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Voorwoord van de voorzitter 
 
Ik ben verheugd dit voorwoord te schrijven in ons eerste jaarverslag van TheLivingOcean. 
 
Ik heb 15 jaar in Zanzibar gewoond en me daar al die tijd bezig gehouden met mijn passie: 
onze oceaan en mensen. In de tijd dat ik daar woonde heb ik veel veranderingen gezien. De 
eerste jaren was het een onderwaterwereldparadijs met veel gezonde koralen, veel 
schildpadden, haaien, roggen en scholen vissen. Na 10 jaar zag ik de achteruitgang van vissen, 
koralen en schildpadden. Terwijl ik in het begin gemakkelijk 20-40 schildpadden op één dag 
zag, is dat na 15 jaar veranderd naar 1 schildpad per maand. Dit brak mijn hart en ik 
onderzocht hoe dit allemaal kon gebeuren. De lokale gemeenschap, waar de meeste mensen 
niet zijn opgeleid, eten schildpadden en stropen de eieren. Ik organiseerde bijeenkomsten 
met dorpshoofden en luisterde naar hen. Ook informeerde ik hen over het leven in de oceaan 
en de consequenties van hun acties. Ik heb ook met veel vissers gesproken. In Zanzibar ben ik 
toen met 2 marine biologen begonnen een schildpaddenbroederij op te zetten, waar eieren 
beschermd worden tegen stropen zodat ze uit kunnen komen. De lokale gemeenschap 
hebben we hierbij betrokken, want dit is uiteindelijk voor hun toekomst en ook voor de 
volgende generatie. Ik heb met eigen ogen gezien dat kleinschalige projecten, uitgevoerd met 
de lokale bevolking, een impact kunnen hebben. 
 
Terug in Nederland wilde ik mijn passie voor de oceaan voortzetten en op meerdere plaatsen 
ter wereld met kleinschalige projecten een impact maken. Daarom heb ik samen met Mirjam 
Diederen, Arjen Hooij en Martine Keukenkamp The Living Ocean opgericht, een stichting 
zonder winstoogmerk die marine ecosystemen in stand houdt, ontwikkelt en beschermt. 
 
In 2021 hebben we de infrastructuur opgezet, die ons in staat gaat stellen fondsen te werven, 
projecten uit te voeren en te evalueren. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Yong Mi Janse 
 

 
  



1. Verslag van het bestuur 
 
De stichting TheLivingOcean is opgericht op 2 februari 2021.  
Overeenkomstig ons beleidsplan 2021-2023 hebben wij ons in 2021 gericht op een drietal 
punten, te weten 1. Stichting & Organisatie 2. Fondsenwerving 3. Projecten. 
 
1.1 Stichting & Organisatie 
In dit jaar hebben wij de infrastructuur opgezet voor de stichting. In 2021 hebben wij het 
volgende gerealiseerd: 
Juridisch en financieel: 

- Oprichtingsakte stichting bij de notaris 
- Inschrijven stichting bij de Kamer van Koophandel 
- Verkrijgen van een bankrekening 
- Aanvragen en verkrijgen van de ANBI status 
- Het opzetten van een financiële administratie conform de Richtlijn C2 kleine 

fondsenwervende instellingen 
Communicatie en naamsbekendheid: 

- Het ontwerpen en live gaan van onze website www.thelivingocean.org 
- Het mogelijk maken van donaties via onze website 
- Het verkrijgen van domeinnamen thelivingocean.org en thelivingocean.nl 
- Het creëren van een account op Instagram, Facebook en Linkedin 
- Het regelmatig posten van artikelen en foto’s op deze social media 
- Het ontwerpen van ons logo 

 
1.2 Fondsenwerving 
Na het realiseren van de benodigde infrastructuur (1.1) zijn we in de tweede helft van 2021 
begonnen met het benaderen van particulieren en organisaties voor fondsenwerven. Hierbij 
hebben we het volgende gerealiseerd: 

- Een actieve media campagne naar familie, vrienden en bekenden  
- Een actie gestart adopt-a-turtle waarbij door een donatie een symbolische schildpad 

cadeau kan worden gegeven 
- Het aanschrijven van stichtingen en organisaties voor het verkrijgen van giften 

 
1.3 Projecten 
Door ervaring in het verleden hebben wij contact gelegd met de NGO UnderTheWave in 
Zanzibar en deze NGO als eerste partner gekozen voor het uitvoeren van projecten. Een 
eerste voorstel door hen is ingediend en gaan wij honoreren. Dit project betreft een 
samenwerking met lokale scholen en het houden van educatieve sessies.  
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2. Toekomst

In het jaar 2022 willen wij verder bouwen aan onze infrastructuur en stappen maken met het 
creëren van meer bekendheid, het verkrijgen van fondsen en het ondersteunen en uitvoeren 
van projecten. 

