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VoorEoord 

Voor 2 ziet 2 het vierde 8aarver'lag van de Stichting Freedom of Mobilty. Sen 'tichting die 
een vi'ie 'chri8ft over toe7om'tige mobiliteit zoal' die zo2 72nnen zi8n. Tet 2itgang'C2nt 
i' dat de 'tichting 2itgaat van de mogeli87heden en beCer7ingen van men'en en de 
behoefte om mobiel te zi8n. 9e 'tichting 7i87t van2it vogelCer'Cectief hoe za7en verbeterd 
72nnen Eorden. Niet alleen oC het techni'ch vla7 zi8n er mogeli87hedenJ maar oo7 
r2imteli87e ordeningJ  be't22rli87 en Eetteli87 z2llen dingen ander' moeten om tot een 
goed 'y'teem te 7omen Eaarbi8 ieder individ2 zich zelf'tandig 7an verClaat'en. Sr i' al 
een eer&te conce*tte+&t met al& titel 0van een ge*lande chao& naar een geordende 
vanzelf&*re+endheid7 met een ba&i&te+&t hoe het mogeli9+ zo2 72nnen zi8n om on' in de 
toe7om't te verClaat'en. 9eze te7't zal in de toe7om't verder aangev2ld en ver'tre7t 
gaan Eorden. 9e te7't zal door lezenJ Craten en het bezoe7en van bi8een7om'ten en 
'ymCo'ia die betre77ing hebben oC mobiliteit verder ver'ter7t Eorden. 

@at 7an men verEachten van de 'tichtingU Voor veel men'enJ bedri8ven en overheden i' 
de vi'ie van de 'tichting niet ta'tbaar. Men 7an zich er geen voor'telling van ma7en. Van 
de andere 7ant i' de 'tichting met een activiteit bezig die eigenli87 de overheid zo2 
moeten doen. Tet 'chri8ven van een vi'ie  7omt voort 2it een beCaalde onvrede over het 
h2idige beleid. Sn vooral het niet 72nnen oClo''en of verminderen van Croblemen in de 
mobiliteit.  Maar Eie 7ritie7 heeft moet oo7 met een alternatief 7omen dat oo7 nog 
geloofEaardig en goed onderbo2Ed i'. 9aarmee heeft de 'tichting  n2 oo7 een doel 
ge7regen om men'enJ bedri8ven en overheden te overt2igen dat Croblemen Eel degeli87 
oC een d22rzame manier oCgelo't 72nnen Eorden. 

Maar hoe men'enJ bedri8ven en overheden te overt2igen van een vi'ieU Bn 3414 i' de 
'tichting begonnen die vi'ie naar b2iten te brengen. Via een ti8d'li8n 7on 2 zien Eat de 
'tichting voor activiteiten ondernomen had om meer naam'be7endheid te 7ri8gen en de 
vi'ie te Cre'enteren. 9eze ti9d&li9n i& in deze editie vervallen. ;n het hoofd&t<+ 7=lanning 
voor een volgende *eriode7 lee&t < de activiteiten die in de toe+om&t gedaan gaan 
Eorden. Bn het naEoord lee't 2 de mening van het be't22r over de activiteiten die gedaan 
zi8n in het h2idige beleid. Tet hoofd't27 8aarre7ening Eorden de in7om'ten en 2itgaven 
van de 'tichting geCre'enteerd en toegelicht. B7 Een' 2 veel lee'Clezier met dit 
8aarver'lag. 

 

@o2ter van =e''el 

Voorzitter van de Stichting Freedom of Mobility. 
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Ge't22r en Weden 

Ge't22r 

-er 51 Mei 341, zi8n alle benoemde be't22r'leden nog in f2nctie al' be't22r'lid. 
 
Voorzitter en Cenningmee'ter i' @.I van =e''el 
 
Secretari' i' ing. ".V.I.T. van @el'eni'. 
 
9erde be't22r'lid i' =. -el. 
 
Weden 
 
9e Stichting Freedom of Mobility heeft tot 51 Mei 341, nog geen leden. Sr i' Eel gedacht 
om event2eel leden te gaan Eerven. Schter de 'tichting heeft al' doel'telling die gericht 
i' oC een ieder Cer'oon. 9e vi'ie geldt d2' voor iedereen die Eoonachtig i' enXof 
Nederland bezoe7t. 9e 'tichting i' en Eil oo7 onafhan7eli87 bli8ven van Colitie7e Carti8en 
enXof 'tromingenJ bedri8ven of Cer'onen. 9at neemt echter niet Eeg dat b2iten'taander' 
Eel degeli87 7riti'ch mogen en moeten zi8n om de vi'ie van de 'tichting te ver'ter7en en 
Eaar nodig deze aan te v2llen. 9oneren aan de 'tichting i' nat22rli87 van harte Eel7omJ 
maar dat bete7end niet dat men daardoor invloed  7an 2itoefenen oC het beleid van de 
'tichting. 
 
-er'oneel 
 
9e 'tichting Freedom of Mobility heeft ged2rende de Ceriode geen Cer'oneel in dien't. 
9e be't22r'leden doen alle activiteiten oC vri8Eillige ba'i' naa't h2n normale 
Eer7zaamheden. 
 
Vergaderingen 
 
Tet be't22r i' meerdere malen bi8 el7aar ge7omen om te vergaderen. 9e inho2d ging 
over de voortgang van het h2idige en toe7om'tige beleid van de 'tichting. 9eze 
vergaderingen zi8n alti8d l2nchvergaderingen geEee'tJ maar oo7 bi8 bi8een7om'ten Eaar 
Yee' van @el'eni' en @o2ter van =e''el 'amen Earen. Na aflooC i' =. -el bi8geCraat 
over de voortgang. Sr zi8n geen not2len bi8geho2denJ maar de inho2d ging vooral om de 
vi'ie van de Stichting en de reactie' daaroC van b2iten'taander'. 
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-er'onen en Gedri8ven 
 
Bn dit hoofd't27 Eorden de namen enXof in'tantie' genoemd die een introd2ctiebrief 
hebben ontvangen van de 'tichting. 9eze Cer'onen zi8n actief in de mobiliteit van2it een 
bedri8f of van2it de Colitie7. Zo7 zi8n er Cartic2lieren aange'chreven die ge[ntere''eerd 
zi8n in de 'tichting. 9e Cer'onen zi8n? 
 
