 'chri7ven van een vi'ie 6omt voort 2it een beBaalde onvrede over het
h2idige beleid. Qn vooral het niet 62nnen oBlo''en of verminderen van Broblemen in de
mobiliteit. Maar Die 6ritie6 heeft moet oo6 met een alternatief 6omen dat oo6 nog
geloofDaardig en goed onderbo2Dd i'. 8aarmee heeft de 'tichting n2 oo6 een doel
ge6regen om men'enS bedri7ven en overheden te overt2igen dat Broblemen Del degeli76
oB een d22rzame manier oBgelo't 62nnen Dorden.
Maar hoe men'enS bedri7ven en overheden te overt2igen van een vi'ieT An 3414 i' de
'tichting begonnen die vi'ie naar b2iten te brengen. Via een ti7d'li7n 62nt 2 zien Dat de
'tichting voor activiteiten ondernomen heeft om meer naam'be6endheid te 6ri7gen en de
vi'ie te Bre'enteren. Paa't de ti7d'li7n Dordt er oo6 verantDoording afgelegd Daarom
deze activiteiten gedaan zijn. In het hoofdstuk ”Planning voor een volgende periode” leest
2 de activiteiten die in de toe6om't gedaan gaan Dorden. An het naDoord lee't 2 de
mening van het be't22r over de activiteiten die gedaan zi7n in het h2idige beleid. Ret
hoofd't26 7aarre6ening Dorden de in6om'ten en 2itgaven van de 'tichting geBre'enteerd
en toegelicht. A6 Den' 2 veel lee'Blezier met dit 7aarver'lag.

?o2ter van <e''el
Voorzitter van de Stichting Freedom of Mobility.
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Fe't22r en Veden
Fe't22r
-er ,1 Mei 341, zi7n alle benoemde be't22r'leden nog in f2nctie al' be't22r'lid.
Voorzitter en Benningmee'ter i' ?.W van <e''el
Secretari' i' ing. ".U.W.R. van ?el'eni'.
8erde be't22r'lid i' <. -el.
Veden
8e Stichting Freedom of Mobility heeft tot ,1 Mei 341, nog geen leden. Qr i' Del gedacht
om event2eel leden te gaan Derven. Qchter de 'tichting heeft al' doel'telling die gericht
i' oB een ieder Ber'oon. 8e vi'ie geldt d2' voor iedereen die Doonachtig i' enXof
Pederland bezoe6t. 8e 'tichting i' en Dil oo6 onafhan6eli76 bli7ven van Bolitie6e Barti7en
enXof 'tromingenS bedri7ven of Ber'onen. 8at neemt echter niet Deg dat b2iten'taander'
Del degeli76 6riti'ch mogen en moeten zi7n om de vi'ie van de 'tichting te ver'ter6en en
Daar nodig deze aan te v2llen. 8oneren aan de 'tichting i' nat22rli76 van harte Del6omS
maar dat bete6end niet dat men daardoor invloed 6an 2itoefenen oB het beleid van de
'tichting.
-er'oneel
8e 'tichting Freedom of Mobility heeft ged2rende de Beriode geen Ber'oneel in dien't.
8e be't22r'leden doen alle activiteiten oB vri7Dillige ba'i' naa't h2n normale
Der6zaamheden.
Vergaderingen
Ret be't22r i' meerdere malen bi7 el6aar ge6omen om te vergaderen. 8e inho2d ging
over de voortgang van het h2idige en toe6om'tige beleid van de 'tichting. 8eze
vergaderingen zi7n alti7d l2nchvergaderingen geDee'tS maar oo6 bi7 bi7een6om'ten Daar
Yee' van ?el'eni' en ?o2ter van <e''el 'amen Daren. Pa aflooB i' <. -el bi7geBraat
over de voortgang. Qr zi7n geen not2len bi7geho2denS maar de inho2d ging vooral om de
vi'ie van de Stichting en de reactie' daaroB van b2iten'taander'.
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Hi7d'li7n Stichting Freedom of Mobility
-eriode 1 "2ni 3413– ,4 Mei 341,
"2ni 3413
Z "2ni
"aarvergadering bi7 de Va -laceS V[8 centr2m te \otterdam
3N "2ni
UntDoord gehad van M. V]]]]]]]. 8irecte2r van Veolia na aanleiding van een
introd2ctiebrief van de 'tichting.

"2li 3413
, "2li
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar V. F]]]]]]]] na aanleiding van een arti6el in het ^V
magazine. 8aar i' geen reactie oB geDee't.
M "2li
Ange'chreven voor een FF_ oB 1` "2li. 8eze Dordt georgani'eerd door Movinnio en i' om
de Bartner' meer bi7 el6aar te brengen.
N "2li
Yee' van ?el'eni' heeft een brief ge'chreven betreffende high 'Beed Maglev naar de
heer Y]]]] na aanleiding van een arti6el in ^V magazine n2mmer G.
11 "2li
Hoe'temming gevraagd bi7 de redactie van ^V magazine om 3 arti6elen te Blaat'en van
^V magazine n2mmer G om oB de 'ite van de 'tichting te Blaat'en met bi7 behorende
commentaar.
1, "2li
Qen reactie ge't22rd naar de r2brie6 ^Binie en 8ebat van de Vol6'6rant met al' titel
“Wissels”.
Fericht ontvangen dat de FF_ georgani'eerd door Movinnio niet doorgaat.
1N "2li
Hoe'temming ge6regen van W. S]]]]]]]] van ^V magazine om gevraagde arti6elen oB
de Deb'ite te Blaat'en met het commentaar.
Fericht ge6regen van de Vol6'6rant dat de ingezonden brief niet i' geBlaat't.
1O "2li
Ingeschreven voor het Nirov congres “Kennis voor Krimp op 3 oktober in Amersfoort.

U2g2't2' 3413
,4 U2g2't2'
\eactie gegeven aan Hreinreiziger.nl in verband met een Bri7'vraag die ze organi'eren. 8e
'tichting heeft zelf niet meegedaan.
&

,1 U2g2't2'
Qen Antrod2ctiebrief ge't22rd naar redactie van SBoorBro.nl. 8e 'tichting heeft zich oo6
inge'chreven voor de nie2D'brief van SBoorBro.nl

SeBtember 3413
G SeBtember
Uan de redactie van \ei'6o'tenblog.nl een vraag ge't22rd of i6 een introd2ctiebrief 6on
't2ren.
Qen introd2ctiebrief naar team Mar6enb2rg ge't22rd. ^o6 heb i6 gevraagd of Mar6 van
het R]]] het team 6an ver'ter6en. 8eze vraag i' niet tot hem ge6omen. 8eze vraag bli7ft
echter oBen omdat i6 al' voorzitter eer't de Deb'ite beter oB orde Dil hebben.
M SeBtember
Qen brief ge't22rd naar rei'6o'tenblog.nl. 8e 'tichting heeft oo6 een 2itnodiging gehad
om blog' oB de 'ite van rei'6o'tenblog te 'chri7ven. 8e 'tichting heeft het aanbod niet
afge'lagenS maar moet eer't de 'ite beter oB orde hebben.
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar team 8eltametroBool. <een reactie.
14 SeBtember
Ange'chreven voor Qcomobiel oB Doen'dag 14 o6tober 3413.
13 SeBtember
Ontvangstbevestiging gehad voor het congres “Kennis voor Krimp” op 3 Oktober.
3N SeBtember
Debat van D66 gevolgd met als titel “Toekomst spoor”. In Utrecht.
3O SeBtember
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar R.Q]]]] na aanleiding debat in atrecht van 8NN.
8e Z te6eningen naar Yee' van ?el'eni' ge't22rd. Ul' Debma'ter heeft hi7 deze oB de
'ite gezet.
3` SeBtember
Met Yee' van ?el'eni' naar Ralver 82it'land geDee't voor een ontmoeting met de leden
van de “Gesellschaft zur Förderung der magnetschwebetechnologie/Transrapid E.V.”.
Heven' een Bre'entatie gegeven over de 'tichting aan de leden. ?e hebben oo6 een rit7e
gemaa6t met een \ailtabi die doormiddel van radioverbinding en een rail' zi7n Deg
vervolgd.

