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VLIZ erkend als goed doel (2013 – 2014) 

• Goed doel voor de zeeën en oceaan in Vlaanderen/België? 

• Aanvraag tot erkenning – Ministerie van Financiën 
• Ingediend december 2012 
• Aanvaard juli 2014 (voor 2013-2014) 

• VLIZ erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek 
• Aanvraag tot hernieuwing ingediend juli 2014 
• Wachtend op erkenning… 

1. DONATIES ontvangen: giften, schenkingen en legaten 

 

2. Fiscale attesten uitreiken voor zuivere giften: 

belastingsvoordeel donateurs 

 

Belang erkenning: 



VLIZ-filantropiewerking 

1. Gescheiden van algemene VLIZ-werking 

2. Missie en doelstellingen 

3. Beoogde inkomsten (aparte rekening) 

4. Voorstel filantropieprojecten 

5. Communicatiekanalen  

 

Voorgelegd aan en goedgekeurd door Wetenschappelijke 

Commissie en Raad van Bestuur 



VLIZ-filantropiewerking: 
 
Gescheiden van VLIZ-werking 

Cruciale elementen voor succesvolle filantropiewerking: 

 

 Transparantie (hoeveel % van donatie gaat effectief 

naar project?) 

 Geloofwaardigheid, eerlijkheid 

 Integriteit 

 Niet uit eigenbelang vzw 

 Duidelijk maatschappelijk doel 

 



VLIZ - Filantropie 

Doelstellingen: 

 wetenschappelijke kennis over de zee vergroten 

 het maatschappelijk bewustzijn over het grote belang 

van de zeeën en oceaan bevorderen 

 

 

 

Missie:   

De rijkdommen van de zee duurzaam beheren én 

doorgeven aan de toekomstige generaties 

 



Filantropiewerking: 
Inkomsten VLIZ-filantropie 

Inkomsten 

Donaties 

Giften 

Schenkingen 

Legaten 

Fondsenwerving 
Partnerships met 

bedrijven of private 
donors 

VLIZ 
Lidgelden 

Kleine 
initiatieven 

Presenter
Presentation Notes
  Als eigen financiële bijdrage, doneert VLIZ jaarlijks de inkomsten bekomen via de lidgelden (Zo steunen ook onze leden dit goede doel), en kleine winstgevende initiatieven zoals Meet the Company, de voordrachten van Jan Seys en verkoop van VLIZ producten (boeken) aan zijn filantropiewerking.



VLIZ -filantropieprojecten 
 Fondsen (Zuidwerking, oceaanobservaties) 

=> ontwikkelingssamenwerking, capacity building, 

kennisopbouw, citizen science en outreach 

 

 Beurzen voor wetenschappelijk onderzoek (PhDs en 

Bright Research Ideas) 

⇒ Wetenschappelijke onderzoeksagenda met actuele 

thema’s 

 

 Leerstoel 

⇒ Educatie 

 

 Prijzen (e.g. Prijs Delcroix) 