Vlgemeen 'ecretari' Nederland'e vereniging van l2chthaven' 
\S] 
Sone 
\ailfor2m 
T. van W^^^^^^ 
S. G^^^ 
Secretariaat 9eltametroCool 
Weendert en Merel 
\. G^^ 
\S] 
". "^^^^ 
\. G^^^^^ 
=. ]^^^^^ 
Vrcadi' 
=reenMo 
-. "^^^^^ 
Gei_o 
Noveco GV 
'tichting 9oet 
9. T^^^^^^^J -vdV tEeede 7amer lid 
Nedtrain 
SchiChol 
NJ G^^^^^ 
\. Verme2len 
F. Y^^^^^^^ 
]. 9^^^^^^ 
V. W^^^^^ 
Z. -^^^ 
M. @^^^^^^^^ 
V. de T^^ 
Vl'tom 
Niel' van Z^^^ 
S. Y^^^^^^ 
\. van der G^^^ 
Gerend S^^^^^^^^ 
". S^^^^ 
G. -^^^^^ 
F. S^^^^^^^ 
V. \^^^ 
G. de G^^^^^ 
S. de \o2EeJ I9V tEeede 7amer lid 
F. Ga'hirJ S- tEeede 7amer lid 
B. vd Groe7 9OO 
-on 
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YWM directie. 
 
Met de volgende Cer'onen daadEer7eli87 afge'Cro7en 
 
\ob van der G^^^ 
\alCh. G^^^^^ 
Gerend S^^^^^^^^ 
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Iongre''enJ 'ymCo'iaJ bi8een7om'ten en be2rzen. 
  
Scomobiel 
Sen 8aarli87' evenement Eaar d22rzame voert2igen en bedri8ven zich Cre'enteren. @erd 
dit 8aar geho2den in Vhoy \otterdam oC  9e a2tobranche i' er 'ter7 vertegenEoordigdJ 
maar oo7 de bedri8ven die 1 Cer'oon'voert2igen aanbieden. Met ver'chillende bedri8ven 
ge'Cro7en over h2n 1 Cer'oon'voert2ig Cre'entatie Eaaronder Gei_oJ ]ri77e.  @e Eillen 
alle voert2igen die Ee aan'Cre7en oo7 benoemen in de vi'ie en onze Eeb'ite. 9e 1 
Cer'oon'voert2igen hebben een belangri87 deel en zorgen voor de2r tot de2r vervoer. 
 
9ag van Ver7eer en Mobiliteit. 
Sen 8aarli87'e be2r' in To2ten Eaar bedri8ven die ge'Ceciali'eerd zi8n in ver7eer en 
mobiliteit bi8 el7aar 7omen. Yee' van @el'eni' en @o2ter van =e''el hebben deze be2r' 
'amen bezocht. Sr Earen ver'chillende Cre'entatie'.  
 
WathenJ 92it'land 
Met Yee' van @el'eni' naar Wathen 92it'land geEee't van 35 Mei tot 3H Mei 341, voor 
een ontmoeting met de leden van de 0>e&ell&chaft z<r F@rder<ng der 
magnet&chAebetechnologieBCran&ra*id D.V.7 Den zeer goede bi9een+om&t Aaarbi9 er 
nei2Ee 'taCCen zi8n genomen voor de toe7om't van de ]ran'raCid. Sr moet een 
informatiecentr2m 7omen om 7enni' over de magneettrein 'amen te brengen 2it binnen 
en b2itenland. Sn deze 7enni' met iedereen die er belang bi8 heeft te delen. Verder Eordt 
er na gedacht over het organi'eren over en congre' over magneettreintechnie7 in 
92it'land. @o2ter van =e''el heeft hier oo7 een toe'Craa7 geho2den om men in te laten 
zien dat 92it'land met de ]ran'raCid een technie7 beheer't die de mobiliteit een 
d22rzame toe7om't biedt en die belangri87 i' voor 92it'landJ NederlandJ S2roCa en de 
Eereld. 
 
"aarcongre' \ailfor2m 
Sen 8aarli87'e bi8een7om't Eaar iedereen belang heeft in de ZV 'ector naar toe 7om't om 
'Cree7be2rten aan te horen en te netEer7en. Voor de 'tichting Ea' dit de eer'te 7eer. 
Tet Eerd georgani'eerd in het Taag' ZV m2'e2m. Men begint met een tafel ge'Cre7 
Eaar ver'chillende Cer'onen bi8 el7aar gebracht Eorden. Men 7on voor deze tafel' 
ver&chillende themaF& aanvoeren. Ge &tichting had al& thema de magneettrein 
aangevoerd. Schter dit i' niet meegenomen. Verder Earen er 'Cree7be2rten van onder 
andere de SchiCholgroeC en "onge veranderaar'. Sr Ea' oo7 een 7ort intervieE met 92co 
T^^^^^^^ door Marc M^^^^^^^ over toe7om't 'Coor. 9e bli8e reiziger Cri8' Eerd oo7 
2itgedeeld. 9eze ging naar Stefan Y^^^^^ van ZCenZV.   
 
9ag van de lightrail 
=eorgani'eerd door het \ailfor2m. Tier Eordt aandacht gevraagd voor de lightrail. Bn de 
ochtend Ea' er een e_c2r'ie van de Sneltram `trecht. Zo7 Eerden de Clannen toegelicht 
van de `ithoftram. 9e lightrail heeft onze vol'te aandacht. Schter Ee den7en oC een 
andere manier Eaarbi8 een Cer'oon'voert2igen meegenomen dan Eel ge'tald 72nnen 
Eorden. 9e 2ithoftram i' een 'taC in de goede richting. Schter er Eordt van2it de 
technie7 gedacht en niet van2it de mobili't. Sen gemi'te 7an'. @at Eel mooi Ea' i' dat 
de infra'tr2ct22r contin2 gemonitord Eordt voor onderho2d en defecten. Sen mooie 
technie7 Eaar Ee zelf oo7 Eat mee 72nnen in de vi'ie. Bn de middag Earen Ee te ga't in 
de 'eat'3meat in `trecht. -a2l =^^^^^^^^ van 9eltametroCool 7Eam daar onder ander 
met een 'Cree7be2rt over de f2nctie van het 'tation ten oCzichte van de corridor in Noord 
Tolland. 
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a- bi8een7om'ten en bi8een7om't van de "V 
Gi8 het \ailfor2m zi8n er een aantal bi8een7om'ten Eaarbi8 zelf'tandingen binnen de 
'Coor'ector el7aar 72nnen ontmoeten. Zo7 @. van =e''el bezoe7t deze bi8een7om'ten. 
Tier i' het mogeli87 om te netEer7en. 9e "onge veranderaar' zi8n 8onge 
entho2'ia'telingen die zich Eillen inzetten om de 'Coor'ector te verbeteren. Zo7 zi8 
organi'eren bi8een7om'ten Eaar men el7aar 7an ontmoeten. 
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Bn'tellingenJ Cer'onenJ 'ectoren 
 
