
NAAR EEN  
DUURZAAM GEBRUIK 
VAN ZEEEN EN 
OCEAAN

Een filantropische instelling of goede-
doelen-organisatie is een non-profit stichting 
of organisatie die private middelen werft 
om doelstellingen van algemeen belang 
na te streven. Het goede doel voor het 
VLIZ is de zee. Steun komt er via eigen 
middelen (zoals expertise en tijd en/of het 
vrijstellen van lidgelden voor dit doel) en 
met financiële bijdragen van donateurs of 
fondsen. Tot voor kort was het in Vlaanderen 
voor vrijwilligers, donors of subsidiërende 
organisaties die de zee en het zeeonderzoek 
een warm hart toedragen niet mogelijk 
om iets “terug te doen”. Jammer dacht het 
VLIZ, want de zee draagt zoveel bij aan ons 
welzijn, zowel op mentaal als fysiek vlak. En 
bovendien is diezelfde zee maar al te vaak 
pijnlijk slachtoffer van diverse menselijke 
activiteiten. Tijd dus om de handen uit de 
mouwen te steken!

Wat doet het VLIZ met jouw 
“goede doelen bijdrage”?

Of de bijdrage nu uit lidmaatschap, 
giften, schenkingen, legaten of sponsoring 
komt, elke financiële bijdrage van die aard 
wordt door het VLIZ gericht en wereldwijd 
aangewend om een goed zeedoel te dienen. 
Daarenboven is het VLIZ gemachtigd om 
op donaties vanaf 40 EUR per jaar (niet op 
lidgelden) fiscale attesten uit te reiken. Met 
deze middelen kan het VLIZ als filantropische 
instelling projecten en acties financieren 
die de wetenschappelijke kennis over 
de zee vergroten en het maatschappelijk 
bewustzijn rond het belang van zeeën 
en oceaan bevorderen. Voor een selectie 
van projecten wordt te rade gegaan bij de 

De zee als goed doel! 

Je bent reeds lid van het VLIZ? Of je 
hebt een hart voor de zee en zoekt een 
mogelijkheid om de zee als goed doel 
te steunen? Dat kan! Het VLIZ, erkend 
als goed doel sinds 2013, biedt iedereen 
immers de kans zijn of haar passie en 
bezorgdheid voor de zeeën en oceaan 
te delen. Wat dit concreet inhoudt en 
betekent, ontdek je hier.

Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ, 
die een lijst van te financieren projecten 
opstelt en dit advies overmaakt aan de 
Raad van Bestuur, die finaal beslist. In de 
Wetenschappelijke Commissie zetelen 
vertegenwoordigers van alle Vlaamse 
Universiteiten en onderzoeksinstellingen 
betrokken in marien onderzoek. Om als 
VLIZ-filantropieproject gehonoreerd te 
worden, dient het initiatief op korte of lange 
termijn bij te dragen tot de verduurzaming 
van het beheer van de wereldzeeën. 
Bovendien strekt het tot aanbeveling dat 
gedurende het project, naast professionele 
wetenschappers, ook de jeugd en andere 
brede lagen van de maatschappij betrokken 
worden in de kennisvergaring en – opbouw 
(burgerwetenschap, oceaangeletterdheid). 

En wat krijg je terug  
als VLIZ-lid?

VLIZ heeft beslist jaarlijks alle inkomsten 
van lidgelden aan filantropische zeeprojecten 
te besteden. Zo draag je als lid automatisch 
ook de zeeën en oceaan een warm hart toe! 

Naast deze garantie biedt lidmaatschap 
ook volgende voordelen: 
• het jaarlijks ontvangen van het VLIZ-

jaarboek (digitaal) en de VLIZ-kalender;
• een abonnement op het populair 

wetenschappelijke tijdschrift De Grote Rede 
(drie nummers per jaar);

• een abonnement op de elektronische 
publicaties, o.a. de wekelijkse VLIZ 
Bibliotheek Aanwinstenlijst en de 
dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse 
versie van de nieuwsbrief VLIZINE;

• het occasioneel toezenden van andere 
VLIZ-publicaties (VLIZ Special Publications, 
boeken, posters, etc.);

• een abonnement op de jaarlijkse Zeekrant;
• kortingen op door het VLIZ georganiseerde 

studiedagen en congressen; 
• kortingen op speciale publicaties van het 

VLIZ;

• vrij gebruik van de diensten van de VLIZ-
bibliotheek en het datacentrum, met 
gereduceerde tarieven voor kopieën.

• vanaf 2016: de mogelijkheid zich 
in te schrijven voor een exclusieve 
ledenactiviteit tegen minimale kost

• De prijzen voor het lidmaatschap bedragen:
• 10 EUR voor studenten-leden;
• 30 EUR voor sympathiserende individuele 

leden;
• 100 EUR voor institutionele leden 

Je kunt lid worden van het VLIZ of een 
gift overmaken via het rekeningnummer 
IBAN BE70 0017 1687 3425 (BIC GEBABEBB) 
van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw 
(Bank: BNP Paribas Fortis. Adres: Jacob 
Besagestraat 54, 8400 Oostende) met de 
vermelding ‘Filantropie’. Giften vanaf 40 EUR 
zijn fiscaal aftrekbaar, lidgelden zijn niet 
fiscaal aftrekbaar.

Nog vragen?

Voor meer informatie of persoonlijk 
advies, kun je steeds vrijblijvend en discreet 
terecht bij Delphine Vanhaecke, contact 
filantropie VLIZ:
T: +32 (0) 59 34 01 82
GSM: +32 (0) 488 27 07 13
E: filantropie@vliz.be
URL: http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage
Adres: VLIZ, Delphine Vanhaecke, 
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende

VLIZ staat ook geregistreerd op  
www.filantropie.be, een platform waar je 
gestructureerde en betrouwbare informatie 
kan krijgen als vrijwilliger, donor of 
subsidiërende organisatie over filantropische 
instellingen in België.
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