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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
dank voor uw interesse in de werkzaamheden en de organisatie van Sea Shepherd. Sea Shepherd is uitgegroeid 
tot een wereldwijde beweging met onafhankelijke nationale entiteiten in meer dan 20 landen, met Sea Shepherd 
Global als wereldwijd overkoepelende entiteit. 
 
Evenals in voorgaande jaren heeft Sea Shepherd Nederland zich ook in 2019 vol toewijding ingezet teneinde een 
bijdrage te leveren aan een betere bescherming van ’s werelds oceanen. Gezonde oceanen zijn letterlijk van  
levensbelang voor onze planeet en spelen een cruciale rol bij het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer en 
het leveren van zuurstof. De oceanen reguleren het klimaat op aarde.  
 
Wetenschappers hebben ontdekt dat de hoeveelheid fytoplankton sinds 1950 drastisch is gedaald. Fytoplankton 
is van cruciaal belang omdat het ons voorziet van de lucht die we inademen, en meer fytoplankton betekent 
minder koolstof in de atmosfeer. Walvissen spelen een belangrijke rol in het process van klimaatverandering. 
Walvissen zijn niet alleen intelligente en sociaal complexe wezens, ze zijn ook de boeren van de zee, hun 
ontlasting, rijk aan stikstof en ijzer, bevrucht de oceanen en voedt het fytoplankton.  
 
De gevolgen van het menselijk handelen hebben een desastreuze impact op het evenwicht en de biodiversiteit 
van onze oceanen. De bijvangst in de visserij vormt een zeer grote wereldwijde bedreiging. Mariene 
deskundigen schatten dat jaarlijks meer dan 300.000 walvisachtigen en meer dan 100 miljoen haaien 
door vistuig worden gedood. Naast walvissen hebben ook haaien, als dokters van de oceanen, een cruciale rol in 
het gezond houden van onze oceanen.   
 
Het is de missie van Sea Shepherd diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden 
voor toekomstige generaties. Zonder goede scheepslui aan wal kunnen onze schepen niet varen. Namens ons 
hele team wil ik U enorm bedanken voor uw cruciale steun en vertrouwen in onze acties en campagnes.  
 
Tot slot een woord van dank aan de Nationale Postcode Loterij.  
Sea Shepherd is niet alleen enorm dankbaar en blij met de financiële steun, maar ook met de wijze waarop de 
Nationale Postcode Loterij Sea Shepherd promoot richting media en de maatschappij. Onze waardering en 
respect voor de Nationale Postcode Loterij en haar structurele steun aan inmiddels 105 goede doelen! 
 
Dank, 
 
 

 
 
Drs. Geert Vons 
directeur-bestuurder Sea Shepherd Nederland  
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Algemeen 
 
 
 
Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie die gebruik maakt van innovatieve tactieken en ‘direct 
action’ om de oceanen en de zeedieren wereldwijd te beschermen en te behouden. Sea Shepherd is in 1977 
opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson. Hij was de eerste mens die zich met een 
rubberboot tussen walvis en harpoen wierp. Direct action op open zee is nog steeds het handelsmerk van Sea 
Shepherd.  
 
Sea Shepherd streeft daadwerkelijke naleving van bestaande natuurbeschermingsovereenkomsten en verdragen 
na, en de acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te 
stoppen. Wij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee. De opnames van bijv. 
illegale visvangst dragen wij over aan de bevoegde autoriteiten en sturen we via de media de wereld over.  
 
Sea Shepherd beroept zich bij haar acties, daar waar bevoegde autoriteiten het nalaten, op het handhaven van 
internationale wetten en verdragen voor natuurbehoud. Het belangrijkste mandaat vormt het VN-
handvest United Nations World Charter for Nature (1982) In sectie 21-24 van dit handvest roept de VN 
individuen en groepen op de natuur te beschermen in gebieden die buiten nationaal recht vallen. Ieder individu 
heeft volgens het handvest de plicht zich in te spannen voor de handhaving van het handvest. 
 