Fiet'er'bond 
9e 'tichting i' doormiddel van een individ2eel lidmaat'chaC lid geEorden van de 
fiet'er'bond. 9it om in de toe7om't mee te 72nnen doen met bi8een7om'ten en 
activiteiten door de fiet'er'bond georgani'eerd. 9e fiet' i' 1 van de bbn 
Cer'oon'voert2igen die Ee belangri87 vinden in de vi'ie. 
 
9eltametroCool 
Sen vereniging die zich richt oC r2imteli87e ordening. 9e 'tichting vind het belangri87 dat 
de r2imteli87e ordening veel beter moet al' het ZV naar een hoger nivea2 Eilt gaan om 
d22rzame mobiliteit mogeli87 te ma7en. 9eltaMetroCool i' met een eigen 't2die al bezig 
om in de corridor de ver'chillende 'tation' een ver'chillende f2nctie te geven. 9aarbi8 i' 
men oo7 bezig om met ]ran'it Zriented 9eveloCment de 'tation'gebieden veel beter te 
organi'eren. 9it 'l2it helemaal aan oC de vi'ie van de 'tichting. 
 
 
Maglevboard 
Vooral Y. van @el'eni' i' zeer actief oC de Eeb'ite van de Maglevboard. 9it om 7enni' te 
nemen van de laat'te ontEi77elingenJ maar oo7 om men'en Earm te ma7en voor de 
magneettrein technie7. Y. van @el'eni' brieft regelmatig via mail en met ontmoetingen 
over de laat'te 'tand van za7en. @. van =e''el heeft Eel al te7eningen over de 
infra'tr2ct22r en voert2igen over hoe de 'tichting de magneettrein ziet in Nederland 
oCge't22rd naar de Maglevboard.  
 
=e'ell'chaft z2r Fcrder2ng der magnet'chEebetechnologieX]ran'raCid S.V. 
Sen cl2b in 92it'land die de ontEi77elingen van de Magneettreintechnie7 oC de voet 
volgt. Naa't dit zi8n individ2ele Cer'onen oo7 bezig om eigen ideedn aan de man te 
brengen. 9e 'tichting heeft n2 een aantal bi8een7om'ten mogen bi8Eonen. 9e 'tichting 
zal met veel Clezier verder met deze cl2b verder gaan.  
 
\ailfor2m 
B' een vereniging Eaarbi8 vervoerder'J ingenie2r'b2rea2'J overhedenJ ind2'trieJ bo2E 
met el7aar verbonden zi8n en el7aar inlichten en in'Cireren over alle' Eat met het 'Coor 
te ma7en heeft. 9e 'tichting 7an daar Eel Eat mee. 9e 'tichting heeft 7enni' gemaa7t 
met Hailfor<m met het *rogramma 0G<<rzaam S*oor7 om het &*oor verder te 
verd22rzamen. Zm naar de eindCre'entatie te gaan moet de 'tichting lid Eorden. 9e 
'tichting i' oC ba'i' van aelf'tandige -rofe''ional lid geEorden. @e zi8n oo7 lid geEorden 
omdat Ee oC die manier contacten 72nnen leggen bi8 'Coorbedri8venJ ingenie2r'b2rea2' 
en overheden. 9e vi'ie van de 'tichting geeft vooral de 'Coor'ector en de ZV 'ector een 
enorme 'tim2lan' om naar een veel hoger nivea2 te gaan. 
 
-latform Nederland'e W2chtvaart en VZ-V 
Sen Clatform die feiten over ontEi77elingen in de l2chtvaart Eil delen met overheden en 
de C2blie7e oCinie. 9e l2chtvaart'ector doet zelf er oo7 alle' aan om te verd22rzamen en 
oClo''ingen aan te dragen voor milie2eJ gel2id'e en brand'tofvraag't277en. 9e 
l2chtvaart'ector 7i87t alleen naar zi8n eigen activiteiten om naar antEoorden te zoe7enJ 
maar de 'tichting vind dat ze h2n bli7veld moeten verr2imen zoal' de 'Coor'ector en de 
overheden dat oo7 zo2den moeten doen om d22rzame antEoorden te vinden. Tet valt de 
'tichting oo7 oC dat de l2chthaven' in Nederland oC zichzelf 'taan en van2it h2n eigen 
regio den7en. 9e 'tichting ziet 7an'en om de l2chtvaart'ector te laten groeien mit' de 
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l2chthaven' met el7aar gaan 'amenEer7en en niet van2it de regio den7en. 9at bete7end 
oo7 dat de H l2chthaven' SchiCholJ SeldeJ \otterdamJ Sindhoven en Maa'tricht met 
el7aar verbonden moeten Eorden met een hoogEaardige ZV verbinding. 9eze 
hoogEaardige verbindingen 'taan oo7 in verbinding met het achterland Nederland en 
deel 92it'landJ Gelgid en =root Grittannid. Zm deze vi'ie aan te dragen heeft de 'tichting 
contact gezocht met -latform Nederland'e l2chtvaart en VZ-V. 9e hoogEaardige 'nelle 
verbinding zorgt voor 'Creiding van Eer7gelegenheidJ en overla't en 7an een antEoord 
zi8n oC de al' maar hogere brand'tofCri8zen. Vliegveld Wely'tad 7an dan een vliegveld 
bli8ven en zo2 een 7raam7amer van de l2chtvaart'ector 72nnen zi8n. W2chthaven ]Eente 
i' volgen' de vi'ie van de 'tichting oo7 2itge'loten ten g2n'te van M2n'ter Z'nabrfc7. 
 
