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Presentation Notes
Een goed doel: een organisatie die zich inzet op filantropisch vlak.een filantropische instelling of goededoelenorganisatie is een non-profit vereniging (stichting of organisatie) die private middelen werft en deze inzet om een doelstelling te verwezenlijken die ten goede komt aan het algemeen belang. Voor het VLIZ betekent dit dat wij ons inzetten voor het goede doel, de zee, met eigen middelen (zoals expertise en tijd) en financiële bijdragen van donateurs of fondsen.
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Presentation Notes
 fondsen bestaan vnl uit lidgelden , kleine initiatieven en giftenVLIZ doneert jaarlijks zijn inkomsten van de lidgelden, en kleine winstgevende initiatieven zoals Meet the Company, de voordrachten van Jan Seys en dergelijke aan zijn filantropiewerking.Zo steunen ook onze leden de zee!
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Presentation Notes
Fondsenwerving en ledenwerving: via Flyers, posters, infostanden, artikels in Grote rede, artikel in Gids voor Giften en Legaten en via website (zie volgende slide)



De Ethische Code voor Fondsenwerving

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) onderschrijft de 
Ethische Code van de VEF.  (sinds 2016)

Dit houdt in dat schenkers, leden, medewerkers en 

personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden 

van wat met de verworven fondsen gedaan werd. 

Presenter
Presentation Notes
In 2016 is VLIZ lid geworden van VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw - V.E.F.), wat wil zeggen dat we bepaalde verplichtingen hebben ten aanzichte van onze donors/schenkers/leden.Plichten:Doorzichtigheid van de rekeningenSTRIKTE FONDSWERVINGSMODALITEITENBOODSCHAPPEN EN COMMUNICATIESCode van de informatieplicht voor leden van de VEFInformeren over oorsprong en aanwending van middelenAlgemene verplichtingen ivm. PubliciteitBijzondere verplichtingen van jaarlijkse neerlegging bij de VEF



Begroting 2016

 Lidgelden: EUR 8.770,00
 Giften: EUR 2.471,61
 Andere inkomsten: EUR 3.161,81

1. Inkomsten op 31/12/2015: EUR 14.403,42

2. Verwachte inkomsten 2016: EUR 11.000,00

Filantropiebudget 2016: EUR 25.403,42

 Lidgelden: EUR 9.000 (op 14/06/2016: EUR 8.180)
 Giften e.a. inkomsten: EUR 2.000 (op 14/06/2016: 

EUR 4.069,12)
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Presentation Notes
Op 14 juni 2016Giften: 2563 euroMeet The Company: 750 euroLedendag: 110 euroBoeken: 192.37 euroAndere: 453.75 euroTotaal= 4069.12 EUR 



Begroting 2016

 Fondsenwerving: EUR 2100

 Project SeaWatch-B: EUR 3000

 Project Protect Marine Life Chile: EUR 3000

 Reisbeurzen (3): EUR 4500

 Beurzen voor een Briljant Marien 

Onderzoeksidee (min. 2): EUR 10.000

2803.42 EUR van het filantropiebudget is niet toegewezen

3. Besteding: EUR 22.600
(goedgekeurd door Wetenschappelijke Kerngroep)
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Administratie: 0 EURFondsenwerving: Flyers, posters, gids voor giften en legaten, lidgeld VEFSeaWatch-B: Aankoop uitrusting voor 5 SeaWatchersProtect Marine Life Chile: Aankoop van de ‘soundtrap’ (van Ocean Instruments) voor akoestisch onderzoek in de MPA’s in Zuid-Chili(2803.42 EUR van het filantropiebudget is niet toegewezen



Filantropie
Activiteiten
2015-2017



Activiteiten
Goedgekeuring door Wetenschappelijke Kerngroep. 

Filantropieproject moet:

 bijdragen tot wetenschappelijke kennis over kust en zee;

 neutrale, objectieve boodschap in zich dragen;

 bijdragen aan verduurzaming beheer wereldzeeën, door nieuwe 

wetenschappelijke kennis en meetgegevens te genereren;

 Strekt tot aanbeveling: naast professionele wetenschappers, ook de 

jeugd en brede lagen van de maatschappij actief betrekken in de 

kennisvergaring en -opbouw (burgerwetenschap, ocean literacy);

 link leggen naar de kerntaken van het VLIZ

 VLIZ-meter of VLIZ-peter, die verantwoordelijk is voor het 

(inhoudelijk) opvolgen van het project. 

