
Donateurs en draagvlak
SLO heeft ca. 150 betrokken donateurs zonder wiens jaarlijkse
financiele bijdrage de werkgroep en bestuur haar werkzaamheden
niet zouden kunnen uitvoeren.
SLO ontvangt verder geen structurele subsidies. Jaarlijks proberen
we een of meerdere activiteiten te plannen waarbij het contact
met onze donateurs en overige ge�nteresseerden centraal staat.
Soms sluiten wij daarvoor aan bij landelijke of lokale initiatieven
zoals de Open Monumentendag. Afgelopen jaar heeft SLO zich
gepresenteerd in de gerestaureerde boerderij ÔHoogheemÕ in
Nieuwolda. We hebben hier een tweetal korte films vertoond
waarin het Oldambtster Landschap centraal stond. Goede aanloop,
mooie gesprekken en enthousiaste reacties. 

Jaarverslag 2021

Beste donateurs en overige ge�nteresseerden,
In 2021 jaar hebben werkgroep en bestuur, vanwege de corona, met name on-line vergaderd. Ook de overige communicatie binnen
onze stichting verliep vooral via digitale kanalen. Activiteiten waarbij het contact me donateurs en andere ge�nteresseerden centraal
staan hebben op bescheiden wijze plaats gevonden. Dus wederom een jaar 
waarin het toch een beetje behelpen was maar waarin we evengoed onze 
taak als ÔhoederÕ van het Oldambtster Landschap zo goed mogelijk hebben 
proberen te vervullen. 

Werkgroep en bestuur
De werkgroep en bestuur bestaat uit 10 personen woonachtig in
het gebied welke tot het historisch Oldambt wordt gerekend.
Zij hebben gemeen dat ze het Oldambtster landschap een warm
hart toedragen, overtuigd zijn van het unieke karakter hiervan en
gezamenlijk weerstand willen bieden aan de vele bedreigingen
waaraan dit kwetsbare gebied wordt blootgesteld. 
Afgelopen corona-jaar hebben er, noodgedwongen, slechts 1 fysie-
ke en 3 on-line vergaderingen plaats gevonden. 
gevonden. Stichting Landschap Oldambt heeft een ANBI-status. Dit
laat zien dat onze stichting in hoge mate bijdraagt aan het alge-
meen nut. We zijn hier als vrijwilligers trots op en stimulereerd
onze inzet.

www.landschapoldambt.nl
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Informatie en publiciteit
Stichting Landschap Oldambt heeft in 2021 regelmatig er bericht-
geving in de (lokale pers) verzorgd. Ook via de eigen site
www.landschapoldambt.nl proberen we onze donateurs en overi-
ge ge�nteresseerden van de nodige informatie te voorzien.
Periodiek (3 � 4 maal per jaar) versturen we een nieuwsbrief welke
digitaal aan onze donateurs en overige relaties wordt gestuurd.

Samenwerking
SLO heeft in 2021 samengewerkt met o.a. Libau, OLdambt wind-
molenvrij, Bond Heemschut en het Cultuur Hitorisch Centrum
Oldambt, Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl, Gemeente
Oldambt, 

Stichting Landschap Oldambt heeft een
ANBI-status. 
Dit laat zien dat onze stichting in hoge mate
bijdraagt aan het algemeen nut. 
Denk ook eens na over een (belastingvrije)
gift of nalatenschap.

www.landschapoldambt.nl

Kom op 
voor het 
landschap!
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