2.1 Stichting & Organisatie 
In 2022 willen wij het volgende bereiken: 

- Het toevoegen van verdere functionaliteit op onze website, zoals het plaatsen van
documenten (bv dit jaarverslag)

- Het mogelijk maken van donaties via Instagram en Facebook
- Het werven van vrijwilligers om te helpen met de website en fondsenwerving
- Het inventariseren van een samenwerkingsverband met World-Unite voor het

inzetten van vrijwilligers

2.2 Fondsenwerving 
Voor 2022 hebben wij ons de volgende doelstellingen gesteld: 

- Het professionaliseren en verder ontwikkelen van adopt-a-turtle waarbij door een
donatie een symbolische schildpad cadeau wordt gegeven

- Het uitbrengen van een nieuwsbrief die gestuurd wordt aan donateurs
- Steun voor projecten verkrijgen via presentaties aan service clubs
- Het inventariseren van mogelijkheden voor fondsenwerving bij bedrijven
- Het werven van donaties bij particulieren

2.3 Projecten 
Voor 2022 hebben we de volgende plannen: 

- Het uitvoeren van een educatie project samen met NGO UnderTheWave in Zanzibar.
Dit project betreft een samenwerking met lokale scholen en het houden van
educatieve sessies over thema's zoals plastic-vervuiling, zeeschildpadden, hygiëne,
visecologie en duurzame visserijpraktijken en strand-schoonmaak-acties. Wij willen
hen onze liefde en passie voor de onderwaterwereld overbrengen. Als kinderen leren
en hun kennis overbrengen aan hun families en de gemeenschap dan spelen zij een
belangrijke rol bij het ontwikkelen van gemeenschapsbegrip en vraag naar duurzaam
beheer van hun marine omgeving. Een andere belangrijke educatieve rol van marine
educatie op scholen is de opleiding van het personeel op de school. De meeste
personeelsleden zijn in hun eigen jeugd en opleiding weinig blootgesteld aan de
natuur en hebben weinig kennis van marine planten, dieren en ecologische processen
en kunnen deze ook niet op hun waarde schatten. The Living Ocean zorgt, samen met
UnderTheWave, door de educatieve sessies voor studenten tevens voor opleiding van
het personeel.

- Het identificeren van nieuwe projecten en/of samenwerkingspartners.
- Het ontwikkelen van een standaard formulier en proces voor controle op verstrekte

middelen en rapportage over de voortgang van projecten.



3. Organisatie 
 

De Stichting TheLivingOcean heeft als doel het bevorderen van behoud, ontwikkeling en 
bescherming van marine ecosystemen met al hun flora en fauna.  
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer 81780966. Ons 
RSIN / fiscaal nummer is 862217519. TheLivingOcean is aangemerkt als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). 
 
Het bestuur bestaat uit: Yong Mi Janse (voorzitter), Martine Keukenkamp (secretaris), Mirjam 
Diederen (penningmeester) en Arjen Hooij (bestuurslid). De bestuursleden zijn onbezoldigd 
en hebben in 2021 geen vergoedingen ontvangen voor hun werkzaamheden. Ieder 
bestuurslid heeft evenveel stemrecht. 
 
In 2021 waren er geen werknemers in dienst en heeft de stichting geen gebruik gemaakt van 
vrijwilligers. 
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4. Jaarrekening 
 

 
 



 
 
Toelichting bij de posten 
 
Bestemmingsfondsen 

Euro Gift 
Saldo per 1 januari 2021 0 
Toevoeging 1.500 
Onttrekking 500 
Saldo per 31 december 2021 1.000 
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