Het bewaren van biodiversiteit is noodzakelijk omwille van het overleven van toekomstige generaties.  Een 
ecologische crisis, een klimaatcrisis, vormt een ernstige bedreiging voor de menselijke beschaving. Biodiversiteit 
omvat de vele soorten flora en fauna, alles wat de aarde aan leven te bieden heeft. Door menselijk toedoen is de 
mate waarin dier -en plantensoorten uitsterven vele malen groter dan het natuurlijk verloop. De Sea Shepherd 
campagnes zijn gericht op bescherming en behoud, en richten zich o.a. op diersoorten als de walvis, de zeehond, 
de haai, dolfijn en grote roofvissen als de blauwvintonijn. Deze dieren spelen een sleutelrol in het mariene 
ecosysteem. Los daarvan zijn het dieren die tot de verbeelding spreken, en die ‘op papier’ beschermd zijn, 
waardoor er een juridische basis is voor door Sea Shepherd te nemen acties. 
 
Op strategisch niveau werkt Sea Shepherd steeds meer samen met nationale overheden om gezamenlijk de 
illegale visserij aan te pakken. Deze samenwerking vergroot de effectiviteit enorm, en Sea Shepherd is verheugd 
over het groeiend aantal samenwerkingsverbanden wereldwijd.  
 
IUU (illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde) visserij vormt één van de grootste bedreigingen voor 
de gezondheid van de oceanen wereldwijd 
 
De sleutel tot het stoppen van IUU visserij is monitoring, controle en handhaving van bestaande wet- en 
regelgeving. Veel Afrikaanse landen hebben momenteel echter geen middelen om hun eigen wateren volledig te 
patrouilleren. Dit betekent dat legale vissersvaartuigen kunnen opereren zonder te worden geïnspecteerd op 
wettelijke naleving, en dat illegale vissersschepen kunnen vissen zonder vergunning, met als gevolg dat ze 
verboden vistuig gebruiken, quota overschrijden, vissen in beschermde mariene reservaten, bedreigde en 
beschermde diersoorten vangen, en zich schuldig maken aan arbeidsmisbruik. 
 
Unieke aanpak Sea Shepherd 
 
Sea Shepherd is de enige natuurbeschermingsorganisatie die samenwerkingsverbanden met regeringen aangaat 
en civiele patrouilleschepen beschikbaar stelt zodat autoriteiten bestaande visserij- en natuurbehoudswetten in 
hun soevereine wateren kunnen handhaven.  
Hoewel elk partnerschap uniek is en toegesneden op de behoeften van ieder specifiek land, biedt in het 
algemeen het partnerland de marine-, visserij- of handhavingsfunctionarissen, en levert Sea Shepherd het schip 
met bemanning en brandstof gedurende de duur van de betreffende anti-IUU-visserijcampagne. Deze aanpak 
stelt de partnerlanden in staat om ervaring op zee op te doen, met het doel in de toekomst eigen offshore 
patrouilleschepen aan te schaffen en te opereren.  
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Naast samenwerking met nationale overheden werkt Sea Shepherd ook mee aan bestaande programma's zoals 
Fish-i Africa en ondersteunt het Interpol's Project Scale inspanningen om IUU visserij te stoppen. 
 
Doel van internationale samenwerking 
 
Terwijl de wettelijke bevoegdheid om schepen te boorden, te inspecteren en te arresteren momenteel eindigt 
aan de grens van de exclusieve economische zone (EEZ) van elk land, bundelen nieuwe partnerschappen met 
aangrenzende Afrikaanse landen de krachten in de strijd tegen IUU visserij en creëren de mogelijkheid om 
schepen over grenzen heen binnen de EEZ van een buurland te achtervolgen. Tevens stimuleert deze 
internationale aanpak het delen van vaardigheden tussen verschillende wetshandhavingsinstanties en bevordert 
het resultaatgerichte communicatie tussen deelnemende partijen. 
 