^6tober 3413
3 ^6tober
Pa aanleiding van een HDitterbericht oB een vraag van M. van Ubbema. Statenlid
Whri'ten2nie in ^veri7''el de bevinden ge't22rd van de 'tichting betreffende de 'Boorli7n
cDolled YamBen. ^o6 een introd2ctiebrief naar haar ge't22rd. <een reactie.

'

, ^6tober
?e 'taan in een arti6el van de ?e'tfali'cher \2nd'cha2 na aanleiding van on' bezoe6
aan Ralver.
Congres “Kennis van Krimp” in Amersfoort bezocht.
O ^6tober
Na aanleiding presentatie op congres “Kennis van Krimp” een opmerking en
introd2ctiebrief ge't22rd naar de volgende Ber'onen> F. van Q]]]]S V. van ?]]]]] en
U. van \]]]]]].
14 ^6tober
Qcomobiel in \otterdam bezocht met Yee' van ?el'eni'.
11 ^6tober
Uitvraag van Movinnio en IdeeMobiel voor een prijsvraag met als thema “Verbeter de
Knooppunten in de ketenmobiliteit”. Dit moet voor 1 November 2012 ingeleverd zijn.
13 ^6tober
Hoe'temming gevraagd om de Qle6tri'che voert2igencl2b te benoemen oB de Deb'ite.
Heven' de QVW een introd2ctiebrief ge't22rd en heb me inge'chreven oB h2n
nie2D'brief.
Antrod2ctiebrief ge't22rd naar SBi76'taal en teven' gevraagd of h2n Brod2cten genoemd
6onden Dorden oB onze Deb'ite.
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar mobimib.be.
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar vrienden van Umeli'Deerdna aanleiding van een tv
uitzending “Hoop of Sloop” over de brug bij Vianen. Deze zou gebruikt kunnen worden
voor een 'neltramverbinding.
1` ^6tober
Hoe'temming ge6regen om de Brod2cten van SBi76'taal oB onze 'ite te Blaat'en.
33 ^6tober
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar de heer \]]]]].
3G ^6tober
Worre'Bondentie met "oeB 8]]]]]]] betreffende de Barner'chaB van Movinnio.
Movinnio heeft zich verbeterdS maar hi7 heeft on' geen fact22r ge't22rd. 8at bete6end
dat de 'tichting geen Bartner meer i'. Qchter dat De geen Bartner meer zi7n 6Dam Ba' in
"an2ari ten gehore en drong het tot me door. ?e hebben Del een 2itnodiging gehad om
te Braten over een Bartner'chaB.
3M ^6tober
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar de redactie van SBoorBro.nl en PSGPS.
3N ^6tober
\ei'6o'tenblog.nl ge'chreven dat de 'tichting nog niet ingaat oB het aanbod om blog' te
'chri7ven voor h2n 'ite. ?e zi7n nog teveel bezig met de eigen 'ite.
,4 o6tober
Fi7drage ge't22rd voor de Bri7'vraag die georgani'eerd i' door Movinnio en AdeeMobiel
met als thema”verbeter de knooppunten in de ketenmobiliteit”.
(

Povember 3413
1G Povember
F2'tech bezocht oB QbBo Raarlemmermeer in Vi7fh2izen.
Veo A]]] een introd2ctiebrief ge't22rd.
Uan de Debredactie een brief ge't22rd betreffende de toe6om't van vliegveld Vely'tad.
3N Povember
Ingeschreven voor het congres “Dag van Verkeer en Mobiliteit” in Houten.
3` Povember
Congres “Dag van Verkeer en Mobiliteit” bezocht samen met Kees van Welsenis.

8ecember 3413
, 8ecember
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar 8. -]]]]] van barcodearchitect'.com en dr'. M.-.
van V]]]]] van Stichting toe6om'tbeeld der technie6.
14 8ecember
Hoe'temming gevraagd om 3 arti6elen van ^V magazine oB de 'ite te Blaat'en met
bi7behorende commentaar. Pa aan van 1 van de arti6elen i' er een 6lein intervieD
ge6omen met Marc M]]]]]]] van ^V magazine. Urti6elen met commentaar mochten
niet oB de 'ite geBlaat't Dorden.
Antrod2ctiebrief ge't22rd naar Marc M]]]]]]] van ^V magazine.
1, 8ecember.
Antrod2ctiebrief ge't22rd naar mevro2D Q. van den 8]]] van PS.

"an2ari 341,
3, "an2ari
-artnerbi7een6om't Movinnio in Ro2ten bezocht. Veel info en tiB' ge6regen. 1 van de tiB'
Da' om mee te doen met een Der6groeB van \ailfor2m. \ailfor2m organi'eert een
kennisplatform “Duurzaam spoor”.
3G "an2ari
M. S]]]]]]]] een introd2ctiebrief ge't22rd. ^o6 een mail voor meer detail' over de
Blannen van het \ailfor2m. Qchter \ailfor2m had zelf oo6 al een 2itnodiging naar de
'tichting ge't22rd.
3O "an2ari
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar>
\. S]]]]]]
F.U]]]]]]]].

)

3` "an2ari
Uangemeld voor het kennisplatform “Duurzaam spoor” van Railforum op 8 februari in
atrecht.
,4 "an2ari
He6't voor de Deb'ite naar Yee' van ?el'eni' ge't22rd.
Feve'tiging gehad om mee te doen met de Yic6 off voor d22rzaam 'Boor van \ailfor2m.
,1 "an2ari
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar >
F. S]]]]]]
M. "]]]]]]].

Febr2ari 341,
1 Febr2ari
Samen met Kees van Welsenis aangemeld voor de conferentie “Het vervoer van 2040
begint vandaag.” Deze conferentie is georganiseerd door
de 'tichting toe6om'tbeeld der technie6 oB M Febr2ari 341,
M Febr2ari
Conferentie “het vervoer van 2040 begint vandaag” bezocht samen met Kees van
Welsenis. We hebben ook samen een mooi boek gekregen over hoe “Stichting
toe6om'tbeeld der technie6 de toe6om't ziet.
Qen bi7drage voor de r2brie6 ^Binie en 8ebat betreft Fyra ge't22rd naar de Vol6'6rant.
8eze i' niet geBlaat't.
Z Febr2ari
8e Stichting heeft zi7n eer'te arti6el in ^V magazine n2mmer 1 bladzi7de M.
O Febr2ari
Meegedaan aan de Kick off van “Duurzaam spoor” georganiseerd door het \ailfor2m.
Reb me ingedeeld voor de2r tot de2r vervoer met de fiet'. Heamleider i' R2go van der
S]]]]]]]]]. Vervolg bi7een6om't i' oB 1` maart 341,.
11 Febr2ari
Qen di'c2''ie via de mail met Whri' F]]]]] van Hran'tecadvi'e2r'.nl betreffende de
RSV. 8eze di'c2''ie i' begonnen via HDitter.
1, Febr2ari
Qen 2itnodiging gehad van \ailfor2m of de 'tichting mee Dil doen al' Bartner in Yenni'.
8e 'tichting heeft er Del oren naar maar vind het te d22r. ^o6 Ber'onen individ2eel
62nnen lid Dorden. 8e 'tichting Dil dat Del Ber 6alender7aar 341G.
1M Febr2ari
8e heer H]]]]] een introd2ctiete6't ge't22rd en teven' een vraag of hi7 on' 6on helBen
met de Maglev. Ri7 had zelf meegeDer6t met de Maglev \and'tadraBid.

*

1O Febr2ari
Qen introd2ctiebrief ge't22rd naar "ori' V]]]]]]. 8irecte2r -latform Pederland'e
l2chtvaart. ^o6 i' er een 2itnodiging voor een ge'Bre6 die 2iteindeli76 zal Blaat'vinden oB
Doen'dag 1, Maart in atrecht.

