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Voorwoord van de voorzitter 
 
Ik ben trots dit voorwoord te schrijven in ons tweede jaarverslag van TheLivingOcean. 
 
In 2022 hebben we heel veel bereikt, nadat we in 2021 de basis hadden gelegd voor al onze 
activiteiten. Wij zijn ongelofelijk blij dat we succesvol ons educatieproject in Zanzibar hebben 
opgezet en een groot aantal leerlingen wekelijks les krijgen in hygiëne, plastic vervuiling en 
het zeeleven. De schildpaddenbroedplaats is een succes en regelmatige schoonmaakacties op 
het strand helpen bij de bewustwording van de lokale bevolking. Daarnaast is het starten van 
de coral farm een belangrijke stap in het herstel van het zeeleven. De samenwerking met 
UnderTheWave zorgt voor de goede uitvoering van de projecten ter plekke en de start van 
samenwerking met World-Unite zorgt voor de inzet van vele vrijwilligers die ons ter plaatse 
helpen, zodat we nog meer kunnen doen. 
 
Voor 2023 hebben we veel plannen. Het educatieproject willen we op meer scholen gaan 
uitvoeren en de lessen gaan we verder professionaliseren. Daarnaast willen we de 
gezondheid en diversiteit van het koraalrif in Zanzibar in kaart brengen, zodat we op basis van 
deze gegevens gerichte acties kunnen nemen. Het continueren en uitbreiden van lopende 
projecten zoals de turtle hatchery, schoonmaakacties en de coral farm blijft ook onze 
aandacht houden. En als laatste blijven we op zoek naar betrouwbare lokale partners in 
andere landen, waarmee we samen projecten kunnen uitvoeren. 
 
Als laatste wil ik alle betrokkenen bedanken. Zeer verheugd ben ik met het feit dat vrienden 
en familie en diverse stichtingen ons doel een warm hart toedragen. Zonder hun financiële 
bijdragen zouden wij onze projecten niet kunnen uitvoeren. Ook UnderTheWave, WorldUnite 
en onze vrijwilligers zijn wij zeer dankbaar voor al het werk dat zij verzetten. 
 
 
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 onze focus van 2021 gecontinueerd 
in 2022 en ons gericht op een drietal punten, te weten 1. Stichting & Organisatie 2. 
Fondsenwerving 3. Projecten. 
 
1.1 Stichting & Organisatie 
In 2022 hebben wij onze basis verstevigd en het volgende gerealiseerd: 

- Ons eerste jaarverslag 2021 gepubliceerd op onze website 
- Onze donatiefaciliteit via onze website beter beschermd tegen frauduleuze 

handelingen 
- Ons website beheer uitbesteed aan professionele partij AIM.nu 
- Twee vaste vrijwilligers, Amel Ramirez en Thiago Souza. Zij helpen bij social media en 

de nieuwsbrieven 
- Donaties mogelijk gemaakt via Facebook en Instagram 
- Het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief 

 
1.2 Fondsenwerving 
In 2022 zijn we verder gegaan met fondsenwerving en hebben het volgende bereikt: 

- Donaties ontvangen van diverse stichtingen zoals Mundo Crastino Meliori, Stichting 
van Helden Tucker, Els & Tom Akerboom stichting, Stichting  van de Hucht Beukelaar, 
Stichting Kootje Fundatien Sine en Stichting Jamiti.  

- Particuliere acties, zoals 25 jarig huwelijksfeest Mirjam & Raoul (EUR 1.800) en 
verjaardagsfeest Selma (EUR 185) 

- Twee schenkingen, welke elk 5 jaar lopen 
 

1.3 Projecten 
In 2022 hebben we de volgende zaken gestart en bereikt: 

- Een intensieve samenwerking met NGO UnderTheWave in Zanzibar.  
- Een drie-jarige overeenkomst met World-Unite over het begeleiden van vrijwilligers 

in Zanzibar. Vanaf midden oktober zijn er wekelijks tussen de 15 en 20 vrijwilligers die 
les krijgen over de oceaan, het zeeleven en de bedreigingen, en meehelpen bij de 
projecten. 

- Educatieproject 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. The Living Ocean zorgt, samen met UnderTheWave, door de 
educatieve sessies voor studenten tevens voor opleiding van het schoolpersoneel. In 
2022 hebben we dit project gedraaid op de lokale school in Kikomani (776 leerlingen). 
Elke donderdag wordt er les gegeven door een lokale mariene bioloog (in dienst van 
NGO UnderTheWave), geholpen door vrijwilligers.  