Sinds 2016 werkt Sea Shepherd samen met zowel nationale autoriteiten als regionale partners om IUU visserij in 
Afrikaanse wateren te bestrijden. Succesvolle campagnes zijn al uitgevoerd in samenwerking met Gabon, São 
Tomé en Princípe, Liberia, Tanzania, Benin, Namibia en Gambia. In 2019 werden enkele succesvolle campagnes 
uit 2018 voortgezet alsmede uitgebreid.  
 
Gabon en São Tomé & Principe - Operation Albacore 
Sinds 2016 bestrijdt Sea Shepherd IUU visserij in de Golf van Guinee, West-Afrika, in samenwerking met de 
autoriteiten van Gabon en São Tomé en Principe middels het patrouilleren in het grootste beschermde mariene 
gebied van Afrika. 
 
Liberia - Operation Sola Stella 
In februari 2017 lanceerde Sea Shepherd haar eerste campagne in samenwerking met de Liberiaanse overheid 
om IUU visserij in de West-Afrikaanse kustwateren van Liberia te bestrijden.  
 
Tanzania - Operation Jodari 
Operation Jodari werd begin 2018 gelanceerd en is een campagne in samenwerking met de regering van de 
Verenigde Republiek Tanzania om IUU visserij in de West-Indische Oceaan aan te pakken. Sea Shepherd werkt 
samen met wetshandhavers van de Deep Sea Fishing Authority, Tanzaniaanse marine en het Multi-Agency Task 
Team (MATT), met steun van Fish-i Africa, een partnerschap van acht Oost-Afrikaanse landen, waaronder 
Comoren, Kenia, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, Seychellen en Somalië die informatie-uitwisseling en 
regionale samenwerking bevorderen om grootschalige illegale visserij te bestrijden. 
 
Benin - Operation Guegou 
In mei 2019 heeft Sea Shepherd de krachten gebundeld met de regering van Benin om IUU visserij in de Golf van 
Guinea aan te pakken. Sea Shepherd werkt hier samen met de lokale niet-gouvernementele organisatie (NGO) 
Eco-Benin alsmede de marine en het ministerie van visserij.  
 
Namibia - Operation Vanguard 
Vanaf april 2019 is Sea Shepherd een samenwerking gestart met de Namibian Ministry of Fisheries and Marine 
Resources (MFMR) om gezamenlijke surveillance-activiteiten uit te voeren in de Exclusieve Economische Zone 
(EEZ) van Namibië. Deze initiatieven hebben de MFMR en andere Namibische wetshandhavingsinstanties 
geholpen om illegale en buitenlandse industriële fabriekstrawlers uit de Namibische EEZ te verdrijven. 
 
Gambia - Operation Gambian Coastal Defense 
In augustus 2019 lanceerde Sea Shepherd een partnerschap met Gambia, de zevende Afrikaanse kuststaat om 
mee te doen aan een groeiende inspanning om IUU visserij rond het Afrikaanse continent te stoppen. 
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Sea Shepherd Nederland 
 
In 1994 is in Nederland de Stichting Sea Shepherd Conservation Society opgericht. Kortweg genaamd Sea 
Shepherd Nederland. Sea Shepherd Nederland deelt de missie van Sea Shepherd Global alsmede van de in de 
Verenigde Staten gevestigde, Sea Shepherd Conservation Society, en ondersteunt de activiteiten van Sea 
Shepherd Global middels; 
 

• Het geven van bekendheid aan de campagnes en doelstellingen van Sea Shepherd. 
• Het werven van financiële middelen ten behoeve van de campagnes van Sea Shepherd. 