Maart 341,
M MaartS
Rebben De een video gehad van Michael 8]]]]]] voor de 'ite Daar Yee' van ?el'eni'
en ?o2ter van <e''el een fictieve rit ma6en met de H\ `.
11 Maart
Uitnodiging van Platform 31 voor het congres “Veerkrachtige stad” op 10 April.
13 Maart
Pa aanleiding van een arti6el in de Hhe S2n 8aily heeft Yee' van ?el'eni' een betoog
ge't22rd naar de 'chri7f'ter Han Sic6 Whoo.
1, Maart
Ingeschreven voor het congres “veerkrachtige stad” van platform 31.
<e'Bre6 gehad met "ori' V]]]]]]. 8irecte2r -latform Pederland'e l2chtvaart in atrecht.
34 Maart
\aildHech in Umer'foort 'amen met Yee' van ?el'eni' bezocht.
3N Maart
Pa aanleiding van een vraag via HDitter van 3M Maart een idee ge't22rd naar 8. Valliant
van Anformatiecentr2m Poorddc2idli7n betreffende de Metro in Um'terdam.
3Z Maart
Vraag ge't22rd naar R2go van de S]]]]]]]]] betreffende de volgende bi7een6om't
voor de werkgroep voor het onderwerp “Duurzaam Spoor” van het Railforum.
3O Maart
Qen mail naar R2go van der S]]]]]]]]] ge't22rd dat i6 me vergi't had in de dat2m
Voor de volgende bi7een6om't. 8eze Da' al oB 1` Maart. A6 heb mi7 veront'ch2ldiging
aangeboden en gevraagd of i6 met de 'tichting nog Dat 6on bete6enen. Rier heb i6 nooit
een antDoord oB gehad.

UBril 341,
` UBril
Na aanleiding van het project ”Dromen van Nederland” i.v.m. de troonwisseling een mail
en introd2ctiebrief ge't22rd naar de redactie van 1 Vandaag. Mi''chien zo2 er een item
van gemaa6t Dorden. ^o6 zi7n De begonnen om een affiche en te6't te ma6en voor het
Bro7ect. Ulle' moe't voor ,4 UBril ingeleverd Dorden.
14 UBril

"+

Het congres “Veerkrachtige stad” van -latform ,1 bezocht. Vocatie Da' het Brovincieh2i'
in 8en Raag.
13 UBril
Antrod2ctiebrief ge't22rd naar ?illem R]]]]] van -latform ,1.
1G UBril
Yreeg een mailt7e van \ene S]]]]]]] over zi7n 2itvinding. ?ater die blad oBlo't om zo
'liB en gli7den van treinen te voor6omen.
1O UBril
aitnodiging gehad van Michael 8]]]]]] voor een derde ver6eer'congre' in ^ldenb2rg
82it'land. Michael vroeg oo6 of De een Bre'entatie 62nnen doen.
3M UBril
aitnodiging SchiBholdebat georgani'eerd door de -vdU PoorddRolland. ?il er graag naar
toeS maar i6 moet Der6en. Reb Del naar de afdeling een betoog ge't22rd van de 'tichting
betreffende SchiBhol.
3` UBril
8e Bo'ter en te6't gemaa6t door ?o2ter van <e''el en \iga R]]]]] aangeleverd voor
het project “Dromen voor Nederland”.

Mei 341,
1 Mei
Fetoog ge't22rd naar de -vdU afdeling PoorddRolland betreffende SchiBholdebat.
Ook aangemeld voor het luchtsportcongres “Ruimte voor luchtvaart” op 31 mei in het
Uviodrome via interne boe6ing.
Z Mei
Uan Yee' van ?el'eni' de te6't voor de Bo'ter en an'icht6aart ge't22rd en die vertaald
moet Dorden in 82it' en Qngel'.
` Mei
8e vertaalde te6't van Yee' van ?el'eni' ge6regen en doorge't22rd naar \iga R]]]]]
om het te verDer6en in de Bo'ter en an'icht6aart.
1Z Mei
Uangemeld voor het SchiBholdebat oB 31 Mei 341, in Um'terdam. <eorgani'eerd door
de -vdU PoorddRolland.
1O Mei
Uangegeven om een Bre'entatie te ho2den oB het ver6eer'congre' in ^ldenb2rg
82it'land.
31 Mei
Paar het SchiBholdebat georgani'eerd door de -vdU afdeling PoorddRolland.
33 Mei
Pa aanleiding van het SchiBholdebat een introd2ctebrief ge't22rd naar>
""

Ql' Verdon6S 'tad'deel Detho2der
8r'. ?illem van der -]]S AndeBendent Ant. Maglev Won'2ltant
Flori' U]]]]]]S 7o2rnali't en ge'Bre6'leider
Verder introd2ctiebrief ge't22rd naar U2tomotive.nl
Ange'chreven voor \ailfor2m 822rzaam SBoor 3O "2ni bi7 82ra Vermeer in RoofddorB
3, Mei
Vid geDorden van het \ailfor2m al' celf'tandige -rofe''ional. fc-g
3M Mei
Het verkeerscongres in Oldenburg georganiseerd door de “Gesellschaft zur Fhrder2ng der
magnetschwebetechnologie/Transrapid E.V.” bezocht samen met Kees van Welsenis.
3` Mei
"aarvergadering van de Stichting Freedom of Mobility bi7 de Rema in \otterdam Wentr2m.
,1 Mei
Ret l2chtvaart'Bortcongre' bezocht in het Uviodrome in Vely'tad.
Uf'l2iting logboe6 van Beriode