- Turtle hatchery in Zanzibar: Hotel Melia heeft een stuk strand beschikbaar gesteld. 
Hier bevindt zich de turtle hatchery. UnderTheWave geeft voorlichting aan vissers en 
dorpelingen en vraagt hen om te bellen mochten zij een schildpaddennest met eieren 
vinden. De mariene bioloog van UnderTheWave verplaatst dan de eieren naar de 
turtle hatchery waar ze beschermd worden tegen stropers tot de eieren uit zijn 



gekomen. In 2022 hebben we zo een flink aantal nesten veilig kunnen laten 
uitbroeden. 

- Strand schoonmaak acties in Zanzibar: een paar keer per maand doen we een 
strandschoonmaak met de leerlingen van de lokale school en vrijwilligers. Hier werken 
we samen met Zanrec (recycling bedrijf) en Under TheWave. In oktober zijn we ook 
begonnen met schoonmaak acties in dorpen. 

- Coral farm in Zanzibar: in oktober zijn we, in samenwerking met 
@lindabaharizanzibar, gestart met het kweken en onderhouden van koraal in een 
beschermd stuk zee. 

- NGO Coral mission in de Malediven: financiële bijdrage gedaan om koraal te 
verplaatsen in verband met de uitbreiding van een vliegveld en de daarmee gepaard 
gaande vernietiging van koraal  

- Dolphin Rehabilitation project in Zanzibar: De Belgische stichting W REEF heeft ons 
benaderd om te helpen met het verkrijgen van informatie en vergunningen voor een 
rehabilitatie van dolfijnen project. Het doel is om dolfijnen uit dolfinaria, die gesloten 
gaan worden in Europa, over te brengen naar een beschermd stuk zee voor de kust 
van Zanzibar en ze daar te leren zelf vissen te vangen en natuurlijke weerstand te 
krijgen voor het leven in zee in plaats van de constante inname van antibiotica. De 
eerste contacten met het ministerie van Fisheries Research in Zanzibar zijn gelegd. 

 
  



2. Toekomst 
 

In het jaar 2023 willen wij onze organisatie verder professionaliseren en verder gaan met het 
verkrijgen van fondsen en het ondersteunen en uitvoeren van projecten. 
 
2.1 Stichting & Organisatie 
In 2023 willen wij het volgende bereiken: 

- Het aanstellen van een parttime directeur of medewerker zodat alle in gang gezette 
projecten en nieuwe fondsenwerving voldoende aandacht kunnen krijgen. 
 

2.2 Fondsenwerving 
In 2023 hebben wij ons de volgende doelstellingen gesteld: 

- Het continueren van aanvragen van donaties bij diverse instellingen en stichtingen. 
- Het zoeken naar verdere samenwerkingen. 

 
2.3 Projecten 
Voor 2023 hebben we de volgende plannen: 

- Het uitbreiden van ons educatie project samen met NGO UnderTheWave in Zanzibar. 
Naast de huidige lokale school in Kikomani willen wij op ten minste nog een school de 
educatielessen starten. Daarnaast willen wij de studenten ook de gelegenheid bieden 
om het prachtige onderwaterleven zelf te ontdekken door het aanbieden van 
snorkeltrips. Hiermee hopen we ze ook in het hart te raken zodat ze vol passie het 
geleerde blijven omarmen en verder verspreiden. 

- Reef monitoring program in Zanzibar: samen met UnderTheWave en de vrijwilligers 
van World-Unite gaan we de gezondheid en diversiteit van het koraalrif in kaart 
brengen. 

- Het continueren van de Turtle hatchery, de strand en dorp schoonmaak acties en de 
Coral farm. 

- Het verder onderzoeken van mogelijkheden voor het vestigen van een Dolphin 
rehabilitation locatie in Zanzibar. 

- Het bezoeken van Zanzibar om ter plekke de projecten te monitoren, uitgaven te 
controleren en relaties te verstevigen. 

- Het identificeren van nieuwe projecten en/of samenwerkingspartners. 
  



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 2022 geen vergoedingen ontvangen voor hun werkzaamheden. Ieder 
bestuurslid heeft evenveel stemrecht. 
 
In 2022 waren er geen werknemers in dienst. De stichting heeft gebruik gemaakt van twee 
vrijwilligers. 
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4. Jaarrekening 
 
Algemene Toelichting 

Continuïteitsreserve 

Het bestuur heeft EUR 2.000,00 toegewezen als continuïteitsreserve. Deze is bedoeld om de 
vaste kosten van de stichting te kunnen betalen als donaties een periode achterwege blijven 
en zo de continuïteit te waarborgen. 

Bestemmingsfondsen  

Dit zijn middelen waar door donateurs een specifieke besteding aan is gegeven. Het saldo 
op de balans bestaat uit baten welke in het jaar 2022 nog niet aan de geoormerkte 
doelstelling zijn besteed.  