 
Sea Shepherd Nederland heeft in nauwe samenwerking met Sea Shepherd Global haar inspanningen om 
donaties te werven voortgezet. De voortdurende steun van donateurs en vrijwilligers is essentieel voor ons 
succes. We doen wat we kunnen met de middelen die we hebben, en met meer middelen kunnen we meer 
betekenen voor de oceanen.  
 
Sea Shepherd Nederland wordt ook gesteund door de Nationale Postcode Loterij.  
 
Sea Shepherd houdt kantoor aan de Alexander Boersstraat, in de museumwijk van Amsterdam gemakkelijk 
bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.  In dit pand bevind zich ook de Sea Shepherd Store. Hierdoor 
hebben we een duidelijke zetel en permanente mogelijkheid om merchandise, accessoires en andere Sea 
Shepherd items als speciaal voor dit doel vervaardigde kunst te verkopen. 
Sinds 10 maart 2018 is aan dit adres ook de door de GGD goedgekeurde Sea Shepherd Tattoo Studio, met als 
doel zowel naamsbekendheid als inkomsten te vergroten, gevestigd. 
 
In 2019 heeft een statutaire wijziging plaatsgevonden. Met ingang van 24 december 2019 is het bestuur komen 
te vervallen en zijn in plaats daarvan een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht aangesteld. 
Per 24 december 2019 geldt een nieuwe organisatiestructuur: 
 
Raad van Toezicht 
A.H. Cornelissen      
P.E. Bergsma       
K.E. Soeters       
 
Directeur-Bestuurder 
G.J. Vons       
 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken onder toezicht van de Raad van 
Toezicht. De directeur-bestuurder ontvangt voor zijn werkzaamheden een salaris, waarbij rekening is gehouden 
met de functie en de aard van de stichting. Jaarlijks wordt beoordeeld of het salaris nog voldoet aan deze 
voorwaarden. Voor 2019 was het salaris van de directeur-bestuurder als volgt: 
 
                                          2019                         2018  
Uren per week                  40   40 
Salaris                   66.063,69  62.544,20 
Vakantiegeld      5.285,13    4.996,44 
Pensioenbijdrage                            0,00            0,00 
Totaal                   71.348,82  67,461,64 
 
De stijging van het salaris wordt veroorzaakt door de vele extra uren die gedraaid worden, het ontbreken van 
een pensioen en door een inflatiecorrectie op basis van het jaarcijfer CPI (2015=100) van het CBS. 
 
Voor de evenementen is een events manager aangesteld. Deze functie wordt vervuld door Yuri Heemskerk die 
als vrijwilliger zorg draagt dat Sea Shepherd Nederland met regelmaat aanwezig is op evenementen met een 
info- en merchandisestand, zoals o.a. de beurs Duikvaker in Houten en diverse tattoo conventies en muziek 
evenementen in heel Nederland. 
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In 2019 werden de o.a. de volgende activiteiten ontplooid: 
 
• Vertaling door vrijwilligers van Engelstalige tekstberichten van de internationale website naar het 

Nederlands.  
• Exploitatie van de Sea Shepherd Store en een webwinkel.  
• Verkoop van met Sea Shepherd logo’s bedrukte T-shirts en merchandise ten behoeve van fondsenwerving 

en vergroting van naambekendheid.  
• Sea Shepherd Tattoo activiteiten. 
• Bezoeken van (milieu)evenementen met een informatiestand. 
• Fondsenwerving teneinde de schepen van Sea Shepherd in de vaart te houden. 
• Vertegenwoordigen van Sea Shepherd in de media en diverse sociale media zoals Facebook, Twitter en 

Instagram. 
 
Sea Shepherd Nederland is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). In 2010 is de Stichting is erkend als instelling van sociaal-culturele aard op grond van artikel 11-
1-f wet OB en is vrijstelling verkregen van het betalen van omzetbelasting. 
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Sea Shepherd Campagnes  
 
Sea Shepherd is wereldwijd actief met verschillende campagnes ter bescherming van het oceaanleven. In dit 
deel van het jaarverslag beschrijven we enkele grote campagnes en campagnes waar Sea Shepherd Nederland 
aan heeft bijgedragen. Een compleet en gedetailleerd overzicht van het werk van Sea Shepherd is te vinden op 
www.seashepherd.nl en www.seashepherdglobal.org . 