"#

Hoelichting bi7 de ti7d'li7n
Wongre''enS 'ymBo'iaS bi7een6om'ten en be2rzen.
Qcomobiel
Qen 7aarli76' evenement Daar d22rzame voert2igen en bedri7ven zich Bre'enteren. 8e
a2tobranche i' er 'ter6 vertegenDoordigdS maar oo6 de bedri7ven die 1
Ber'oon'voert2igen aanbieden. Met ver'chillende bedri7ven ge'Bro6en over h2n 1
Ber'oon'voert2ig Bre'entatie Daaronder SBi76'taalS Hri66e en de ele6tri'che voert2igen
cl2b. ?e Dillen alle voert2igen die De aan'Bre6en oo6 benoemen in de vi'ie en onze
Deb'ite. 8e 1 Ber'oon'voert2igen hebben een belangri76 deel en zorgen voor de2r tot
de2r vervoer.
Yenni' van YrimB
Qen congre' georgani'eerd door het Pirov. 8it congre' Derd geho2den in Umer'foort. ^B
dit congre' Derden eer't Dat Bre'entatie' geho2den over de gevolgen van de YrimB in
Pederland. YrimB van het aantal inDoner' in Pederland en Q2roBa en het aantal
Der6enden in Pederland de 6omende decennia. Qr i' oo6 een ver'ch2iving van inDoner'
naar de \and'tad Dat gevolgen heeft voor de ver'chillende andere Brovincie'. A6 mi'te
echter de invloed van de mobiliteit'technie6 oB de demografie en de toe6om'tige
Brogno'e'. 8e ontDi66eling van voert2igen heeft een belangri76e rol ge'Beeld in de
demografie. ^o6 voor de toe6om't zal dit gelden. Vooral de magneettrein genoemd in de
vi'ie zal alle' Deer veranderen. ^o6 immigratie naar Pederland zal belangri76 Dorden.
YrimB en immigratie zi7n dan oo6 hoofd't266en die benoemd Dorden in de vi'ie van de
'tichting.
F2' Hech
Qen be2r' Daar de b2' branche zi7n nie2D'te modellen toont. ^ndan6' dat de 'tichting
niet in de traditionele b2' gelooft zi7n er ontDi66elingen in de b2' technie6 die in 'taat
zi7n om een voert2ig te ma6en die t2''en een tram en b2' in zit. Vooral de inDielige
ele6tromotorenS ind2ctietechnie6 zi7n intere''ant voor de 'tichting.
8ag van Ver6eer en Mobiliteit.
Qen 7aarli76'e be2r' in Ro2ten Daar bedri7ven die ge'Beciali'eerd zi7n in ver6eer en
mobiliteit bi7 el6aar 6omen. Yee' van ?el'eni' en ?o2ter van <e''el hebben deze be2r'
'amen bezocht. Qr Daren ver'chillende Bre'entatie'. 8e 'tichting heeft de Bre'entatie'
bezocht van Movinnio en de 'tichting toe6om'tbeeld der technie6. Van2it de laat'te
Bre'entatie hebben De bi7een6om't bi7geDoond.
RalverS 82it'land
Met Yee' van ?el'eni' naar Ralver 82it'land geDee't voor een ontmoeting met de leden
van de “Gesellschaft zur Förderung der magnetschwebetechnologie/Transrapid E.V.”.
Heven' een Bre'entatie gegeven over de 'tichting aan de leden. ?e hebben oo6 een rit7e
gemaa6t met een \ailtabi die doormiddel van radioverbinding en een rail' zi7n Deg
vervolgd.
822rzaam 'Boor
\ailfor2m heeft leden en niet leden gevraagd om ideein aan te dragen om de
'Boor'ector te verd22rzamen. 8eze ideein zi7n verzameld en er zi7n een aantal
Der6groeBen gevormd om deze ideein binnen 144 dagen verder 2it te Der6en tot een
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Der6baar Blan. ?o2ter van <e''el heeft zich aangemeld bi7 de Der6groeB Fiet'. 8aar
Daren oo6 vertegenDoordiger' van de \QH en PSX^Vfiet' en de directe2r van de
fiet'er'bond de Reer R2go van der S]]]]]]]]]. Ri7 Da' oo6 de ge'Bre6'leider van de
groeB. Qchter i6 zag dat iedere deelnemer alleen met zi7n eigen agenda bezig Da'. Qen
vervolg bi7een6om't van de Der6groeB heb i6 gemi't door de dat2m ver6eerd te noteren.
8e 'tichting voelde zich b2itenge'loten na de 6ic6 off Bre'entatie. 8e Bre'entatie Dord
geho2den oB 3O "2ni in RoofddorB.
Ret vervoer van 34G4 begint vandaag
8eze conferentie i' georgani'eerd door de 'tichting toe6om'tbeeld der technie6. An
Mad2rodam Derden een aantal Bre'entatie' geho2den over toe6om'tige mobiliteit. Ret
ging vooral over de ele6tri'che en intelligente a2to. Verder gingen De on' verBlaat'en
door beelden naar de h2i'6amerX 6amer te Bro7ecteren in ,8. celf' ge2r zo2 via caB'2le'
voor een comBlete 'en'atie zorgen. Voor bezoe6en aan conferentie' en of bedri7ven of
geDoon ontmoeten ging men over oB hologramtechnologie. Ha't Dat belangri76 i' voor de
'ociale omgang'vormen Derd via een machine geBro7ecteerd. Qr Da' niet' over oBenbaar
vervoer en de fiet' en andere 1 Ber'oon'voert2igen. ce Bre'enteerde oo6 een boe6Der6
die iedereen mee6reeg. 8e 'tichting 6on er niet veel mee behalve dat de 6enni' die men
ver6ondigde het beDi7' i' dat men 'teed' meer men' en Dereld vreemd Dord. Moet alle'
dan maar via machine'.
\aildHech 341,
8eze be2r' Derd geho2den in de ri7t2igenlood' bi7 Umer'foort 'tation. Qen be2r' Daar
'Boor gerelateerde bedri7ven bi7 el6aar 6omen. ?e hebben een aantal men'en ontmoet
Daarvan er 1 er Del 2it 'Brong. 8e man van het StevelenS Uad van der Q]]] gaf on'
advie' hoe De de vi'ie verder aan de man te brengen. <a 'cholen en 2niver'iteiten af om
de vi'ie oB te dragen. Qen geDeldig idee die verder 2itDer6ing verdient. Qen doel voor de
volgende Beriode.
Veer6rachtige 'tad.
8it congre' Derd geho2den in het Brovincieh2i' van c2iddRolland en Derd georgani'eerd
door -latform ,1. Qen congre' over r2imteli76e ordening. 8e 'tichting vind dat r2imte
ordening en mobiliteit bi7 el6aar horen. Ret een 'l2it het ander niet 2it. Qchter ?o2ter van
<e''el heeft Del 62nnen l2i'teren over de laat'te ontDi66elingen over 2rban gardening
en energieoBDe66ing in de 'tad. Ret Da' voornameli76 een in'Birerend congre'. Qr Derd
geen lin6 gelegd met mobiliteit'vraag't266en. Qr i' oo6 mogeli76 om aan te 'l2iten bi7 een
aantal 'Bree6be2rten. ?o2ter van <e''el heeft naar een 'Bree6be2rt gel2i'terd over de
ontDi66elingen in het 'tation'gebied atrecht.
8romen van Pederland
Pa aanleiding van de troon'Di''eling van Yoningin Featrib naar Yoning ?illemd Ulebander
Derden activiteiten georgani'eerd over hoe de toe6om't van Pederland ti7den' de
Beriode van de 6oning er2it zo2 62nnen zien. Aedere b2rger 6on met deze droom
meedoen. Er zijn ook zo’n 4000 inzendingen opgestuurd. Ook de stichting heeft
meegedaan door een affiche te ma6en over de vi'ie van het Yonin6ri76 Pederland. 8e M4
be'te inzendingen 6omen in een boe6. 8it Dord in het na7aar geBre'enteerd. Pa
aanleiding van het affiche heeft de 'tichting oo6 een eigen affiche gemaa6t om oB een
'Beel'e manier men te informeren over de vi'ie. 8it affiche i' oo6 een an'icht6aart
geDorden in het Pederland'S 82it' en Qngel'.
Ver6eer'congre' ^ldenb2rg
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Dit kleine 2 daags congres is georganiseerd door de“Gesellschaft zur Förderung der
magnetschwebetechnologie/Transrapid E.V.” Kees van Welsenis en Wouter van Gessel
Daren er een Baar 22r. 8e 'tichting 6on een 'Bree6be2rt ho2den over de Blannen van de