Overige vlottende passiva 

Dit zijn baten die in 2022 vooruit zijn betaald maar waarvan de stichting na afloop van dit 
boekjaar nog een tegenprestatie moet leveren. 



 

STICHTING THE LIVING OCEAN

REKENING VAN BATEN EN LASTEN IN 2022 04/Jan/23

Alle bedragen in Euro

ACTUAL 2022 ACTUAL 2021

BATEN 25.976                               3.352                                  

1,1 Geworven baten 25.976                                3.352                                  

1.1.1 Baten van particulieren 2.426                                  1.852                                   

1.1.2 Baten van bedrijven -                                       -                                       

1.1.3 Baten van loterijorganisaties -                                       -                                       

1.1.4 Baten van subsidies van overheden -                                       -                                       

1.1.5 Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 6.600                                 -                                       

1.1.6 Baten van andere organisaties zonder winststreven 16.950                                1.500                                   

1,2 Overige baten -                                       -                                       

1.2.1 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten of diensten -                                       -                                       

1.2.2 Overige baten -                                       -                                       

LASTEN (20.034)                            (3.611)                                 

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (15.049)                               (500)                                    

2.1.0 Educatie project (10.524)                               (500)                                    

2.2.0 Coral Reef relocation (500)                                    -                                       

2.3.0 Coral farm (4.024)                                -                                       

OPERATIONELE KOSTEN (4.986)                                (3.111)                                   

3,1 Wervingskosten (4.678)                                (2.427)                                

3.1.1 Kosten van fondsenwervers -                                       -                                       

3.1.2 Advertentiekosten -                                       -                                       

3.1.3 Webkosten (617)                                     (2.064)                                

3.1.4 Kosten van fondsenwerfactiviteiten (4.061)                                 (363)                                    

3.1.5 Overige wervingskosten -                                       -                                       

3,2 Kosten van beheer en administratie (307)                                    (684)                                    

3.2.1 Bankkosten (260)                                    (127)                                     

3.2.2 Reis- en verblijfkosten -                                       -                                       

3.2.3 Kantoorkosten (48)                                      -                                       

3.2.4 Overige beheer- en administratiekosten -                                       (557)                                    

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -                                       -                                       

4.1.0 Rentekosten -                                       -                                       

4.2.0 Rente inkomsten -                                       -                                       

4.3.0 Overige financiële baten en lasten -                                       -                                       

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 5.942                                 (259)                                    



 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 
vermeld.  

Toelichting bij de posten 

STICHTING THE LIVING OCEAN

BALANS 2022 04/Jan/23

Alle bedragen in Euro

ACTUAL 31-12-2022 ACTUAL 31-12-2021

ACTIVA 15.720                                1.468                                 

VASTE ACTIVA -                                      -                                      

5.1.0 Immateriële vaste activa -                                       -                                       

5.2.0 Materiële vaste activa -                                       -                                       

5.3.0 Financiële vaste activa -                                       -                                       

VLOTTENDE ACTIVA 15.720                                1.468                                 

6.1.0 Voorraden -                                       -                                       

6.2.0 Vorderingen -                                       -                                       

6.3.0 Effecten -                                       -                                       

6.4.0 Liquide middelen 15.720                                 1.468                                  

6.5.0 Overlopende activa -                                       -                                       

6.6.0 Overige vlottende activa -                                       -                                       

PASSIVA 15.720                                1.468                                 

RESERVES 3.805                                  (1.259)                                 

7.1.1 Continuïteitsreserve 2.000                                  -                                       

7.1.2 Bestemmingsreserve -                                       -                                       

7.1.3 Herwaarderingsreserve -                                       -                                       

7.1.4 Overige reserves 1.805                                   (1.259)                                 

BESTEMMINGSFONDSEN 1.916                                    1.000                                   

7.2.1 Bestemmingsfonds educatie 1.916                                    1.000                                   

LANGLOPENDE SCHULDEN -                                       -                                       

8.1.0 Voorzieningen -                                       -                                       

8.2.0 Langlopende schulden (>1 jaar) -                                       -                                       

VLOTTENDE PASSIVA 10.000                                 1.727                                   

9.1.0 Leverancierskrediet -                                       -                                       

9.1.1 Nog uit te betalen giften -                                       500                                      

9.2.0 Rekening courant bestuurders -                                       1.227                                   

9.3.0 Overige vlottende passiva 10.000                                 -                                       



Balans 
 
BestemmingsFonds Educatie

beginsaldo 1 jan 2022 1.000                    

Toevoegingen 16.988                  

Onttrekkingen 16.072                  

Saldo per 31 december 2022 1.916                     

Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 
vergadering op 20 januari 2022. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 
ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.  

 

 

 

 

Yong Mi Janse       

Martine Keukenkamp      
 

Mirjam Diederen      
 

Arjen Hooij       