 
Het nieuwe strijdtoneel voor oceaanbehoud 
 
Sinds 2016 werkt Sea Shepherd samen met nationale overheden en regionale partners om IUU visserij en 
visserijcriminaliteit in Afrikaanse wateren te bestrijden. Sea Shepherd heeft een officieel samenwerkingsverband 
met 7 Afrikaanse landen teneinde IUU visserij, als zijnde een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid 
van onze oceanen, te bestrijden. 
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Gabon and São Tomé & Principe - Operation Albacore 

 
Sinds 2016 strijd Sea Shepherd in de Golf van Guinee, West-Afrika, in samenwerking met de autoriteiten in 
Gabon en São Tomé en Principe tegen IUU visserij middels het patrouilleren in het grootste beschermde mariene 
gebied van Afrika.  In juni 2019, twee jaar nadat Gabon de oprichting van het grootste netwerk van mariene 
beschermingsgebieden in Afrika heeft aangekondigd, heeft Sea Shepherd haar vierde campagne gelanceerd in 
samenwerking met de autoriteiten van Gabon. Gabonese mariniers (Marine Nationale), visserij-inspecteurs van 
het Gabonese Fisheries Enforcement Agency (ANPA) en rangers van het National Agency of National Parks 
(ANPN) patrouilleren samen met de Sea Shepherd bemanning in de territoriale wateren van Gabon. Deze 
patrouilles zijn instrumenteel teneinde de kritieke tonijnhabitat in Centraal-West-Afrika te verdedigen, te 
behouden en te beschermen. 
 
 

 
Liberia - Operation Sola Stella 

 
In februari 2017 lanceerde Sea Shepherd Global een campagne in samenwerking met het Liberiaanse ministerie 
van Nationale Defensie om IUU visserij in de West-Afrikaanse kustwateren van Liberia te bestrijden.  In de eerste 
drie maanden resulteerde Operation Sola Stella in de arrestatie van vijf illegale vissersschepen die meer dan 50 
overtredingen pleegden met betrekking tot Liberiaanse wetten en maritieme voorschriften, waaronder vissen 
zonder vergunning, opereren zonder scheepsdocumentatie, vissen in verboden zones, systematisch niet-
aangegeven van vangst, poging tot omkoping van een Liberiaanse kustwachtofficier en het aanwezig zijn van 
arbeiders zonder geldige papieren en/of paspoort. Op 11 februari 2019 ontving Sea Shepherd de Distinguished 
Service Order (DSO) van de Liberiaanse president Dr. George Manneh Weah als erkenning voor het succes van 
operation Sola Stella. De DSO is de hoogste militaire onderscheiding die wordt toegekend door het Ministerie 
van Nationale Defensie en de strijdkrachten van Liberia, en erkent een uitzonderlijke dienst aan de Republiek 
Liberia. 
 
 

 
 

Tanzania - Operation Jodari 
 

Operation Jodari werd begin 2018 gelanceerd en is een campagne in samenwerking met de regering van de 
Verenigde Republiek Tanzania om IUU visserij in de regio van de West-Indische Oceaan aan te pakken. Sea 
Shepherd bemanning aan boord van de Ocean Warrior werkt samen met wetshandhavers van de Deep Sea 
Fishing Authority, Tanzaniaanse marine en het Multi-Agency Task Team (MATT), met steun van Fish-i Africa, een 
partnerschap van acht Oost-Afrikaanse landen, waaronder Comoren, Kenia, Madagaskar, Mauritius, 
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Mozambique, Seychellen en Somalië die informatie-uitwisseling en regionale samenwerking bevorderen om 
grootschalige illegale visserij te bestrijden. 
 

