Ghost Fishing

Beleidsplan Stichting Ghost Fishing
Inleiding
Stichting Ghost Fishing (SGF) is opgericht naar aanleiding van de activiteiten die door de
oprichtende bestuursleden reeds uitgevoerd werden op het gebied van spooknetten. Om de
problematiek rondom deze activiteiten meer aandacht te geven is het idee ontstaan hiervoor een
stichting in het leven te roepen om zo met grotere daadkracht te werk te kunnen gaan op een
wereldwijd niveau.
Missie
Stichting Ghost Fishing (SGF) stelt zich tot doel om alle projecten die wereldwijd uitgevoerd
worden ter vermindering van de problematiek rondom spooknetten te voorzien van informatie,
een klankbord en een media platform. SGF zal indien mogelijk met raad en daad bijstaan waar
nodig, eventueel in de vorm van financiële bijstand.
Activiteit
De activiteiten van SGF zoals vermeld op het bericht van registratie van de Kamer van
Koophandel :
Het wereldwijd zichtbaar maken van de problematiek die onder water ontstaat als gevolg van
verloren visserijtuigage genaamd ‘ghost fishing’; het verwijderen van onderwaterafval, waaronder
visnetten en visserstuigage; de advisering inzake veiligheid te behoeve van de duikers door
middel van trainingen en instructies; het geven van presentaties en onderwijs; het onderzoeken
en in kaart brengen van locale situaties; inzetten voor recycling van de geborgen materialen;
samenwerking met lokale organisaties.
Bestuurlijke doelstellingen :
- Samenwerking aangaan met (inter)nationale initiatieven in het opruimen van verloren vissertuig
- Samenwerking zoeken met globale conservatie-initiatieven voor breder bereik
- Het probleem genaamd ‘ghost fishing’ onder de aandacht brengen in de media
- Het helpen zoeken naar oplossingen voor problemen met betrekking tot spooknetten
- Het werven van fondsen om de doelen van de stichting te bereiken
- Het starten van acties om de problemen met betrekking tot spooknetten aan te pakken
- Het opleiden van deelnemers aan schoonmaakacties
- Samenwerkingsverbanden aangaan met relevante organisaties in de duikwereld
- In gesprek gaan met bestuurlijke organen en of overheden om uitbreiding van de problematiek
tegen te gaan.
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Actieplannen
Nov 2012
- Opzetten website en social mediapagina’s om aandacht te genereren
Feb 2013
- Aanwezigheid op Duikvaker om SGF onder de aandacht te brengen
Feb 2013
- Eerste internationale presentatie in Helsinki over ‘ghost fishing’ en SGF
Juni 2013
- Opruimactie Kroatiëe in samenwerking met Krnica Dive
2013
- Opruimactie in Italië in samenwerking met Portofino Divers
2013
- Diverse opruimacties op de Noordzee in samenwerking met Stichting Duik de
Noordzee schoon
2014
- Plannen voor project voor verwijdering verloren longlines in Palau, Micronesië
Bereikte doelstellingen :
Samenwerkingsverband met Global Underwater Explorers (USA)
Samenwerkingsverband met Scuba Academie (NL)
Samenwerkingsverband met Hollywood Divers (USA)
Fondsenwerving:
SGF heeft op de website een mogelijkheid om donaties te doen door middel van Paypal,
creditcard of directe overboeking. Verder hoopt de stichting te zijner tijd in aanmerking te komen
voor giften uit fondsen die initiatieven als deze ondersteunen.
Beheer en besteding van fondsen en vermogen:
De fondsen die gedoneerd worden aan SGF zullen op de TRIODOS-bankrekening ten name van
SGF gestort worden. Deze rekening is alleen door bestuursleden te gebruiken.
Het bestuur zal bij meerderheid van stemmen oordelen over de besteding van fondsen. Hierbij
valt te denken aan sponsoring van opruimactiviteiten door deelnemende organisaties, het ter
beschikking stellen van middelen aan deelnemende organisaties om een doel te bereiken. Het
vergoeden van onkosten die gemaakt worden om op locatie educatieve of opruimacties uit te
voeren. Het bekostigen van mediamaterialen in de vorm van fotos, zowel digitaal als in druk en
filmbeelden om de noodzaak van de activiteiten van SGF publiek te maken.
Begrippenlijst
Ghost Fishing
- Het fenomeen dat ontstaat als verloren vistuig als lijnen, fuiken en
nettten blijft doorvissen.
Spooknetten
- In zee of binnenwater verloren of weggegooide netten die een
gevaar vormen voor onderwaterleven.
Deelnemende organisaties - Organisaties met gelijksoortige doelstellingen als SGF die op
lokaal niveau opereren en een samenwerkingsverband met SGF zijn aangegaan