'tichting betre66ing tot de magneettrein. 8e 'tichting Dil n2 gaan doorBa66en en heeft
aan ver'chillende Ber'onen gevraagd Daaronder Friedrich ?ilhelm M]]]] van Q2roraBid
<mbR [ Wo en -rof. 8rSdAng. Rermann W F]]]]]]] over vervolg 'taBBen. Verder heeft
-rof.8r. Ang Rermann F]]]]]]] een mooie 'Bree6be2rt geho2den over hoe de
magneettreinbaan ,4j goed6oBer 6an Dorden. 8oor het beton met centrif2gaal Broce'
te 'torten Dord de baan 'ter6erS lichter en i' 'neller in el6aar te leggen. ^mdat de fabrie6
mee lift met de bo2D zi7n de tran'Bort6o'ten oo6 minder.
Verder gehoord dat de li7n Ramb2rgd Ferli7n nog niet i' oBgegeven en dat er oo6 een idee
i' om Ramb2rg en YoBenhagen met el6aar te verbinden. Ramb2rg i' oo6 al oBgenomen
in de eigen ro2te te6ening.
SchiBholdebat
?erd georgani'eerd door de -vdU afdeling PoorddRolland. Ret gaat over hoe SchiBhol zo2
62nnen groeien. Qr Da' veel belang'telling van individ2en en 'tichtingen. Vooral
gel2id'overla't en 'tan6 zi7n veel gehoorde 6ritie6en. Ran' Ulder' Da' er onder ander om
de activiteiten en ontDi66elingen van de Ulder'tafel toe te lichten. Qr i' een ab'ol2te
'cheiding t2''en de ver'chillende l2chthaven'. Men den6 echt dat een regionale
l2chthaven de regio bedient. Qr i' dan nog een hooB te doen om de ver'chillende
l2chthaven' bi7 el6aar te brengen door 'amen te Der6en en teven' het achterland te
bedienen. Men zoe6t een oBlo''ing in vliegveld Vely'tad te tran'formeren naar een
l2chthaven. 8e 'tichting heeft een eer'te aanzet gegeven om een den6Di7ze event2eel te
veranderen door mee te 62nnen di'c2''iiren en beBaalde men'en aan te 'Bre6en.
?o2ter van <e''el heeft oo6 ?illem van der -]] ontmoet. Ri7 i' AndeBendent Ant. Maglev
Won'2ltant. Ri7 had oo6 een vi'ie Daarbi7 Vely'tad en SchiBhol via een Maglevverbinding
met el6aar i' verbonden. 8e 'tichting ziet daar ni6' in oo6 omdat 7e er een modaliteit
erbi7 6ri7gt naa't het 'Boor en de andere be'taande regionale l2chthaven' onben2t laat.
8e 'tichting Dil Del met hem in contact bli7ven.
V2cht'Bortcongre'
Qen congre' over de 'Bortl2chtvaart in Pederland. 8e 'tichting gaat er naar toe omdat in
de vi'ie van de 'tichting vliegveld Vely'tad geen l2chthaven i'S maar een vliegveld Daar
oBleidingen voor de l2chtvaart'ector moeten Dorden gegeven. Vliegveld Vely'tad i'
'amen met RoofddorB een 6raam6amer van de l2chtvaart'ector al' het aan de 'tichting
ligt. 8e 'tichting 6on Del even zi7n zeg7e doen en Dat netDer6en. ait dit netDer6en 6Dam
oo6 de vereniging van Pederland'e l2chthaven' in beeld. Pat22rli76 i' deze vereniging
belangri76 om onze Blannen 2it te Der6en. Qr i' oo6 een introd2ctiebrief in "2ni ver't22rd
naar deze vereniging..
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An'tellingen en Ber'onen
Movinnio
Movinnio i' een intermediair om innovatie aan bedri7ven en overheden te Bre'enteren.
Movinnio heeft een groot netDer6 van -artner' die allemaal h2n activiteiten in de
mobiliteit hebben en Brobeert bedri7ven en overheden met el6aar te verbinden. ^o6
organi'eert Movinnio 'amen of alleen bi7een6om'ten voor 'Bree6be2rten en netDer6en.
^o6 geven ze G 6eer Ber 7aar een nie2D'brief 2it. Voor Stichting Freedom of Mobility i' er
alle' aan gelegen om men'en in de mobiliteit''ector te intere''eren voor de vi'ie de
'tichting 'chri7ft. 8e 'tichting heeft een aantal bi7een6om'ten mogen bi7Donen. 8e
'tichting heeft vooral 2it deze bi7een6om'ten geleerd hoe het zi7n eigen verhaal 6an
verbeteren. Qchter de 'tichting hoefde voor het afgeloBen looB7aar geen contrib2tie te
betalen. Qchter De mochten van ". 8]]]]]]] nog Del Dat bi7een6om'ten bi7Donen
Daaronder de grote bi7een6om't oB het congre' 8ag van Ver6eer en Mobiliteit in Ro2ten
oB 3` Povember 3413. Qn de nie2D7aar borrel van Movinnio oo6 in Ro2ten. Qchter vond
". 8]]]]]]] dat het genoeg Da'. ?at oo6 terecht i'. Ul' De verder in zee Dillen gaan
met Movinnio moet de 'tichting Deer een' af'Bre6en over Dat De voor el6aar 62nnen
bete6enen of geDoon de contrib2tie betalen. 8e 'tichting i' oB ba'i' van c- lid geDorden
van \ailfor2m. 8e vi'ie van de 'tichting 'l2it meer aan oB de doel'telling van \ailfor2m.
^B die manier 62nnen De oo6 contacten leggen met dezelfde bedri7ven al' bi7 Movinnio.
?e zi7n ". 8]]]]]]] Del zeer dan6baar om bi7een6om'ten bi7 te Donen. 8e 'tichting
heeft daardoor toch 62nnen bo2Den aan een beter verhaal.
Maglevboard
Vooral Y. van ?el'eni' i' zeer actief oB de Deb'ite van de Maglevboard. 8it om 6enni' te
nemen van de laat'te ontDi66elingenS maar oo6 om men'en Darm te ma6en voor de
magneettrein technie6. Y. van ?el'eni' brieft regelmatig via mail en met ontmoetingen
over de laat'te 'tand van za6en. ?. van <e''el heeft Del al te6eningen over de
infra'tr2ct22r en voert2igen over hoe de 'tichting de magneettrein ziet in Pederland
oBge't22rd naar de Maglevboard.
<e'ell'chaft z2r Fhrder2ng der magnet'chDebetechnologieXHran'raBid Q.V.
Qen cl2b in 82it'land die de ontDi66elingen van de Magneettreintechnie6 oB de voet
volgt. Paa't dit zi7n individ2ele Ber'onen oo6 bezig om eigen ideein aan de man te
brengen. 8e 'tichting heeft n2 een aantal bi7een6om'ten mogen bi7Donen. An Vathen om
af'cheid te nemen van het te'tcentr2m Daar de Maglev gete't en geBromoot Derd. An
Ralver 6onden De de eigen vi'ie Bre'enteren en Daren er cl2bgenoten die h2n eigen
ideein aanbrachten. An ^ldenb2rg i' er een ver6eer'congre' Daar De een Bre'entatie
mochten doen.
\ailfor2m
A' een vereniging Daarbi7 vervoerder'S ingenie2r'b2rea2'S overhedenS ind2'trieS bo2D
met el6aar verbonden zi7n en el6aar inlichten en in'Bireren over alle' Dat met het 'Boor
te ma6en heeft. 8e 'tichting 6an daar Del Dat mee. 8e 'tichting heeft 6enni' gemaa6t
met \ailforum met het programma “Duurzaam Spoor” om het spoor verder te
verd22rzamen. ^m naar de eindBre'entatie te gaan moet de 'tichting lid Dorden. 8e
'tichting i' oB ba'i' van celf'tandige -rofe''ional lid geDorden. ?e zi7n oo6 lid geDorden
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omdat De oB die manier contacten 62nnen leggen bi7 'Boorbedri7venS ingenie2r'b2rea2'
en overheden. 8e vi'ie van de 'tichting geeft vooral de 'Boor'ector en de ^V 'ector een
enorme 'tim2lan' om naar een veel hoger nivea2 te gaan.
-latform Pederland'e V2chtvaart en U^-U
Qen Blatform die feiten over ontDi66elingen in de l2chtvaart Dil delen met overheden en
de B2blie6e oBinie. 8e l2chtvaart'ector doet zelf er oo6 alle' aan om te verd22rzamen en
oBlo''ingen aan te dragen voor milie2dS gel2id'd en brand'tofvraag't266en. 8e
l2chtvaart'ector 6i76t alleen naar zi7n eigen activiteiten om naar antDoorden te zoe6enS