Mar7 van het T^^^ 
ZC een treinenbe2r' in To2ten 7Eam i7 Mar7 van het T^^^ tegen van team Mar7enb2rg. 
9it 7leine bedri8f maa7t modelh2izen van h2izenJ gebo2Een en br2ggen voor de 
modeltreinind2'trie. Zo7 ma7en ze mag2ette' voor iedereen die dat Eil. Mar7 i' 
Bngenie2r in de 'tedenbo2E en i7 had een mooie di'c2''ie over de 'tedenbo2E en 
r2imteli87e ordening in Nederland. Ti8 had een aantal goede arg2menten die in li8n Earen 
met de vi'ie. Na aanleiding van dat ge'Cre7 heb i7 gevraagd of hi8 5de be't22r'lid Eo2 
Eorden. Ti8 had daar niet oC geantEoord. Na hem een andere 7eer ge'Cro7en te hebben 
oC een treinenbe2r' in To2ten heb i7 hem dat gevraagd. Tet verzoe7 had hi8 niet gezien. 
B7 zo2 hem een nie2E verzoe7 't2ren echter i7 heb dit nog niet gedaan. B7 vond mi8n 
vraag te vroeg 7Eam omdat i7 de vi'ie nog niet voldoende rond had. 9e Eeb'ite i' nog 
niet 7laar en mi8n verhaal Ea' oo7 niet oC 1 V, 2it te leggen. Vl' dit allemaal gedaan i' 
Eil i7 hem de vraag oCnie2E 'tellen. 9an 7an hi8 daadEer7eli87 7i87en of het Eat i'. Sen 
andere rede i' dat hi8 met zi8n bedri8f Mar7enb2rg oo7 nog teveel met zich zelf bezig i' om 
zich te Crofileren. Teb Mar7 oC een treinenbe2r' ge'Cro7en en toegezegd dat hi8 naar de 
Eeb'ite ging 7i87en al' deze 7laar i'. Ti8 7an dan een beter beeld geven. Ti8 i' echter oo7 
bezig met zi8n eigen activiteiten.  
 
9e l2chtvaart'ector 
9e 'tichting heeft in deze Ceriode een aantal in'tantie'J Cer'onen en bedri8ven in de 
l2chtvaart'ector aange'chreven om aan te geven Eat de rol van de gehele 
l2chtvaart'ector in Nederland 7an zi8n. Met een bezEaar'chrift via het mini'terie van 
BenM hebben Ee bezEaar gemaa7t over de ontEi77eling van vliegveld Wely'tad en hoe 
het in onze ogen beter 7an. 9oor dagbladen aan te 'chri8ven hebben Ee dit Eillen 
ver'ter7en. Maar oo7 Eillen Ee aangeven dat 'Coor en l2chtvaart beter oC el7aar moeten 
aan'l2iten voor een d22rzaam ZV netEer7. 
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Media 
 
Bnleiding 
@il de Stichting Freedom of Mobility be7endheid 7ri8gen dan zal het naar b2iten moeten 
treden. Vandaag de dag zi8n daar ver'chillende mogeli87heden voor die voor de 'tichting 
overzichteli87 en grati' i' en toch de ma''a berei7t. Schter omdat er tegenEoordig zoveel 
informatie i' dat naar b2iten gebracht Eordt bli8ft het heel erg la'tig om de men'en te 
berei7en. Schter de 'tichting heeft deze Ceriode een 'tart gemaa7t om in de toe7om't 
meer men'en en in'tellingen te berei7en. 
 
Bngezonden brieven en C2blicatie' 
Naar N\Ine_t een brief ge'chreven naar oCinie over de TSW en Fyra debacle 
 
Naar de Vol7'7rant al' reactie oC een arti7el van ". Sari' en ". Modder over Sindhoven al' 
z2ideli87e mainCort. 
 
Sen arti7el over l2chthaven Wely'tad i' daadEer7eli87 geClaat't  in de 3h Febr2ari in de 
Vol7'7rant. 9it na de reactie oC arti7el  van ". Sari' en ". Modder. 
 
SZS Eeten'chaCti8d'chrift. \. YnoCCer' belde @. van =e''el over de magneettrein in 
Nederland. 9eze zo2 in het SZS Eeten'chaC ti8d'chrift 7omen. Schter niet geCl2bliceerd. 
 
Sigen Eeb'ite 
aoal' veel bedri8ven en in'tellingen i' een eigen Eeb'ite een ab'ol2te voorEaarde om 
men'en en in'tellingen te berei7en. Y. van @el'eni' heeft deze Ceriode niet 'til gezeten. 
Sind' 3h SeCtember 3411 heeft de 'tichting een eigen 'ite. -er 1H Mei 3413 i' de 
Eeb'ite met het adre' EEE.'tichtingfrom.nl in de l2cht. Sen ieder 7an d2' via het Eeb n2 
naar de activiteiten 7i87en. Gegin Mei 341, i' de @eb'ite in de ba'i' helemaal 7laar. N2 
re't nog een goede vertaling in het 92it' en Sngel'. Glog' z2llen met onbeCaalde ti8d aan 
de 'ite toegevoegd Eorden.  
 
Faceboo7 
Faceboo7 i' het 'ocial medi2m geEorden Eaarmee 8e veel men'en 72nt berei7en. Zo7 
zi8n er 'teed' meer ontEi77elingen bi8 bedri8ven en in'tellingen die Faceboo7 ontde77en. 
Veel bedri8ven ma7en oo7 een eigen groeC die 8e 7an li7en. 9oor het li7en ben 8e al' het 
Eare fan van een Crod2ct of bedri8f en 72nnen bedri8ven gericht bood'chaCCen 't2ren. 
Tet i' een mooie 'ite die oo7 ze7er n2ttig 7an zi8n voor de Stichting. Vl' de Eeb'ite van 
de 'tichting 7laar i' Eil de 'tichting oo7 een groeC aanma7en oC Faceboo7. Tet zal nog 
even een geC2zzel Eorden hoe deze groeC ingedeeld gaat Eorden en hoe men'en de 
groeC 72nnen li7en. Mi''chien moet de Stichtingfrom groeC zich oo7 7oCCelen met 
andere bedri8ven zoal' SegEay. ]ri77eJ i2go etc. etc.  
 
