
De Zee als Goed Doel
Dankzij uw gift, schenking of legaat vergroten 
we de wetenschappelijke kennis over de zee

vliz.be/uw-bijdrage



Sea & Science - 
collectie
Door een product van het VLIZ te kopen 
steun je de zee. De winst gaat naar kust-, 
zee- en oceaanonderzoek wereldwijd. 
Meer kennis leidt tot betere inzichten voor 
een duurzame toekomst. Zo kan je blijven 
genieten van de zee!

Verkoop via vliz.be/VLIZ-shop 
of tijdens VLIZ-events



VLIZ-lidmaatschap
Iedereen die de zee een warm hart toedraagt
nodigen we uit om VLIZ-lid te worden. 
Uw ledenbijdrage gaat naar ons goed doel 
‘de zee’.

Uw voordelen :
• u steunt marien onderzoek
• u kunt deelnemen aan de VLIZ-ledendag
• wij informeren u over ‘De Zee als Goed Doel’

via het ‘jaarverslag voor schenkers’
• wij bezorgen u De Grote Rede & Zeekrant
• u geniet 10% korting op de Sea&Science -

collectie tijdens VLIZ-events

Een lidmaatschap kost:
• 10 EUR voor studenten
• 30 EUR voor particulieren
• 100 EUR voor instituten/bedrijven

Lid worden kan via vliz.be/lidmaatschap
of door te mailen naar filantropie@vliz.be
of door ons te bellen +32 (0)59 34 21 30



Projecten & Beurzen
Projecten en beurzen gefinancierd door de 
VLIZ-filantropiewerking dragen wereldwijd bij tot 
het vergroten van de wetenschappelijke kennis 
en bevorderen het maatschappelijk bewustzijn 
over het grote belang van zeeën en oceaan.



Brilliant Marine Research Idea beurs
t.w.v . 5.000 EUR geeft doctoraatsstudenten
de kans om een briljant onderzoeksidee uit te
werken. Bedrijven uit de Blauwe Economie
hebben de mogelijkheid om deze beurs te
sponsoren. Ook particulieren kunnen hiertoe
bijdragen.

WoRMS-editors werken aan een wereldlijst van 
mariene soorten. Uw donatie zorgt ervoor dat 
deze taxonomische experten de lijst continu 
kunnen aanvullen en corrigeren wat cruciaal is 
voor het mariene biodiversiteitsonderzoek.

Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B 
genereert met de hulp van vrijwillige burger 
wetenschappers langetermijngegevens van het 
Noordzeestrand en het kustwater. Met uw steun 
kopen we apparatuur voor de SeaWatch’ers.

Meer info over bovenstaande en andere
VLIZ-filantropie beurzen en projecten vindt u
op vliz.be/projecten-filantropie.



Steun De Zee als Goed Doel en doneer via
IBAN BE70 0017 1687 3425 van het Vlaams 
Instituut voor de Zee vzw of online via vliz.be/
doe-een-gift. Giften vanaf 40 EUR zijn fiscaal 
aftrekbaar.

Vlaams Instituut voor de Zee
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende, België
www.vliz.be

Voor meer informatie:
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ
+32 (0)59 34 14 94
filantropie@vliz.be





Word VLIZ-lid
Uw steun maakt een wereld van verschil voor
het zeeonderzoek

vliz.be/lidmaatschap