maar de 'tichting vind dat ze h2n bli6veld moeten verr2imen zoal' de 'Boor'ector en de
overheden dat oo6 zo2den moeten doen om d22rzame antDoorden te vinden. Ret valt de
'tichting oo6 oB dat de l2chthaven' in Pederland oB zichzelf 'taan en van2it h2n eigen
regio den6en. 8e 'tichting ziet 6an'en om de l2chtvaart'ector te laten groeien mit' de
l2chthaven' met el6aar gaan 'amenDer6en en niet van2it de regio den6en. 8at bete6end
oo6 dat de M l2chthaven' SchiBholS QeldeS \otterdamS Qindhoven en Maa'tricht met
el6aar verbonden moeten Dorden met een hoogDaardige ^V verbinding. 8eze
hoogDaardige verbindingen 'taan oo6 in verbinding met het achterland Pederland en
deel 82it'landS Felgii en <root Frittannii. ^m deze vi'ie aan te dragen heeft de 'tichting
contact gezocht met -latform Pederland'e l2chtvaart en U^-U. 8e hoogDaardige 'nelle
verbinding zorgt voor 'Breiding van Der6gelegenheidS en overla't en 6an een antDoord
zi7n oB de al' maar hogere brand'tofBri7zen. Vliegveld Vely'tad 6an dan een vliegveld
bli7ven en zo2 een 6raam6amer van de l2chtvaart'ector 62nnen zi7n. V2chthaven HDente
i' volgen' de vi'ie van de 'tichting oo6 2itge'loten ten g2n'te van M2n'ter ^'nabrkc6.
Mar6 van het R]]]
^B een treinenbe2r' in Ro2ten 6Dam i6 Mar6 van het R]]] tegen van team Mar6enb2rg.
8it 6leine bedri7f maa6t modelh2izen van h2izenS gebo2Den en br2ggen voor de
modeltreinind2'trie. ^o6 ma6en ze mal2ette' voor iedereen die dat Dil. Mar6 i'
Angenie2r in de 'tedenbo2D en i6 had een mooie di'c2''ie over de 'tedenbo2D en
r2imteli76e ordening in Pederland. Ri7 had een aantal goede arg2menten die in li7n Daren
met de vi'ie. Pa aanleiding van dat ge'Bre6 heb i6 gevraagd of hi7 ,de be't22r'lid Do2
Dorden. Ri7 had daar niet oB geantDoord. Pa hem een andere 6eer ge'Bro6en te hebben
oB een treinenbe2r' in Ro2ten heb i6 hem dat gevraagd. Ret verzoe6 had hi7 niet gezien.
A6 zo2 hem een nie2D verzoe6 't2ren echter i6 heb dit nog niet gedaan. A6 vond mi7n
vraag te vroeg 6Dam omdat i6 de vi'ie nog niet voldoende rond had. 8e Deb'ite i' nog
niet 6laar en mi7n verhaal Da' oo6 niet oB 1 UG 2it te leggen. Ul' dit allemaal gedaan i'
Dil i6 hem de vraag oBnie2D 'tellen. 8an 6an hi7 daadDer6eli76 6i76en of het Dat i'. Qen
andere rede i' dat hi7 met zi7n bedri7f Mar6enb2rg oo6 nog teveel met zich zelf bezig i' om
zich te Brofileren.
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Media
Anleiding
?il de Stichting Freedom of Mobility be6endheid 6ri7gen dan zal het naar b2iten moeten
treden. Vandaag de dag zi7n daar ver'chillende mogeli76heden voor die voor de 'tichting
overzichteli76 en grati' i' en toch de ma''a berei6t. Qchter omdat er tegenDoordig zoveel
informatie i' dat naar b2iten gebracht Dordt bli7ft het heel erg la'tig om de men'en te
berei6en. Qchter de 'tichting heeft deze Beriode een 'tart gemaa6t om in de toe6om't
meer men'en en in'tellingen te berei6en.
Qigen Deb'ite
coal' veel bedri7ven en in'tellingen i' een eigen Deb'ite een ab'ol2te voorDaarde om
men'en en in'tellingen te berei6en. Y. van ?el'eni' heeft deze Beriode niet 'til gezeten.
Sind' 3O SeBtember 3411 heeft de 'tichting een eigen 'ite. -er 1M Mei 3413 i' de
Deb'ite met het adre' DDD.'tichtingfrom.nl in de l2cht. Qen ieder 6an d2' via het Deb n2
naar de activiteiten 6i76en. Qchter de 'ite i' nog lang niet 6laar. Qr z2llen nog genoeg
ideeinS maar oo6 inzichten 6omen hoe de 'ite beter 6an. ?at Del fi7n i' aan de 'ite i' dat
het in meerder talen i'. Met 82it' en Qngel' 62n 7e een echt grote groeB men'en
berei6en. 8e 2iteindeli76e Den' oo6 van de 'tichting. ^B dit moment van 'chri7ven i' Y.
van ?el'eni' de Debma'ter nog dr26 bezig om de 'ite beter in te delen oB advie' ?. van
<e''el. ?. van <e''el heeft de te6't en te6eningen herzien en verbeterd. ^B de 'ite
6omen oo6 blog' over alle' die betre66ing heeft oB mobiliteit.
Faceboo6
Faceboo6 i' het 'ocial medi2m geDorden Daarmee 7e veel men'en 62nt berei6en. ^o6
zi7n er 'teed' meer ontDi66elingen bi7 bedri7ven en in'tellingen die Faceboo6 ontde66en.
Veel bedri7ven ma6en oo6 een eigen groeB die 7e 6an li6en. 8oor het li6en ben 7e al' het
Dare fan van een Brod2ct of bedri7f en 62nnen bedri7ven gericht bood'chaBBen 't2ren.
Ret i' een mooie 'ite die oo6 ze6er n2ttig 6an zi7n voor de Stichting. Ul' de Deb'ite van
de 'tichting 6laar i' Dil de 'tichting oo6 een groeB aanma6en oB Faceboo6. Ret zal nog
even een geB2zzel Dorden hoe deze groeB ingedeeld gaat Dorden en hoe men'en de
groeB 62nnen li6en. Mi''chien moet de Stichtingfrom groeB zich oo6 6oBBelen met
andere bedri7ven zoal' SegDay. Hri66eS _2go etc. etc.
Ryve'
^o6 voor Ryve' geldt dat het veel men'en en bedri7ven aan zich bindt. ^o6 hier zal de
'tichting een aBarte Ryve' Bagina voor moeten ma6en Daarvan de men'en lid van
62nnen Dorden. Ret i' Del oBvallend dat 'teed' minder men'en Ryve' gebr2i6en ten
oBzichte van Faceboo6. Ryve' Dord vooral door 6inderen gebr2i6t. Qen Bagina van de
'tichting i' niet Daar'chi7nli76.
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Vin6edin
Vin6edin i' een 'ite voor de za6eli76e gebr2i6er. Qen 'ite oo6 Daar di'c2''ie' Blaat'
vinden doordat men'enS bedri7ven en in'tellingen een 'telling 62nnen Blaat'en DaaroB
men'en 62nnen reageren. 8oor te reageren 62n 7e 7e mening ver6ondigenS maar 7e 62nt
oo6 7e mening ver'ter6en of verzDa66en. Voor de 'tichting i' deze 'ite dan oo6 zeer
ideaal om de vi'ie over te brengen voor de toe6om't. 8oor Vin6edin heeft de 'tichting al
mee 62nnen doen met di'c2''ieavonden of 6ri7gt het veel informatie om de vi'ie te
ver'ter6en.
HDitter
8e 'tichting heeft een HDitter acco2nt onder de naam 'tichtingfrom. HDitter i' een mooi
medi2m om Ber'onenS bedri7ven en in'tellingen te volgen. ^B oneliner' die en tDit bevat
6an gereageerd Dorden. 8oordat 7e volger' heb 62n 7e zo 7e aandacht 6ri7gen die zo hard
nodig i'. Ret voordeel van oneliner' i' dat zo’n zin makkelijk te lezen is en misschien ook
ma66eli76er bli7ft hangen. Ret i' een ideaal medi2m voor de 'tichting om de doelgroeB te
berei6en. 8oordat de 'tichting zelf oneliner' ver't22rd heeft hebben andere daar oB
62nnen reagerenS maar heb zelf oo6 62nnen reageren. Via de oneliner' heb i6 oo6 blog'
van andere 62nnen lezen en zo meer 6enni' ge6regen van onderDerBen die met
mobiliteit te ma6en hebben. <el266ig zi7n er 'teed' meer Ber'onenS bedri7ven of
in'tellingen die de 'tichting Dillen volgen. 8e Ber'onenS bedri7ven en in'tellingen die
gevolgd Dorden hebben allemaal betre66ing oB mobiliteit. ^B ,1 Mei 341, heeft de
'tichting 1N` volger' en volgde de 'tichting M1M leden. 8eze volger' en de Ber'onen die