 

 
Benin - Operation Guegou 

 
In mei 2019 heeft Sea Shepherd de krachten gebundeld met de regering van Benin om IUU visserij in de Golf van 
Guinea aan te pakken. De eerste patrouille - onder leiding van de Beninese regering - omvatte de volledige 
wateren van Benin met een bijzondere focus op de grenzen van Benin met het naburige Togo en Nigeria, waar in 
het verleden veelal overschrijdingen door illegaal opererende buitenlandse industriële vissersvaartuigen 
plaatsvonden. De aanwezigheid van de Bob Barker in de wateren van Benin heeft de Marine van Benin een 
kundig hulpmiddel gegeven voor de bestrijding van illegale visserij, alsmede een drijvend platform voor training 
en capaciteitsopbouw.  
 
 

 
 

Namibia - Operation Vanguard 
 

Vanaf april 2019 is Sea Shepherd een samenwerking gestart met de Namibian Ministry of Fisheries and Marine 
Resources (MFMR) om gezamenlijke patrouilles uit te voeren in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van 
Namibië. Doel van deze patrouilles is om IUU visserij in Namibische wateren te stoppen. Deze initiatieven 
hebben de MFMR en andere Namibische wetshandhavingsinstanties geholpen om illegale en buitenlandse 
industriële fabriekstrawlers uit de Namibische EEZ te verdrijven. 
 
 
 

 
 

Gambia - Operation Gambian Coastal Defense 
 

In augustus 2019 lanceerde Sea Shepherd een partnerschap met Gambia, de zevende Afrikaanse kuststaat die 
meedoet aan een groeiende inspanning om illegale visserij rond het Afrikaanse continent door middel van 
gezamenlijke patrouilles op zee te stoppen. De wateren van Gambia zijn bijzonder rijk aan biodiversiteit. Sea 
Shepherd werkt samen met het ministerie van Visserij en Watervoorziening en met de marine van Gambia om te 
patrouilleren in het ‘Special Management Area’, een kusstrook van negen zeemijl, om deze wateren, bestemd 
voor ambachtelijke visserij, te behouden en om de overtredingen die door industriële trawlers en stropers 
worden begaan, waardoor de lokale vispopulaties ernstig worden bedreigd, te stoppen. 
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Operation Nyamba - Fighting turtle poaching in Mayotte 
 
Operation Nyamba is een campagne gericht om groene zeeschildpadden die in Mayotte aan land komen om 
eieren te leggen te beschermen. Mayotte is een eiland in de Indische Oceaan tussen Madagaskar en 
Mozambique en is de thuisbasis van een groot beschermd marien reservaat. Desondanks worden hier 
stelselmatig zeeschildpadden door stropers die het vlees op de zwarte markt verkopen, gedood. Sinds de eerste 
campagne in juni 2017 zijn Sea Shepherd vrijwilligers jaarlijks teruggekeerd om gedurende het hele legseizoen 
de stranden ‘s nachts te bewaken en om de schildpadden te beschermen. 
 
 
 

 
 

Operation Siracusa - Defending the Plemmirio Marine Reserve in Syracuse, Italy 
 
Dit is het zesde jaar voor Operation Siracusa, een campagne om het kwetsbare ecosysteem van het beschermde 
zeegebied Plemmirio in Syracuse te beschermen. Vrijwilligers van Sea Shepherd voeren de hele dag en nacht 
patrouilles uit om de visserij en illegale handel van beschermde soorten zoals zee-egels en de bruine tandbaars 
te voorkomen. 
 
