
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 

Al aan de zee 
als goed doel gedacht?
Deel onze passie en bezorgdheid

voor de zeeën en oceaan. 

U houdt van de zee, maar zocht vruchteloos naar een 
kanaal om iets extra te doen voor deze zoute wereld?

Het VLIZ  kan u misschien helpen.

Uw schenkingen, legaten en andere financiële bijdragen 
zullen gericht en wereldwijd worden aangewend om de 

wetenschappelijke kennis over de zee te vergroten en het 
maatschappelijk bewustzijn over het grote belang van de 

zeeën en oceaan te bevorderen. Zo helpt u mee aan onze 
missie: de rijkdommen van de zee duurzaam beheren én 

doorgeven aan de toekomstige generaties.

Indien u interesse hebt om marien wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, kunt u 
lid worden van het VLIZ of een gift overmaken op 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 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Wilt u meer weten over de werking en de projecten van VLIZ-Filantropie of het 
lidmaatschap, neem dan een kijkje op onze website www.vliz.be/nl/uw-bijdrage.

Voor vragen over onze filantropiebeweging en schenkingen kan u vrijblijvend contact 
opnemen met de heer Jan Seys: 

jan.seys@vliz.be  |  +32-(0)59-34 21 30.

Indien u dat wenst, maken we graag een afspraak 
om u meer uitleg te geven.
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WAT? 
Meer dan 70% van het aardoppervlak bestaat uit zee of oceaan en … we weten 
er minder over dan over de maan. Voor velen blijft het diepe, blauwe water een 
mysterie, voor anderen is het een bron van rust, inspiratie en ontdekking. Maar 
zeeën en oceaan zijn onmisbaar voor het welzijn en overleven van de mensheid. 

Wist u bijvoorbeeld dat: 
•  Meer dan 50% van de mensen op onze planeet op minder dan 100 km van de kust 

leeft en dus afhankelijk is van de zee voor voeding, gezondheid, werk en recreatie?
•  86% van het water dat we drinken en meer dan 50% van de zuurstof die we 

inademen uit de oceaan komt? 
•  De oceaan – en daardoor ons klimaat – onder invloed van menselijke activiteiten 

snel aan het veranderen is? 

Ja, er wordt onderzoek gedaan naar deze fenomenen, maar dit gaat traag en er 
zijn onvoldoende middelen om de grote uitdagingen aan te gaan en mogelijke 
oplossingen te ontwikkelen. Om het werk van onze mariene wetenschappers te 
ondersteunen, wendt het VLIZ zijn lidgelden en alle schenkingen die het ontvangt 
aan om concrete projecten en acties te financieren. Er is meer fundamentele 
kennis over de zee nodig, maar ook meer inzicht in actuele thema’s zoals 
de opwarming en verzuring van de oceaan, de overbevissing, het verdwijnen 
van mariene biodiversiteit, het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en 
biomaterialen uit zeeorganismen, nieuwe technologieën voor oceaanobservaties en 
duurzame energiewinning uit oceaankrachten, duurzame voedselproductie op zee, 
vervuiling, de relatie tussen de zee en de menselijke gezondheid, etc.
Donaties maken het onze wetenschappers, ingenieurs en studenten mogelijk om 
creatieve oplossingen te bedenken voor problemen die zich stellen, innovatieve 
technieken uit te werken en een duurzaam gebruik van onze wereldzeeën te 
ondersteunen.

Elke vorm van steun helpt de wetenschappelijke kennis vooruit. Ontdek samen 
met ons het mysterie van het ‘blauwe goud’!

VOORBEELDEN
• METEN IS WETEN, BURGERS KUNNEN HELPEN

Het VLIZ bouwt mee aan een meetnetwerk 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. 

• DE ZEE IS EEN BRON VAN INSPIRATIE EN INNOVATIE
Innovatieve onderwerpen kunnen in onderzoeksprojecten onderzocht worden. 
Door uw bijdrage kunnen jonge wetenschappers onderzoek verrichten naar 
alle mogelijke thema’s, met de nadruk op opkomende en nieuwe kwesties, zoals 
de verkwalling van de zee, plasticvervuiling, pas ontdekte mariene structuren, 
fenomenen en soorten, onderwaterarcheologie of nieuwe technologieën voor 
staalname en exploratie.

• 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.

HOE?
Om als VLIZ-filantropieproject te worden gehonoreerd dient elk initiatief bij te 
dragen aan de wetenschappelijke kennis over kust- en zeegebieden ergens ter 
wereld. Elk project dient een neutrale, objectieve boodschap in zich te dragen. 
Projecten kunnen louter door nieuwsgierigheid of verwondering gedreven worden. 
Indien niet, dan dienen ze in elk geval op korte of langere termijn bij te dragen 
aan de verduurzaming van het beheer van de wereldzeeën, en dit door nieuwe 
wetenschappelijke kennis en meetgegevens te genereren.

Ten slotte strekt het tot aanbeveling dat de projecten, naast professionele 
wetenschappers, ook de jeugd en andere brede lagen van de maatschappij 
actief betrekken in de kennisvergaring en -opbouw (burgerwetenschap, 
oceaangeletterdheid). Elk projectvoorstel wordt voorgelegd aan de 
Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ, waarin vertegenwoordigers zetelen 
van alle Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen die marien onderzoek 
uitvoeren.

Jaarlijks maakt de Wetenschappelijke Commissie een lijst op met te financieren 
projecten, die ze op haar beurt ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Bestuur 
van het VLIZ.