 Kleine initiatieven 

Presenter
Presentation Notes
Onderzoeksagenda: OceaanvervuilingOceaan en menselijke gezondheidMariene biodiversiteitMariene exploraties, expedities en oceaanobservaties (incl. ontwikkelen van cutting-edge technologieën)Oceaan gerelateerde rampen (tsunami’s, stormen, ...)KlimaatsveranderingFormaat van beurzen voor wetenschappelijk onderzoek: Doctoraatsbeurs: toe te kennen via call for proposals Tijdsduur: 4 jaarKostprijs: 200.000 EUR Beurs voor “Bright Research Ideas”: toe te kennen via call for proposalsTijdsduur: 1 jaarKostprijs: 10.000 – 50.000 EUR Een beurs voor “Bright Research Ideas” heeft als doelstelling om aan wetenschappers de mogelijkheid te bieden om binnen hun onderzoek iets bijzonders te doen, buitengewone ideeën te exploreren, of hun onderzoek eens anders aan te pakken. Dit onderzoek hoeft niet meteen een publicatie op te leveren, maar kan alvast een leuk verhaal opleveren. Leerstoel (Educatie) Een erkende leerstoel kan worden opgericht op basis van een partnership met een bedrijf of private donor. Het gaat dan om onderwijs (seminarie of lessenreeksen) rond een welbepaald marien thema. Hoe de geschonken middelen precies worden gebruikt en binnen welke tijdspanne dat gebeurt, wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met het VLIZ. (Bron: https://universiteitsfonds.ugent.be/fondsenleerstoelen) Tijdsduur: 4 à 5 jaarPrijs: tussen 50.000 en 100.000€/ jaar Formaat:Organisatie door wetenschapper en/of administratieve krachtInteruniversitair: roteren tussen verschillende universiteiten voor postacademische vorming+ 1 keer per jaar een lessenreeks koppelen aan een leerstoel voor het grote publiek PrijzenOok de mogelijkheid om prijzen uit te reiken, zal aangeboden worden. Voorbeeld: vzw HYDRO zal in de toekomst mogelijks fondsen overdragen naar VLIZ om de prijs Delcroix voort te zetten. Er moet een formaat klaarstaan om dit verder te zetten. Kleine bijdragen Er wordt nagedacht over concepten om kleine bijdragen te genereren. Gezien aan kleine bijdragen een tegenprestatie van het VLIZ verbonden zou zijn, zijn deze bijdragen niet fiscaal aftrekbaar.  Voorstellen:Adopteer uw stukje Noordzee (per x km3) – 50 EUR (waarvan bv. 40 EUR naar oceaanobservaties gaat)Noordzeeknuffels: bv. 30 EUR kostprijs waarvan 20 EUR rechtstreeks naar het behoeden van de zee gaat? Of naar oceaanexploraties of …Geschenkenmandje met bv. knuffel, zeezout, badzout, zoutscrub, zeewier, zeevruchten Guylians (gesponsord?)…Tijdens de Wetenschappelijke Commissie van 10 maart 2015 is beslist dat het VLIZ autonomie krijgt om in het geval van kleine bijdragen (<10.000 EUR), een voorstel te doen aan de Wetenschappelijke Commissie omtrent de toepassing van het bedrag. In het geval van grote bijdragen, zal het VLIZ in overleg met de Wetenschappelijk Commissie een open call for proposals voor wetenschappelijk onderzoek lanceren. Indien de donateur wel een filantropieproject gespecifieerd heeft, zal het VLIZ i.s.m. de Wetenschappelijke Commissie een call rond dit project lanceren. Deze procedure zal elk jaar door de Wetenschappelijk Kerngroep geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd en/of uitgebreid worden.



Communicatiekanalen: Brochure 



Communicatiekanalen: De Grote Rede 

 ± 7000 abonnees 

 Ledenwerking toelichten 

 Filantropieprojecten en donateurs in de kijker plaatsen 

 Brochure bijvoegen: “Uw testament voor de zee” 

 Inschrijvingsformulier voor lidmaatschap bijvoegen: 

“Word lid en steun de zee!” 

 

 

Vaste Rubriek: “De zee als goed doel!” 

 

Presenter
Presentation Notes
Vanaf de volgende Grote Rede (nr. 40), met een bestand van ± 7000 abonnees, komt er een vaste rubriek “De zee als goed doel!” toegewijd aan de VLIZ – filantropiewerking, waarin deze wordt toegelicht. Zo komt de ledenwerking aan bod of kan een filantropieproject in de kijker worden gezet alsook de sponsors van het desbetreffende project.



Communicatiekanalen: website 



Communicatiekanalen: externe websites 
www.filantropie.be 

http://www.filantropie.be/


Communicatiekanalen: externe websites 
www.goededoelen.be 

http://www.goededoelen.be/


Testament.be 

Communicatiekanalen: salons en gidsen 

Presenter
Presentation Notes
Testament.be organiseert jaarlijks een driedaags Salon van het Testament waarop alle goede doelen een standje krijgen, ze verspreiden tevens een Gids naar alle geregistreerden en geven uw informatie weer op de website.De gids voor Giften en Legaten wordt verspreidt naar alle notarissen en advocaten, die hun cliënten dan kunnen informeren over het opnemen van een goed doel in hun testament.



Gids voor Giften en Legaten 

Communicatiekanalen: gidsen 



Eerste filantropieprojecten 

Strandobservatienetwerk – o.l.v. Jan Seys 

⇒ Lancering juni 2015 

 

 

 

Online gifts en crowdfunding voor aankoop fish tags 

– o.l.v. Jan Reubens 

 

 

 



The sea as a good cause! 

North-South exchange program 

Beach observation network Innovative research projects 
 

VLIZ ocean philanthropy initiatives 
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