 
 

 
 

Operation Siso 2018-2019 - Protecting the waters of Italy's Aeolian Islands 
 
In september 2018 lanceerde Sea Shepherd Operation Siso in samenwerking met de Italiaanse autoriteiten en 
steun van EPF en Smile Wave om IUU visserij in de Eolische archipel aan te pakken. Tijdens de eerste campagne, 
nam Sea Shepherd's schip de Sam Simon samen met Lipari's Coast Guard, Milazzo's Revenue and Customs 
Authorities, en met de medewerking van ambachtelijke vissers, 52 FAD’s (Fishing Aggregating Devices) en 100 
kilometer polypropyleenlijn binnen de eerste 178 uur in beslag. In juni 2019 keerde Sea Shepherd terug om het 
gebruik van illegale drijfnetten en ander dodelijk vistuig voor de westkust van Italië tegen te gaan. 
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Operation Dolphin ByCatch - Victims of commercial fishing practices 
 
In februari 2018 nam de bemanning van Sea Shepherd's Bob Barker beelden van dode dolfijnen aan boord van 
industriële visserijtrawlers voor de Atlantische kust van Frankrijk. Wetenschappelijk bewijs toont aan dat er 
jaarlijks gemiddeld 6000 dolfijnen sterven als gevolg van de vismethoden die worden gebruikt om zeebaars te 
vangen. Terwijl het Franse ministerie van Visserij geen actie onderneemt en het grote publiek onwetend wordt 
gehouden, blijven dode dolfijnen met de littekens van vistuig, aanspoelen op plaatselijke stranden. In 2019 
keerde Sea Shepherd terug voor operatie Dolphin ByCatch, een campagne om deze continue slachting bloot te 
leggen. 
 
 
 

Turtle Defense Campaign - Cabo Verde's Remote Turtle Nesting Beaches 
 

Elk jaar leggen ongeveer 5500 zeeschildpadden hun eieren op het eiland Santa Luzia in Cabo Verde, een archipel 
van 10 vulkanische eilanden in de centrale Atlantische Oceaan. Dit maakt het de op twee na grootste 
broedplaats voor zeeschildpadden ter wereld, waaronder zeeschildpadden die door de International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) als kwetsbaar zijn aangemerkt, oftewel slechts een stap verwijderd van bedreigd. 
Het eiland Santa Luzia maakt deel uit van het zeereservaat Santa Luzia, een ecologisch belangrijk gebied door 
Charles Darwin bezocht tijdens de historische HMS Beagle-expeditie naar de Galapagos-eilanden.  
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Inkomsten & uitgaven 
 
Donaties 
 
In 2019 is een bedrag van € 655.164 ontvangen aan donaties. Ten opzichte van 2018 zijn de donaties, de 
bijdrage van de postcode loterij buiten beschouwing gelaten, met € 59,347 toegenomen; een stijging van bijna 
10%. 
 
Merchandise 
 
Met de verkoop van Sea Shepherd artikelen is € 7.126 verdiend. Dat is nagenoeg gelijk aan de verdiensten in 
2018. Een belangrijk neveneffect dat hier behaald is betreft naamsbekendheid en zichtbaarheid. Een groot deel 
van de merchandise wordt verkocht via de webwinkel, die sinds kort onder de hoede is van Sea Shepherd 
Nederland. Belangrijk voor de verkoop van de merchandise is de aanwezigheid op diverse festivals. Dankzij onze 
vrijwilligers kunnen we Sea Shepherd daar goed promoten.  
 

 

 
Het Sea Shepherd pand in de Amsterdam. 

 
 
Sea Shepherd Nederland besteedt het overgrote deel van haar inkomsten direct aan campagnes. Over 2019 is 
88% van de inkomsten direct naar de financiering van de bescherming van de oceanen gegaan. Daarmee voldoet 
Sea Shepherd Nederland uitstekend aan de eis dat een goed doel niet teveel overhead kosten mag hebben. Ten 
opzichte van 2018 (91%) zijn de kosten gestegen. Dit komt hoofdzakelijk door fondsenwerving. Sea Shepherd 
Nederland heeft daar nooit veel aandacht aan geschonken, met als gevolg dat de inkomsten veelal stabiel, of 
soms zelf dalend waren. Aangezien campagne kosten stijgen is het noodzakelijk dat Sea Shepherd Nederland 
meer inkomsten krijgt, en is er derhalve extra geïnvesteerd in fondsenwerving.   
 