De volgen hebben betre66ing oB nie2D'S Bolitie6e Barti7en. BoliticiS overheidS Ber'onenS
va6genoten en bedri7f'leven. 8e 'tichting heeft 1,4G tDeet' verzonden.
?ac Bagina
De internetsite van de Telegraaf heeft ook een “Wilt u zeggen pagina”(WUZ) De stichting
heeft onder de naam Stichtingfrom een eigen acco2nt. ^B de ?ac Bagina 62n 7e een blog
'chri7ven en een ieder 6an deze blog' lezen en becommentariiren. ^B deze manier 6an
indirect de vi'ie van de 'tichting overgebracht Dorden. 8eze Beriode heeft 'tichtingfrom
een aantal blog' ge'chreven. 8eze blog' 6omen 'teed' meer oB de eigen 'ite. Qchter i'
8e ?ac Bagina i' een manier om naam'be6endheid te 6ri7gen bi7 het B2blie6 of bi7 8e
Helegraaf zelf.
^V Magazine
Qen onafhan6eli76 ti7d'chrift die N 6eer Ber 7aar 2it6omt en arti6elen heeft over de
voortgang in de ^V 'ector. Raalt de 'tichting veel informatie 2it.
Ver6eer in Feeld magazine
Qen onafhan6eli76 ti7d'chrift dat N 6eer Ber 7aar 2it6omt en arti6elen bevat over
ver6eer'toeBa''ingen en mobiliteit'oBlo''ingen. Raalt de 'tichting veel informatie 2it.
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-2blicatie' aan leden en belang'tellenden
Anleiding
8e Stichting Freedom of Mobility i' na aanleiding van een handleiding ont'taan. 8e
handleiding met als titel “Van een geplande chaos naar een geordende
vanzelfsprekendheid” wordt als basis gebruikt voor de vi'ie die de 'tichting 2itgeeft. 8e
handleiding i' onderverdeeld in een aantal onderDerBen om de totale vi'ie te
verd2ideli76en. 8e onderDerBen zi7n> 8e a2toS hedendaag'e oBlo''ingenS individ2ele
voert2igenS de magneettreinS lange af'tand'regionaal treinenS
'neltramXlo6aaltramXmetroS 'cheeBvaartS energieS be't22r en r2imteli76e ordening.
Pie2D Dordt een hoofd't26 over de mogeli76heden en beBer6ing van men'en. 8it i' oo6
de ba'i' voor de vi'ie die de 'tichting 'chri7ft.
Ret boe6
8e 'tichting i' na aanleiding van de handleiding een boe6 aan het 'chri7ven onder
dezelfde titel als de handleiding “Van een geplande chaos naar een geordende
vanzelfsprekendheid”. Het boek zal naast tekst ook veel illustraties hebben om op een
'nelle manier d2ideli76 te ma6en Dat er bedoeld Dordt. Ret boe6 moet voor iedereen
d2ideli76 en 2itnodigend zi7n.
Antrod2ctiebrief
Paar iedereen Dordt een introd2ctiebrief ge't22rd Daarvan het be't22r den6t of vind dat
deze Ber'onen enXof in'tellingen oB de hoogte moeten zi7n van het be'taan van Stichting
Freedom of Mobility.
Flog'
8e 'tichting maa6t oB onregelmatige ba'i' blog' over alle' Dat Ba't in de vi'ie van de
'tichting.
Pie2D'brieven
^mdat de 'tichting geen leden heeft zi7n er oo6 geen nie2D'brieven gemaa6t om de
leden van de activiteiten van de 'tichting te informeren. Ret zo2 be't mogeli76 zi7n dat er
oB de Deb'ite een item 6omt onder de 6oB nie2D'brief die voor iedereen toegan6eli76 i'
om te lezen.
Qdmail
8e , be't22r'leden Dorden Ber Qdmail dan Del mondeling over de activiteiten van el6aar
gemnformeerd.
HDitter
8oor HDitter 62n 7e mededelingen doen naar iedereen die het Dil horen die lid i' van de
acco2nt. HDitter i' dan oo6 eigenli76 de belangri76'te medi2m om informatie door te
geven.
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^verige
An de toe6om't zal in de Deb'ite oo6 een Bromofilm te zien zi7n over de vi'ie van de
'tichting. ?anneer deze film daadDer6eli76 gemaa6t gaat Dorden i' n2 nog onbe6end.
8eze film of filmB7e' 62nnen dan oo6 oB no2H2be be6e6en Dorden. Undere
mogeli76heden zo2 een 'triB 62nnen zi7n. Maar oo6 dat i' n2 nog toe6om't m2zie6.
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An de Blanning voor een volgende Beriode
Ret afgeloBen 7aar heeft de 'tichting vooral geBrobeerd naam'be6endheid te 6ri7gen door
be2rzen en 'ymBo'ia af te loBen. HDitter i' echter de belangri76'te media om nog meer
men'en te berei6en. ^o6 in de 6omende Beriode bli7ft HDitteren en het afgaan van
be2zenS congre''en en bi7een6om'ten de belangri76'te activiteit van de 'tichting.
8e afgeloBen Beriode zi7n oo6 de eer'te te6eningen ont'taan van de Magneettrein
voert2ig en lange af'tand'regionaal voert2ig en een metroXregiotram zoal' deze moeten
zi7n in de vi'ie van de 'tichting. Paa't te6eningen van voert2igen zi7n er n2 oo6
'chemati'che te6eningen van de infra'tr2ct22r. Ret i' de bedoeling dat er n2 oo6
modellen en animatie' gemaa6t gaan Dorden. Qr i' echter geen dead line Danneer het af
moet zi7n.
Verder moet de Deb'ite verder aange6leed gaan Dorden. ^o6 dat zal 'BelenderDi7' en
met 2itBroberen verder tot 'tand 6omen.
Paa't een Deb'ite zal er oo6 aandacht moeten 6omen voor 'ocial media. Faceboo6 i' erg
BoB2lair aan het Dorden d2' zal de 'tichting oo6 een groeB moeten gaan aanma6en.
Movinnio
^ndan6' De met een aantal bi7een6om'ten mee hebben 62nnen liften en daardoor oo6
veel geleerd i' hoe De de vi'ie en de 'tichting verder 62nnen oBbo2Den gaan De voor
onbeBaalde ti7d niet verder met Movinnio. 8e 'tichting heeft geen innovatie Brod26t Dat
verder 2itgeDer6t moet Dorden en event2eel geBre'enteerd moet Dorden aan Barti7en.
8e 'tichting heeft een vi'ie. Met deze vi'ie Dillen De iedereen benaderen om deze vi'ie
verder 2it te dragen. ?e zi7n Movinnio Del zeer er6enteli76 dat De deel van ze mochten
zi7n.
\ailfor2m
8e 'tichting ziet voor de toe6om'tige mobiliteit vooral 6an'en voor het oBenbaar vervoer.
Vooral voor de rail'ector of geleide vervoer zi7n veel 6an'en. Volgen' de 'tichting 6an de
rail'ector veel beter. Fi7 \ailfor2m i' het mogeli76 om ideein aan te dragenS maar oo6 om
bedri7ven en in'tantie' te benaderen. ?e Dillen de rail'ector en de l2chtvaart'ector meer
met el6aar te laten 'amenDer6en en zo beide 'ectoren ver'ter6en.
V2chtvaart'ector
8e 'tichting Dil in'tantie' en bedri7ven in de l2chtvaart'ector bli7ven benaderen om oo6
een' ander' te 6i76en naar de mogeli76heden die de l2chtvaart'ector verder 62nnen
ver'ter6en. 8e 'tichting heeft ideein over hoe l2chthaven' met een beter ^V met el6aar
verbonden 62nnen Dorden en zo het achterland bedienen. Ret bi76omend voordeel i' dat
l2chtvaartmaat'chaBBi7en meer 6e2ze' hebben om h2n vl2cht aan te vangenS maar het
aantal 'tart' en landingen en daarmee het aantal cycli van vliegt2igen en het brand'tof
verbr2i6 naar beneden 6an gaan. Riermee Dorden oB lange termi7n 6o'ten be'Baard. Qen
ander aandacht'B2nt i' het aantal 'tartbanen in Pederland. 8oor 'amen te Der6en 6an
het aantal 'tartbanen in Pederland en vooral SchiBhol omlaag terDi7l er meer vl2chten
62nnen Blaat'vinden. 8e 'tichting Dil dit idee verder 2itDer6en in het 6omend 7aar.
Magneettrein
^m de l2chtvaart'ector al' de rail'ector en daarmee het ^V naar een hoger nivea2 te