Tyve' 
Zo7 voor Tyve' geldt dat het veel men'en en bedri8ven aan zich bindt. Zo7 hier zal de 
'tichting een aCarte Tyve' Cagina voor moeten ma7en Eaarvan de men'en lid van 
72nnen Eorden. Tet i' Eel oCvallend dat 'teed' minder men'en Tyve' gebr2i7en ten 
oCzichte van Faceboo7. Tyve' Eord vooral door 7inderen gebr2i7t. Sen Cagina van de 
'tichting  i' niet Eaar'chi8nli87. 9e Tyve' 'ite i' al' 'ocial media niet meer in gebr2i7. 
 
 
 

http://www.stichtingfrom.nl/
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Win7edin 
Win7edin i' een 'ite voor de za7eli87e gebr2i7er. Sen 'ite oo7 Eaar di'c2''ie' Claat' 
vinden doordat men'enJ bedri8ven en in'tellingen een 'telling 72nnen Claat'en EaaroC 
men'en 72nnen reageren. 9oor te reageren 72n 8e 8e mening ver7ondigenJ maar 8e 72nt 
oo7 8e mening ver'ter7en of verzEa77en. Voor de 'tichting i' deze 'ite dan oo7 zeer 
ideaal om de vi'ie over te brengen voor de toe7om't. 9oor Win7edin heeft de 'tichting al 
mee 72nnen doen met di'c2''ieavonden of 7ri8gt het veel informatie om de vi'ie te 
ver'ter7en. 9e 'tichting heeft deze Ceriode Eeinig gebr2i7 van Win7edin gemaa7t. 9at 
neemt niet Eeg dat in de toe7om't Ee meer actief 72nnen zi8n. N2 oo7 omdat Ee een 
goede 'ite hebben. 
 
]Eitter 
9e 'tichting heeft een ]Eitter acco2nt onder de naam 'tichtingfrom. ]Eitter i' een mooi 
medi2m om Cer'onenJ bedri8ven en in'tellingen te volgen. ZC oneliner' die en tEit bevat 
7an gereageerd Eorden. 9oordat 8e volger' heb 72n 8e zo 8e aandacht 7ri8gen die zo hard 
nodig i&. Jet voordeel van oneliner& i& dat zoFn zin ma++eli9+ te lezen i& en mi&&chien oo+ 
ma77eli87er bli8ft hangen. Tet i' een ideaal medi2m voor de 'tichting om de doelgroeC te 
berei7en. 9oordat de 'tichting zelf oneliner' ver't22rd heeft hebben andere daar oC 
72nnen reagerenJ maar heb zelf oo7 72nnen reageren. Via de oneliner' heb i7 oo7 blog' 
van andere 72nnen lezen en zo meer 7enni' ge7regen van onderEerCen die met 
mobiliteit te ma7en hebben. =el277ig zi8n er 'teed' meer Cer'onenJ bedri8ven of 
in'tellingen die de 'tichting Eillen volgen. 9e Cer'onenJ bedri8ven en in'tellingen die 
gevolgd Eorden hebben allemaal betre77ing oC mobiliteit. ZC 51 Mei 3415 heeft de 
'tichting  33, volger' en volgde de 'tichting Oh, leden. 9eze volger' en de Cer'onen die 
Ee volgen hebben betre77ing oC nie2E'J Colitie7e Carti8en. ColiticiJ overheidJ Cer'onenJ 
va7genoten en bedri8f'leven. 9e 'tichting heeft  344H tEeet' verzonden. 
 
@`a Cagina 
9e internet&ite van de Celegraaf heeft oo+ een 0Kilt < zeggen *agina7LKMNO Ge &tichting 
heeft onder de naam Stichtingfrom een eigen acco2nt. ZC de @`a Cagina 72n 8e een blog 
'chri8ven en een ieder 7an deze blog' lezen en becommentaridren. ZC deze manier 7an 
indirect de vi'ie van de 'tichting overgebracht Eorden. 9eze Ceriode heeft 'tichtingfrom 
een aantal blog' ge'chreven. 9eze blog' 7omen 'teed' meer oC de eigen 'ite. Schter i' 
9e @`a Cagina i' een manier om naam'be7endheid te 7ri8gen bi8 het C2blie7 of bi8 9e 
]elegraaf zelf. 9e 'tichting deze Ceriode geen gebr2i7 gemaa7t van de @`a Cagina. 
 
ZV Magazine 
Sen onafhan7eli87 ti8d'chrift die O 7eer Cer 8aar 2it7omt en arti7elen heeft over de 
voortgang in de ZV 'ector. Taalt de 'tichting veel informatie 2it. 
 
Ver7eer in Geeld magazine 
Sen onafhan7eli87 ti8d'chrift dat O 7eer Cer 8aar 2it7omt en arti7elen bevat over 
ver7eer'toeCa''ingen en mobiliteit'oClo''ingen. Taalt de 'tichting veel informatie 2it. 
 
ZV-ro 
Sen ti8d'chrift Eaarbi8 de 'tichting via een digitale nie2E'brief haar informatie verdaan 
haalt. 
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-2blicatie' aan leden en belang'tellenden 
 
Bnleiding 
9e Stichting Freedom of Mobility i' na aanleiding van een handleiding ont'taan. 9e 
handleiding met al& titel 0Van een ge*lande chao& naar een geordende 
vanzelf'Cre+endheid7 Aordt al& ba&i& gebr<i+t voor de vi&ie die de &tichting <itgeeft. Ge 
handleiding i' onderverdeeld in een aantal onderEerCen om de totale vi'ie te 
verd2ideli87en. 9e onderEerCen zi8n? 9e a2toJ hedendaag'e oClo''ingenJ individ2ele 
voert2igenJ de magneettreinJ lange af'tand'regionaal treinenJ 
'neltramXlo7aaltramXmetroJ 'cheeCvaartJ energieJ be't22r en r2imteli87e ordening. 
Nie2E Eordt een hoofd't27 over de mogeli87heden en beCer7ing van men'en. 9it i' oo7 
de ba'i' voor de vi'ie die de 'tichting 'chri8ft. 
 
