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Filantropie 

de zee als goed doel 

 Jaarverslag voor schenkers 

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift. 

Tina Mertens, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 21 33 of via filantropie@vliz.be 



>> Ledendag  

Om zijn trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren 

kennen, organiseert het VLIZ een ledendag. Op 24 juni 2016 vond de eerste editie plaats waar 

ruim 100 leden present op tekenden. Tijdens een leerrijke midzomerwandeling onder             

begeleiding van professionele gidsen verkenden de deelnemers de Oostendse Oosteroever met 

aandacht voor de boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek. Tot 

slot demonstreerden de vrijwilligers van het strandobservatienetwerk SeaWatch-B hun kunnen. 

De avond werd afgesloten met een receptie in het Marien Station Oostende. 

Beste lezer, 

Sinds 2013 is het VLIZ erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek die fiscale at-

testen mag uitreiken. Het VLIZ biedt, als enig goed doel in Vlaanderen, mensen die de zee een 

warm hart toedragen de mogelijkheid om iets extra te doen voor de zee. Daarbij 

onderschrijven wij de Ethische Code van de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving 

en worden onze schenkers jaarlijks op de hoogte gebracht van wat met de verworven fondsen 

gedaan werd. Via dit jaarverslag geven wij graag een overzicht van onze verwezenlijkingen in 

2016. Met dank aan al onze schenkers om dit waar te maken! 

Jan Mees, Algemeen directeur 



De zee is een bron van inspiratie en innovatie 

Innovatieve onderwerpen kunnen in onderzoeksprojecten onderzocht worden. Denk hierbij 

aan thema’s zoals de verkwalling van de zee, plasticvervuiling, pas ontdekte mariene       

structuren, fenomenen en soorten, onderwaterarcheologie of nieuwe technologieën voor  

staalname en exploratie. 

Via het Filantropieproject Steun de WoRMS Editors! werden in 2016 voor een bedrag van 

1.259 euro beurzen uitgereikt aan internationale experten voor het correct beschrijven van al 

het  leven dat zich in onze zeeën en oceaan bevindt. Al deze informatie wordt gebundeld in 

een   Wereldlijst van Mariene Soorten (WoRMS – World Register of Marine Species). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomend werd voor de eerste maal een oproep uitgeschreven 'Brilliant Marine Research    

Ideas' met als doel jonge wetenschappers verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse 

Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader 

van hun doctoraatsonderzoek. 19 aanvragen werden gedelibereerd waarvan er vier werden  

gehonoreerd voor een budget van 19.920 euro. In de loop van 2018 volgt het VLIZ hun       

onderzoek verder op. 
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De oceaan kent geen grenzen 

Om een antwoord te bieden op vraagstukken over onze wereldzeeën is een wereldwijd en  

interdisciplinair netwerk van mariene onderzoekers nodig. Via zijn noord-zuidwerking wil het 

VLIZ de mogelijkheid bieden aan jonge wetenschappers om kennis te vergaren en ervaring uit 

te wisselen met collega’s in andere kustregio’s.  

Enerzijds wordt het Filantropieproject Protect Marine Life Chile gesteund waar in 2016 voor 

een bedrag van 5.675 euro onderzoeksinstrumenten (duikuitrusting en akoestische            

apparatuur) werd aangekocht om wetenschappers verbonden aan de Universidad Austral de 

Chile toe te laten kostbare gegevens te verzamelen over de biodiversiteit in de Golf van     

Corcovado. 

Anderzijds werden voor een bedrag van 4.500 euro in het kader van de lopende                  

samenwerking tussen VLIZ en Kenia drie reisbeurzen toegekend aan studenten verbonden 

aan het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI), de Technical University of 

Mombasa (TUM) en de University of Nairobi (UoN). Hun mariene stage vindt plaats in het voor-

jaar van 2018. 

>> Realisaties  

 

De filantropiewerking van het VLIZ kadert rond drie thema’s waarin projecten gerealiseerd  

worden en beurzen toegekend aan beloftevolle jonge onderzoekers. Meer informatie over   

onze realisaties is te raadplegen op de webpagina:  

www.vliz.be/nl/projecten-filantropie  

 

Meten is weten, burgers kunnen helpen 

Het VLIZ bouwt mee aan een meetnetwerk SeaWatch-B voor  

onze kustwateren met de hulp van experten en vrijwilligers. 

Door op regelmatige basis en met gespecialiseerde         

meetapparatuur het strand en de Noordzee te monitoren, 

wordt een groot volume aan data gegenereerd waarmee onze 

wetenschappers aan de slag kunnen om hun kennis te        

verscherpen, problemen te analyseren en mogelijke oplossingen voor te stellen. In 2016   

hebben 15 vrijwilligers zich ingezet voor het opmeten van vaste strandzones wat resulteerde 

in 60 bijkomende datareeksen. 