De contactpersoon voor VLIZ-filantropie ondersteunt elk 

filantropieproject waar mogelijk en nodig is.
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(goedgekeuring Wetenschappelijke Kerngroep van VLIZ die op haar beurt de beslissing ter kennisgeving voorlegt aan de Raad van Bestuur. Een filantropieproject moet:bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over kust- en zeegebieden ergens ter wereld;een neutrale, objectieve boodschap in zich dragen;op korte of langere termijn bijdragen aan de verduurzaming van het beheer van de wereldzeeën, en dit door nieuwe wetenschappelijke kennis en meetgegevens te genereren;het strekt tot aanbeveling om naast professionele wetenschappers, ook de jeugd en andere brede lagen van de maatschappij actief te betrekken in de kennisvergaring en -opbouw (burgerwetenschap, oceaangeletterdheid);een link leggen naar de kerntaken van het VLIZ: een sterk raakvlak bevatten met één of meerdere van de kerntaken van het VLIZ (data en informatiebeheer, oceaangeletterdheid, ondersteuning van marien beleid,…) zodat een specifieke expertise kan ingezet worden;een VLIZ-meter of VLIZ-peter hebben, die verantwoordelijk is voor het (inhoudelijk) opvolgen van het project. De contactpersoon voor VLIZ-filantropie ondersteunt elk filantropieproject waar mogelijk en nodig is.)



Activiteiten
3 projecten:

 Steun de SeaWatchers (2015)
 Steun de WoRMS Editors (2015)
 Protect Marine Life Chile (2016)

2 soorten beurzen:

 Reisbeurzen (2016)
 Beurzen voor een ‘Briljant Marien 

Onderzoeksidee’ (2017)
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Steun de SeaWatchers!
Vrijwillige burgerwetenschappers meten de toestand van de

Belgische Noordzee, en dit vanop het strand.

www.vliz.be/support-our-seawatchers

PROJECT
2015

doorlopend

VLIZ mentor: Jan Seys

www.seawatch-b.be



Bescherming marien leven ChiliPROJECT
2016

NIEUW! Lokale onderzoekers en vrijwilligers verzamelen kostbare gegevens

over de biodiversiteit in mariene reservaten ter bescherming van

sleutelsoorten (o.a. blauwe vinvis en orka) en hun leefomgeving.

www.vliz.be/protect-marine-life-chile
Contact Chili: Francisco Viddi (Universidad Austral de Chile)

VLIZ-mentor: Ann-Katrien Lescrauwaet
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Presentation Notes
The coastal ecosystems of Chile are one of the most productive systems in the world. In particular, the fjords and channels in Southern Chile have been globally recognized as top priority for nature conservation. This is because they are home to a unique marine biodiversity. However, they are also important to a variety of more recent economic developments affecting the traditional way of living in the often isolated coastal communities. The recognition of the worldwide importance of the area is the result of years of marine research efforts, in often very harsh environmental conditions and with limited means. Therefore, a diversity of local initiatives has been set up in the region to protect these fragile marine ecosystems.



Steun de WoRMS Editors
Vrijwillige taxonomische experten werken aan een

wereldlijst van mariene soorten. Het betreft een race tegen

de tijd, want door een veranderende oceaan dreigen

soorten uit te sterven alvorens ze ontdekt worden.

© Patrick Coin

www.vliz.be/support-the-worms-editors

VLIZ mentor: Leen Vandepitte

http://marinespecies.org

PROJECT
2015

doorlopend



• Reisbeurs t.w.v. EUR 1500 voor beloftevolle 

studenten uit Kenia 

• Doel: netwerken op VLIZ Marine Science

Day 2017 en meedraaien op werkvloer 

tijdens kort verblijf op VLIZ of labo van MOG

• Selectie van studenten: TUM, UoN en KMFRI

BEURZEN
2016

Reisbeurzen
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Niveua student: (post master/pre-doc, <35y)3 beurzen, 1 per instituutTechnical University of Mombasa (dr. Cosmas Munga), University of Nairobi (Prof. Agnes Muthumbi) en dr. Enock Wakwabi (KMFRI)



Doel: de mogelijkheid bieden een bijzonder marien 

idee uit te werken dat gekaderd is binnen het 

doctoraatsonderzoek.