brengen i' de magneettrein de ontbre6ende 'cha6el om dit alle' voor me6aar te 6ri7gen.
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8e 'tichting Dil het 6omend 7aar de Blannen voor de magneettrein in Pederland verder
2itDer6en.
Qen Ber'oon'voert2igen.
Qr zi7n al een aantal in'tantie' bezig om de fiet' verder te Bromoten. 8e fiet'er'bond i'
een van de deze in'tantie'. Qchter de 'tichting Dil niet alleen de fiet' BromotenS maar
alle een Ber'oon'voert2igen die zich n2 en in de toe6om't aanbieden. 8eze z2llen oo6
een item 6ri7gen oB de Deb'ite. 8eze voert2igen z2llen oo6 benoemd Dorden in alle
2itDer6ingen die de 'tichting in de toe6om't gaat ma6en.
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PaDoord
Ret i' vri7 eenvo2dig om een vi'ie te 'chri7ven over hoe toe6om't er 2it zo2 62nnen zien.
Qchter om een goede vi'ie te 'chri7ven moet 7e 6i76en naar alle mogeli76heden die er
zo2den 62nnen zi7nS maar oo6 6i76en naar de behoefte en beBer6ingen van men'en. Ret
i' dan oo6 vri7 la'tig om alle 6e2ze' goed te onderbo2Den.
Mobiliteit i' een zeer comBleb onderDerB. Ret i' een onderDerB die 2it veel
deelonderDerBen be'taat. ?e moeten 6i76en naar de behoefte en beBer6ingen van
men'en. -'ychologie en Fy'iologie. Ret hoe en Daarom van de a2to en a2togebr2i6S
\2imteli76e ordeningS Fe't22rS <e'chiedeni'S QconomieS QnergieS Hechnie6 etc. etc.
Veel men'en Bi66en er een onderDerB 2itS maar 6i76en onvoldoende naar het geheel. 8e
Stichting Freedom of Mobility Brobeert van2it vogelBer'Bectief naar het geheel te 6i76en.
8oor 72i't naar de grote li7nen te 6i76en 6omen De tot een oBlo''ing.
Men'en zi7n echter heel erg geneigd om va't te ho2den aan de geve'tigde orde en het
eiland den6en. Men 'taat niet oBen voor nie2De ideein en inval'hoe6en. Ret maa6t oo6
niet 2it over Del6e laag 7e verandering Dil. Aedereen i' beho2dend. Ret i' dan oo6 la'tig
om te overt2igen van die verandering die noodza6eli76 voor de toe6om't.
^ndan6' dat de 'tichting oB zoe6 i' naar een alternatief voor de Ber'onena2to bete6ent
dat niet dat er voor de a2to geen toe6om't i'. Qchter oo6 hier in zi7n men'en bi7na niet te
overt2igen. 8e 'tichting be'Be2rt een vorm van verliefdheid voor die a2to. Met alle
gevolgen voor infra en 'tedenbo2D. 8oor die roze bril verliezen men'en de realiteit 2it het
oog. RoeDel de 'tichting de oBlo''ing ziet in een verbeterd ^V bete6ent dit niet dat de
in'tantie' dat oo6 zien. ci7 zien voornameli76 de beBer6ingen van het h2idige ^V en gaan
daar verder oo6 concl2'ie' 2it tre66en zonder na te den6en over hoe het rendement veel
beter 6an Dorden. 8e verliefdheid van die a2to en de beBer6ingen van het h2idige ^V
ma6en het voor de 'tichting moeili76 om oBeningen te vinden en oBlo''ingen aan te
dragen.
Maar dat bete6ent niet dat het onmogeli76 i'. 8e ge'chiedeni' heeft immer' aangetoond
dat zelf' de be'te Blannen ti7d nodig om tot bloei te 6omen. 8e 'tichting zal dan oo6 heel
langzaam naar het doel moeten Der6en. ^mdat De alle' moeten reali'eren in onze vri7e
ti7d naa't on' Der6 en andere bezigheden 62nnen De niet overal aanDezig zi7n. ^o6 dit
zal Broce''en verder vertragen. Qchter de doel'telling van de 'tichting i' om een goede
overt2igende en onderbo2Dende vi'ie te 'chri7ven.
Qen vi'ie die mogeli76 en d22rzaam i'. P2 het derde 7aar i' afgerond i' het be't22r er van
overt2igd dat het mogeli76 i' om een goede en onderbo2Dende vi'ie te 'chri7ven en
verder 2it te bo2Den.
^mdat De alle' in onze vri7e ti7d moeten doen i' het vri7 la'tig om een Der6ritme te
hebben voor de 'tichting. -roce''en gaan daarom helaa' traag. ^f De ooit alleen actief
62nnen zi7n voor de 'tichting bli7ft een groot vraagte6en. 8e activiteiten van de 'tichting
zi7n comBleb en Di7 zi7n te 6lein om een v2i't te ma6en. Qchter het i' Del noodza6eli76 om
met de activiteit bezig te bli7ven. ?e 'taan immer' oB een B2nt dat De 6e2ze' moeten
ma6en voor een d22rzame toe6om't.
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"aarre6ening Beriode 1"an2ari 3413 – ,1 8ecember 3413
Anleiding
Paa't nat22rli76 een 6lein ver'lag van de activiteiten van de Stichting Freedom of Mobility
vind 2 in dit hoofd't26 de 7aarre6ening van de 'tichting. Qen re6ening die noodza6eli76 i'
om in de toe6om't event2eel geld te 62nnen ontvangen die gebr2i6t Dorden om
inve'teringen te doen ten behoeve van de activiteiten van de Stichting Freedom of
Mobility. 8e 'tichting heeft tDee re6eningen. Qen betaalre6ening met n2mmer
1,.11.G`.4,3 en een 'Baarre6ening met n2mmer ,,.1,.G1N.434. 8eze re6eningen
loBen via de \aboban6 caan'tad. ^m het doneren aantre66eli76 te ma6en heeft de
'tichting een Ulgemeen P2t Feogende An'telling fUPFAg 'tat2'. Ret voltallig be't22r
beBaalt hoe het ge'torte geld be'teed Dordt. VoorDaarde i' Del in belang van de
'tichting. Ulleen geld dat daadDer6eli76 in bezit i' van de 'tichting Freedom of Mobility
zal gebr2i6t Dorden voor inve'teringen. 8e 'tichting zal d2' geen 'ch2lden ma6en. 8it
6omt omdat de 'tichting een vi'ie vertegenDoordigd die niet ta'tbaar i' voor het grote
B2blie6S maar oo6 niet voor bedri7ven en overheid'in'tellingen. 8e Stichting Dil daarom
oo6 geen financiile ri'ico’s lopen. Het is een idee die mensen moet inspireren. Omdat
een re6ening Ber maand oo6 geld 6o't Dord dit oB dit moment door de heer ?. W. van
<e''el oBgev2ld van zi7n eigen Brive re6ening.
?ie 62nnen er 'torten
Aedereen die de 'tichting en de vi'ie “Van een geplande chaos naar een geordende
vanzelfsprekend” wil ondersteunen kan een bedrag doneren op rekening 13.11.49.032.
van Stichting Freedom of Mobility te caan'tad. 8e 'tichting heeft geen leden Daar2it
in6om'ten 6omen. 8it omdat de vi'ie voor ieder Ber'oon en bedri7f geldt en De
onafhan6eli76 Dillen bli7ven. 8e donatie' zi7n oB dit moment alleen door ?.W. van <e''el
gedaan. 8e donatie' Dorden n2 maandeli76' a2tomati'ch afge'chreven van de
betaalre6ening van ?.W van <e''el om 8ebet'tand te voor6omen.
Fela'ting
8e 'tichting Freedom of Mobility i' vri7ge'teld om bela'ting te betalen.
Fetaalre6ening \aboban6 1,.11.G`.4,3
Saldo 1 "an2ari 3413 i' Z1S4G Q2ro.
Saldo ,1 8ecember 3413 i' 1G.1N Q2ro credit.
\ente ontvangen i' 4.44 Q2ro
\ente betaald i' 4SG1 Q2ro
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SBaarre6ening \aboban6 ,,.1,.G1N.434
Saldo 1 "an2ari 3413 i' 4.44 Q2ro.
Saldo ,1 8ecember 3413 i' 4.44 Q2ro.
\ente ontvangen i' 4.44 Q2ro.
\ente betaald i' 4.44 Q2ro.
8e af'chriften zi7n door de be't22r'leden ingezien en a66oord bevonden.
?.W. van <e''el

Ang. ".U.W.R. van ?el'eni'
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