Tet boe7 
9e 'tichting i' na aanleiding van de handleiding een boe7 aan het 'chri8ven onder 
dezelfde titel al& de handleiding 0Van een ge*lande chao& naar een geordende 
vanzelf&*re+endheid7. Jet boe+ zal naa&t te+&t oo+ veel ill<&tratie& hebben om o* een 
'nelle manier d2ideli87 te ma7en Eat er bedoeld Eordt. Tet boe7 moet voor iedereen 
d2ideli87 en 2itnodigend zi8n. 
 
Bntrod2ctiebrief 
Naar iedereen Eordt een introd2ctiebrief ge't22rd Eaarvan het be't22r den7t of vind dat 
deze Cer'onen enXof in'tellingen oC de hoogte moeten zi8n van het be'taan van Stichting 
Freedom of Mobility. Mi''chien dat Ee introd2ctiebrief vereenvo2digen. 
 
Glog' 
9e 'tichting maa7t oC onregelmatige ba'i' blog' over alle' Eat Ca't in de vi'ie van de 
'tichting. 9eze vind 2 oC de 'ite EEE.'tichtingfrom.nl 
 
 
Nie2E'brieven 
Zmdat de 'tichting geen leden heeft zi8n er oo7 geen nie2E'brieven gemaa7t om de 
leden van de activiteiten van de 'tichting te informeren. Tet zo2 be't mogeli87 zi8n dat er 
oC de Eeb'ite een item 7omt onder de 7oC nie2E'brief die voor iedereen toegan7eli87 i' 
om te lezen. 
 
Semail 
9e 5 be't22r'leden Eorden Cer Semail dan Eel mondeling over de activiteiten van el7aar 
ge[nformeerd.  
 
]Eitter 
9oor ]Eitter 72n 8e mededelingen doen naar iedereen die het Eil horen die lid i' van de 
acco2nt. ]Eitter i' dan oo7 eigenli87 de belangri87'te medi2m om informatie door te 
geven. 
 
Zverige 
Bn de toe7om't zal in de Eeb'ite oo7 een Cromofilm te zien zi8n over de vi'ie van de 
'tichting. @anneer deze film daadEer7eli87 gemaa7t gaat Eorden i' n2 nog onbe7end. 
9eze film of filmC8e' 72nnen dan oo7 oC jo2]2be be7e7en Eorden. Vndere 
mogeli87heden zo2 een 'triC 72nnen zi8n. Maar oo7 dat i' n2 nog toe7om't m2zie7. 
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Bn de Clanning voor een volgende Ceriode 
 
Tet afgeloCen 8aar heeft de 'tichting vooral geCrobeerd naam'be7endheid te 7ri8gen door 
be2rzen en 'ymCo'ia af te loCen. ]Eitter i' echter de belangri87'te media om nog meer 
men'en te berei7en. Zo7 in de 7omende Ceriode bli8ft ]Eitteren en het afgaan van 
be2zenJ congre''en en bi8een7om'ten de belangri87'te activiteit van de 'tichting. 
 
]e7eningen en modellen 
9e afgeloCen Ceriode zi8n oo7 de eer'te te7eningen ont'taan van de Magneettrein 
voert2ig en lange af'tand'regionaal voert2ig en een metroXregiotram zoal' deze moeten 
zi8n in de vi'ie van de 'tichting. Naa't te7eningen van voert2igen zi8n er n2 oo7 
'chemati'che te7eningen van de infra'tr2ct22r. Tet i' de bedoeling dat er n2 oo7 
modellen en animatie' gemaa7t gaan Eorden. Sr i' echter geen dead line Eanneer het af 
moet zi8n. 
 
@eb'ite 
9e Eeb'ite heeft n2 een goede ba'i' om oC verder te bo2Een. Sr z2llen blog' 7omen en 
te7't zal verder aangev2ld Eorden. 
 
Social media  
Naa't een Eeb'ite zal er oo7 aandacht moeten 7omen voor 'ocial media. Faceboo7 i' erg 
CoC2lair aan het Eorden d2' zal de 'tichting oo7 een groeC moeten gaan aanma7en.  
 
\ailfor2m 
9e 'tichting ziet voor de toe7om'tige mobiliteit vooral 7an'en voor het oCenbaar vervoer. 
Vooral voor de rail'ector of geleide vervoer zi8n veel 7an'en. Volgen' de 'tichting 7an de 
rail'ector veel beter. Gi8 \ailfor2m i' het mogeli87 om ideedn aan te dragenJ maar oo7 om 
bedri8ven en in'tantie' te benaderen. @e Eillen de rail'ector en de l2chtvaart'ector meer 
met el7aar te laten 'amenEer7en en zo beide 'ectoren ver'ter7en. 9e rail'ector in 
Nederland be'taat in 341, 1LH 8aar. Bn 1h5M i' de eer'te li8n geoCend t2''en 
Vm'etrdam en Taarlem. 9it Eordt nat22rli87 gevierd en het \ailfor2m i' de organi'ator. 
@i8 Eillen daar graag met het 82bile2m mee doen. Bn 82ni horen Ee daar meer over. Verder 
Eillen Ee bi8een7om'ten georgani'eerd door het \ailfor2m bli8ven bezoe7en. 
 
9eltaMetroCool 
Zo7 9eltaMetroCool organi'eerd bi8een7om'ten en e_c2r'ie'. Zo7 hier Eillen Eilt de 
'tichting aan deelnemen. Ser't al' toe'cho2Eer om even de men'en te leren 7ennen en 
later om zelf 'Cree7be2rten te ho2den. 
 