• Max. EUR 5000 per beurs

• Voor doctoraatstudenten (<35j) van Vlaamse Unief

• Jury: wetenschappelijke kerngroep VLIZ

• Lancering call: najaar 2016 

• Deadline: twee maanden na oproep

• Uitreiking grants op VLIZ Marine Science Day 2017

• Implementeringsperiode: 1 jaar

BEURZEN
2017 Beurzen voor een

‘Briljant Marien Onderzoeksidee’
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For 2017, VLIZ Philanthropy offers grants for a ‘Brilliant Marine research Idea’. The grants for a ‘Brilliant Marine Research Idea’ are intended to inspire and enable PhD students affiliated to a Flemish University to execute a brilliant idea during their PhD within the frame of their research. We seek to fund a marine research idea that can contribute to solving a hypothesis-based marine research question. Topics of interest are (amongst others) the themes identified in the philanthropy research agenda including pollution, oceans and human health, marine biodiversity, climate change, ocean related disasters, marine explorations. The fund (of max. EUR 5000) can be used to assist PhD students in their lab and/or field work, data acquisition and analysis, visits to other institutes to use specialized facilities, acquisition of equipment or software needed for a certain analysis and so on. The fund cannot be used for personnel costs or to join conferences. Documents needed for application:application form (fixed format (DOWNLOAD)) (max 3 pages)CV of PhD student (free format)letter of consent  of supervisor affiliated to Flemish University (free format)



VLIZ-
Ledenwerking

2016

Open Wetenschappelijke Commissie 16 juni 2016

Presenter
Presentation Notes
Een goed doel: een organisatie die zich inzet op filantropisch vlak.een filantropische instelling of goededoelenorganisatie is een non-profit vereniging (stichting of organisatie) die private middelen werft en deze inzet om een doelstelling te verwezenlijken die ten goede komt aan het algemeen belang. Voor het VLIZ betekent dit dat wij ons inzetten voor het goede doel, de zee, met eigen middelen (zoals expertise en tijd) en financiële bijdragen van donateurs of fondsen.



VLIZ Ledendag 2016
Aantal leden op 14 juni 2016: 406 (2015: 330 leden op 31/12/2015)
Wie? Mensen met een passie voor de zee en zeewetenschappen

Om trouwe leden te bedanken voor hun steun en nieuwe leden beter 
te leren kennen organiseren we een ledenactiviteit op 24 juni.
www.vliz.be/vliz-ledendag-2016

Presenter
Presentation Notes
Extra inspanningen om leden aan te trekken=> lidgeld steunt onze filantropieactiviteiten, flyers in Grote Rede en Word Lid stand op eventen, online lid worden, LEDENDAG 2016VLIZ-leden steunen de Zee!Om onze leden te bedanken en beter te leren kennen organiseren we een VLIZ-ledenactiviteit op 24 juni.80 leden hebben zich ingeschrevenOok de VLIZ medewerkers zijn uitgenodigd en zullen in grote getale aanwezig zijn, gezien zij automatisch lid zijn van VLIZLedenaantal op 14/06                                   Individuele (+ partnerleden):                   290 (266 IND + 24 PL)     Institutionele:                                                  29Studenten:                                                       25niet-betalende:                                              62totaal:                                                                 406 



VLIZ – Ledendag Programma
Vrijdag 24 juni:
18.30 uur – Verwelkoming in het Marien Station Oostende
19.00 – 21.00 uur – Geleide wandeling op oosteroever
21.00 uur – Receptie in het Marien Station Oostende




	VLIZ FILANTROPIE��‘de zee als goed doel’��Budget, activiteiten en ledenwerking
	Filantropie��Budget�� 2016
	Fondsenwerving filantropie
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	De Ethische Code voor Fondsenwerving
	Begroting 2016
	Begroting 2016
	Filantropie��Activiteiten��� 2015-2017
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Steun de SeaWatchers!
	Bescherming marien leven Chili
	Steun de WoRMS Editors
	Reisbeurzen
	Beurzen voor een �‘Briljant Marien Onderzoeksidee’
	VLIZ-��Ledenwerking���2016�
	VLIZ Ledendag 2016
	VLIZ – Ledendag Programma
	Slide Number 20

