
Wie was Marc Cornelissen?

Denken, dromen, durven en doen. Over geogra-
fische, wetenschappelijke en organisatorische 
grenzen heen. Dat is wat Marc Cornelissen 
tot aan zijn overlijden in de praktijk bracht als 
professioneel avonturier, in de context van het 
creëren van een duurzame wereld. Andere paden 
durven kiezen dan de gebruikelijke, is de attitude 
die Brightlands daarbij zo bijzonder aanspreekt. 
Brightlands wil wetenschappers, studenten, 
ondernemers en professionals verbinden over 
grenzen heen, en ze laten samenwerken aan 
grote uitdagingen op het gebied van duurzaam-
heid en gezondheid. De houding en impact die 
Marc Cornelissen had is bij uitstek wat Bright-
lands graag wil uitstralen.

De Award

De Marc Cornelissen | 
Brightlands Award is een 
aanmoedigingsprijs. De award 
bestaat uit een aandenken en 
een geldbedrag van  
€ 35.000. Met behulp van 
het bedrag kan de kandidaat 
de activiteiten die bij de  
kandidaatstelling zijn  
aangegeven uitvoeren. 
Tijdens de volgende award 
uitreiking in 2018 geeft de 
award houder een  
presentatie en vertelt hij 
welke ontwikkeling zijn werk 
heeft doorgemaakt dankzij 
de award.

Marc Cornelissen
 Brightlands Award  

Over ons
 
Brightlands wil wetenschappers, studenten, ondernemers en professionals 
verbinden over grenzen heen, en ze laten samenwerken aan grote uitdagin-
gen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De houding en impact 
die Marc Cornelissen had is bij uitstek wat Brightlands graag wil uitstralen.

Contact opnemen 

maurice.olivers@brightlands.com
www.marccornelissenbrightlands-
award.com 

Brightlands  
Marc Cornelissen Award
Urmonderbaan 22
6167 RD Sittard-Geleen



Onze Sponsoren 

Wilt u deel uitmaken van ons initiatief en jonge enthousiaste, vooruitstrevende ondernemers 
en onderzoekers een steun in de rug bieden dan hebben wij de volgende sponsor pakketten 
voor u:

 
 Silver Sponsor 

Als Silver Sponsor kunt u de 
volgende zaken verwachten:  

• Klein logo tijdens het 
symposium

• Presenteer uw bedrijf 
tijdens het Brightlands 
symposium en laat zien 
hoe uw bedrijf bijdraagt 
aan een beter toekomst

• Vermelding op de website

Uw investering: €2.500,-  
excl. BTW

 
 Platina Sponsor 

Als platina sponsor kunt u de 
volgende zaken verwachten: 

• Groot logo tijdens het 
symposium

• Presentatie van de win-
naar tijdens een event van 
uw keuze

• Presenteer uw bedrijf 
tijdens het Brightlands 
symposium en laat zien 
hoe uw bedrijf bijdraagt 
aan een beter toekomst

• Bijdrage aan het bestuur/
lidmaatschap van de 
stichting

• Vermelding op de uitno-
diging

• Benoeming op de website 

Uw investering: € 15.000,- 
excl. BTW

 
 Gold Sponsor 

Als Gold Sponsor kunt u de 
volgende zaken verwachten: 

• Medium logo tijdens het 
symposium

• Presenteer uw bedrijf 
tijdens het Brightlands 
symposium en laat zien 
hoe uw bedrijf bijdraagt 
aan een beter toekomst

• Vermelding op de uitno-
diging

• Vermelding op de website

Uw investering: € 5.000,-  
excl. BTW