W2chtvaart'ector 
9e 'tichting Eil in'tantie' en bedri8ven in de l2chtvaart'ector bli8ven benaderen om oo7 
een' ander' te 7i87en naar de mogeli87heden die de l2chtvaart'ector verder 72nnen 
ver'ter7en. 9e 'tichting heeft ideedn over hoe l2chthaven' met een beter ZV met el7aar 
verbonden 72nnen Eorden en zo het achterland bedienen. Tet bi87omend voordeel i' dat 
l2chtvaartmaat'chaCCi8en meer 7e2ze' hebben om h2n vl2cht aan te vangenJ maar het 
aantal 'tart' en landingen en daarmee het aantal cycli van vliegt2igen en het brand'tof 
verbr2i7 naar beneden 7an gaan. Tiermee Eorden oC lange termi8n 7o'ten be'Caard. Sen 
ander aandacht'C2nt i' het aantal 'tartbanen in Nederland. 9oor 'amen te Eer7en 7an 
het aantal 'tartbanen in Nederland en vooral SchiChol omlaag terEi8l er meer vl2chten 
72nnen Claat'vinden. 9e 'tichting Eil dit idee verder 2itEer7en in het 7omend 8aar. 
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Magneettrein 
Zm de l2chtvaart'ector al' de rail'ector en daarmee het ZV naar een hoger nivea2 te 
brengen i' de magneettrein de ontbre7ende 'cha7el om dit alle' voor me7aar te 7ri8gen. 
9e 'tichting Eil het 7omend 8aar de  Clannen voor de magneettrein in Nederland verder 
2itEer7en. 9e eer'te gedachte i' om de li8n Sindhovene Greda of Sindhovene9f''eldorf 
verder 2it te Eer7en. 9it i' een eer'te face voor een verdere 2itbo2E van de M 
intercityli8nen die de magneettrein in Nederland zo2 72nnen bedienen. Verder Eillen Ee 
in 92it'land meeden7en om de ]ran'raCid Eeer oC de Colitie7e agenda te 7ri8gen. 9e 
leden van de =e'ell'chaft z2r Fcrder2ng der magnet'chEebetechnologieX]ran'raCid S.V. 
Eil graag een informatiecentr2m oCrichten in Wathen om de magneettechnie7 te 
beho2den en over te dragen aan een ieder. Niet alleen de 92it'e 
technie7J maar oo7 het "aCan'e 'y'teem 7omt dan aan bod. Verder Eillen de leden van 
de  =e'ell'chaft z2r Fcrder2ng der magnet'chEebetechnologieX]ran'raCid S.V. een 
congre' organi'eren in 92it'land. Voor beide onderEerCen Eillen Ee verder meeden7en. 
Verder zitten @o2ter en Yee' te den7en om in 341H naar Shanghai en "aCan af te reizen 
met Eel of geen belang'tellenden voor de magneettreintechnie7. 9it om de magneettrein 
in Shanghai en het magneettrein te'tcentr2m in "aCan te bezoe7en. 
Zo7 zal de volgende editie van de bi8een7om't van de  
=e'ell'chaft z2r Fcrder2ng der magnet'chEebetechnologieX]ran'raCid S.V. in Nederland 
Claat'vinden. 9e 'tichting zal deze organi'eren. 
 
Sbn Cer'oon'voert2igen.  
Sr zi8n al een aantal in'tantie' bezig om de fiet' verder te Cromoten. 9e fiet'er'bond i' 
bbn van de deze in'tantie'. Schter de 'tichting Eil niet alleen de fiet' CromotenJ maar 
alle bbn Cer'oon'voert2igen die zich n2 en in de toe7om't aanbieden. 9eze z2llen oo7 
een item 7ri8gen oC de Eeb'ite. 9eze voert2igen z2llen oo7 benoemd Eorden in alle 
2itEer7ingen die de 'tichting in de toe7om't gaat ma7en. Verder zitten Ee te den7en om 
mi''chien zelf een vo2Efiet' te ontEi77elen om Ee vinden dat dit tyCe voert2ig nog teveel 
een bi8rol heeft. 9e 'tichting ziet echter een hoofdrol voor dit tyCe voert2ig om oo7 voor 
dageli87'e activiteiten toe te Ca''en. 92' een vo2Efiet' dat ge'chi7t i' om lange 
af'tanden te fiet'en oC een comfortabele manier en bood'chaCCen en 7inderen 7an 
dragen. 9eze fiet' i' er n2 nog niet. Mi''chien om dit gat oC te Ca77en. 
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NaEoord 
 
Tet i' vri8 eenvo2dig om een vi'ie te 'chri8ven over hoe toe7om't er 2it zo2 72nnen zien. 
Schter om een goede vi'ie te 'chri8ven moet 8e 7i87en naar alle mogeli87heden die er 
zo2den 72nnen zi8nJ maar oo7 7i87en naar de behoefte en beCer7ingen van men'en. Tet 
i' dan oo7 vri8 la'tig om alle 7e2ze' goed te onderbo2Een.  
 
Mobiliteit i' een zeer comCle_ onderEerC. Tet i' een onderEerC die 2it veel 
deelonderEerCen be'taat. @e moeten 7i87en naar de behoefte en beCer7ingen van 
men'en. -'ychologie en Fy'iologie. Tet hoe en Eaarom van de a2to en a2togebr2i7J 
\2imteli87e ordeningJ Ge't22rJ =e'chiedeni'J SconomieJ SnergieJ ]echnie7 etc. etc. 
Veel men'en Ci77en er een onderEerC 2itJ maar 7i87en onvoldoende naar het geheel. 9e 
Stichting Freedom of Mobility  Crobeert van2it vogelCer'Cectief naar het geheel te 7i87en. 
9oor 82i't naar de grote li8nen te 7i87en 7omen Ee tot een oClo''ing. 
 
Men'en zi8n echter heel erg geneigd om va't te ho2den aan de geve'tigde orde en het 
eiland den7en. Men 'taat niet oCen voor nie2Ee ideedn en inval'hoe7en. Tet maa7t oo7 
niet 2it over Eel7e laag 8e verandering Eil. Bedereen i' beho2dend. Tet i' dan oo7 la'tig 
om te overt2igen van die verandering die noodza7eli87 voor de toe7om't. 
 
