
Al aan de zee als goed doel gedacht? 
 

Deel onze passie en bezorgdheid voor de zeeën en oceaan 

De zee ligt al jaar en dag aan onze voeten.  

Ze biedt niet alleen een bron van rust, inspiratie en ontdekking, maar is ook 

onmisbaar voor het welzijn en overleven van de mensheid. 

Maar… onze zee krijgt het zwaar te verduren. 

Uw donatie helpt het VLIZ de zee te steunen! 

Vlaams Instituut voor de Zee vzw 

Wandelaarkaai 7 

8400 Oostende 

 

U heeft de keuze uit een lijst van VLIZ - projecten, die u kunt steunen, zoals:  
 

 het observatienetwerk, dat bestaat uit experten en vrijwilligers die op 

regelmatige basis het strand en de zee monitoren. Hierbij wordt een groot volume 

aan data gegenereerd waarmee onze wetenschappers aan de slag kunnen om 

problemen te analyseren en mogelijke oplossingen voor te stellen; 

 beurzen voor wetenschappelijk onderzoek in actuele thema’s zoals vervuiling, 

opwarming van de oceaan, duurzame energiewinning uit oceaankrachten en het 

verdwijnen van mariene biodiversiteit; 

 zuidwerking, die de kans biedt aan jonge wetenschappers om kennis op te doen 

en ervaringen te delen met collega’s in andere kustregio’s. 

 

Het VLIZ zet uw lidgeld, gift, schenking of legaat gericht en wereldwijd in om de 

wetenschappelijke kennis over de zee te vergroten en het maatschappelijk 

bewustzijn over het grote belang van de zee te bevorderen. Zo helpt u mee aan onze 

missie: de rijkdommen van de zee duurzaam beheren én doorgeven aan de 

toekomstige generaties. 

 
 



Voor meer informatie of persoonlijk 

advies, kunt u steeds vrijblijvend en 

discreet terecht bij  

Delphine Vanhaecke 

Contact Filantropie VLIZ 

Tel: +32 (0) 59 34 01 82 

GSM: +32 (0) 488 27 07 13 

E-mail: filantropie@vliz.be 

Website: www.vliz.be/uw-bijdrage 

‘Neem het VLIZ op in uw testament en maak van de zee 

uw erfgenaam’ 

Indien u geen testament opmaakt en u geen erfgenamen nalaat, komt uw erfenis 

volledig aan de staat toe. Hebt u reeds overwogen om een deel of het geheel van 

uw vermogen na te laten aan een goed doel?  

Naast het algemene legaat, bestaat er een fiscaal vriendelijke formule om iets na 

te laten aan uw verre nabestaanden en tegelijkertijd het VLIZ, als goed doel, te 

steunen, namelijk het DUOLEGAAT. Via het duolegaat neemt het VLIZ alle 

successielasten voor zijn rekening, ook die van uw andere erfgenamen.  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor persoonlijk advies of raadpleeg uw notaris. 

Uw testament voor de zee 

Indien u interesse heeft om een project 

te steunen, kunt u een gift overmaken 

op het rekeningnummer IBAN 

BE70001716873425 (BIC GEBABEBB) van 

het  Vlaams Instituut voor de Zee vzw 

met de vermelding ‘Filantropie’. Giften 

vanaf 40.00 EUR zijn fiscaal aftrekbaar.  
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Uw donatie voor de zee 
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