Zndan7' dat de 'tichting oC zoe7 i' naar een alternatief voor de Cer'onena2to bete7ent 
dat niet dat er voor de a2to geen toe7om't i'. Schter oo7 hier in zi8n men'en bi8na niet te 
overt2igen. 9e 'tichting be'Ce2rt een vorm van verliefdheid voor die a2to. Met alle 
gevolgen voor infra en 'tedenbo2E. 9oor die roze bril verliezen men'en de realiteit 2it het 
oog. ToeEel de 'tichting de oClo''ing ziet in een verbeterd ZV bete7ent dit niet dat de 
in'tantie' dat oo7 zien. ai8 zien voornameli87 de beCer7ingen van het h2idige ZV en gaan 
daar verder oo7 concl2'ie' 2it tre77en zonder na te den7en over hoe het rendement veel 
beter 7an Eorden. 9e verliefdheid van die a2to en de beCer7ingen van het h2idige ZV 
ma7en het voor de 'tichting moeili87 om oCeningen te vinden en oClo''ingen aan te 
dragen. 
 
Maar dat bete7ent niet dat het onmogeli87 i'. 9e ge'chiedeni' heeft immer' aangetoond 
dat zelf' de be'te Clannen ti8d nodig om tot bloei te 7omen. 9e 'tichting zal dan oo7 heel 
langzaam naar het doel moeten Eer7en. Zmdat Ee alle' moeten reali'eren in onze vri8e 
ti8d naa't on' Eer7 en andere bezigheden 72nnen Ee niet overal aanEezig zi8n. Zo7 dit 
zal Croce''en verder vertragen. Schter de doel'telling  van de 'tichting i' om een goede 
overt2igende en onderbo2Eende vi'ie te 'chri8ven.  
Sen vi'ie die mogeli87 en d22rzaam i'. N2 het vierde 8aar i' afgerond i' het be't22r er van 
overt2igd dat het mogeli87 i' om een goede en onderbo2Eende vi'ie te 'chri8ven en 
verder 2it te bo2Een.  
 
Zmdat Ee alle' in onze vri8e ti8d moeten doen i' het vri8 la'tig om een Eer7ritme te 
hebben voor de 'tichting. -roce''en gaan daarom helaa' traag. Zf Ee ooit alleen actief 
72nnen zi8n voor de 'tichting bli8ft een groot vraagte7en. 9e activiteiten van de 'tichting 
zi8n comCle_ en Ei8 zi8n te 7lein om een v2i't te ma7en. Schter het i' Eel noodza7eli87 om 
met de activiteit bezig te bli8ven. @e 'taan immer' oC een C2nt dat Ee 7e2ze' moeten 
ma7en voor een d22rzame toe7om't. 
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"aarre7ening Ceriode 1"an2ari 3415 ! 51 9ecember 3415 
 
Bnleiding 
 
Naa't nat22rli87 een 7lein ver'lag van de activiteiten van de Stichting Freedom of Mobility 
vind 2 in dit hoofd't27 de 8aarre7ening van de 'tichting. Sen re7ening die noodza7eli87 i' 
om in de toe7om't event2eel geld te 72nnen ontvangen die gebr2i7t Eorden om 
inve'teringen te doen ten behoeve van de activiteiten van de Stichting Freedom of 
Mobility. 9e 'tichting heeft tEee re7eningen. Sen betaalre7ening met n2mmer 
15.11.,M.453 en een 'Caarre7ening met n2mmer 55.15.,1O.434. 9eze re7eningen 
loCen via de \aboban7 aaan'tad. Zm het doneren aantre77eli87 te ma7en heeft de 
'tichting een Vlgemeen N2t Geogende Bn'telling kVNGBl 'tat2'. Tet voltallig be't22r 
beCaalt hoe het ge'torte geld be'teed Eordt. VoorEaarde i' Eel in belang van de 
'tichting. Vlleen geld dat daadEer7eli87 in bezit i' van de 'tichting Freedom of Mobility  
zal gebr2i7t Eorden voor inve'teringen. 9e 'tichting zal d2' geen 'ch2lden ma7en. 9it 
7omt omdat de 'tichting een vi'ie vertegenEoordigd die niet ta'tbaar i' voor het grote 
C2blie7J maar oo7 niet voor bedri8ven en overheid'in'tellingen. 9e Stichting Eil daarom 
oo7 geen financidle ri&icoF& lo*en. Jet i& een idee die men&en moet in&*ireren. Pmdat 
een re7ening Cer maand oo7 geld 7o't Eord dit oC dit moment door de heer @. I. van 
=e''el oCgev2ld van zi8n eigen Crivb re7ening. ZC eigen initiatief  heeft Y. van @el'eni' 
oo7 oC deze re7ening ge'tort. 
 
@ie 72nnen er 'torten 
 
;edereen die de &tichting en de vi&ie 0Van een ge*lande chao& naar een geordende 
vanzelf&*re+end7 Ail onder&te<nen +an een bedrag doneren o* re+ening QR.QQ.ST.URV. 
van Stichting Freedom of Mobility te aaan'tad. 9e 'tichting heeft geen leden Eaar2it 
in7om'ten 7omen. 9it omdat de vi'ie voor ieder Cer'oon en bedri8f geldt en Ee 
onafhan7eli87 Eillen bli8ven. 9e donatie' zi8n oC dit moment alleen door @.I. van =e''el 
gedaan. 9e donatie' Eorden n2 maandeli87' a2tomati'ch afge'chreven van de 
betaalre7ening van @.I van =e''el om 9ebet'tand te voor7omen. 
 
Gela'ting 
 
9e 'tichting Freedom of Mobility i' vri8ge'teld om bela'ting te betalen. 
 
Getaalre7ening \aboban7 15.11.,M.453 
 
Saldo 1 "an2ari 3415 i'  1,J1O S2ro credit. 
 
Saldo 51 9ecember 3415 i'  535JH3 S2ro credit. 
 
\ente ontvangen i' 4.44 S2ro 
 
\ente betaald i' 4J13 S2ro 
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SCaarre7ening \aboban7 55.15.,1O.434 
 
Saldo  1 "an2ari 3415 i' 4.44 S2ro. 
 
Saldo 51 9ecember 3415 i' 4.44 S2ro. 
 
\ente ontvangen i' 4.44 S2ro. 
 
\ente betaald i' 4.44 S2ro. 
 
9e af'chriften zi8n door de be't22r'leden ingezien en a77oord bevonden. 
 
@.I. van =e''el                        Bng. ".V.I.T. van @el'eni'                    =.-el 
 
 
 
 
 