Personeelslasten  
 
Sea Shepherd draait voor een groot deel op vrijwilligers. Om de organisatie de nodige continuïteit en 
professionaliteit te geven, hebben verschillende Sea Shepherd entiteiten een betaalde directeur. In Nederland is 
dat Geert Vons. Daarnaast is sinds 1 september 2018 Jeftha Kun als fundraiser in dienst. De store manager is per 
1 augustus 2019 uit dienst getreden, zodat de totale personele formatie van Sea Shepherd Nederland in 2019 uit 
2,67 fte bestond; de totale kosten hiervoor waren € 186.668. 
 
Werkzaamheden op het gebied van vertalen, ict en bijwonen van events en verkoop van merchandise worden 
gedaan door onbezoldigde vrijwilligers. 
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Kosten advocaat  
 
De kosten voor juridische ondersteuning zijn voor een organisatie als Sea Shepherd fors. Regelmatig zijn er 
juridische vragen te beantwoorden. De totale kosten in 2019 waren € 26.836, een forse stijging ten opzichte van 
2018.    
 
Kosten huisvesting 
 
Sea Shepherd heeft in 2014 de buitenkans gekregen om een uitstekend pand te kunnen huren in Amsterdam 
waar zowel Sea Shepherd Nederland, Sea Shepherd Global en de Sea Shepherd Store BV hun zetel hebben. De 
kosten voor huisvesting worden gedeeld door deze drie entiteiten. Per 1 augustus 2019 heeft Sea Shepherd 
Global echter een externe kantoorruimte gehuurd en worden de kosten sindsdien verdeeld tussen de Store BV 
en Sea Shepherd Nederland. De totale kosten voor Sea Shepherd Nederland over 2019 komen uit op € 16.772, 
hetgeen nagenoeg gelijk is aan 2018. 
 
Administratiekosten 
 
De administratiekosten worden grotendeels verzorgd door Sea Shepherd Global. Hiervoor is gekozen uit 
kostenoverweging. Dit betekent dat Sea Shepherd Nederland hier geen mensen voor in hoeft te huren. Aan 
kosten voor verzekeringen, programmatuur, accountants en kosten voor financiële instellingen is Sea Shepherd 
Nederland zo’n € 23.000 per jaar kwijt. 
 
Sea Shepherd Nederland bankiert met grote tevredenheid bij de Triodos bank. Triodos staat een manier van 
bankieren voor die goed aansluit bij de visie van Sea Shepherd.   
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Voor Africa’s First Shark Sanctuary heeft Sea Shepherd een bijdrag van € 1.980.000. mogen ontvangen van de 
Nationale Postcode Loterij. 
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De Nationale Postcode Loterij 
 
Ook dit jaar heeft Sea Shepherd Nederland wederom van de Nationale Postcode Loterij een bedrag van 
€900.000 mogen ontvangen. Ieder jaar vindt tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij de 
bekendmaking plaats van de afdracht aan de goede doelen. Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Sea 
Shepherd Nederland in 2019 ook een extra schenking voor een bijzondere extra project mogen ontvangen. 
 
 

 
Geert Vons en Karen Soeters ontvangen de cheques uit handen van Winston Gerschtanowitz en Martijn Krabbé. 
Photo: Roy Beusker Fotografie. 
 
Africa’s First Shark Sanctuary 
 
Voor het voortbestaan van belangrijke maritieme ecosystemen zijn grote roofvissen en haaien essentieel. Voor 
Africa’s First Shark Sanctuary is een bedrag ontvangen van € 1.980.000. Dit unieke project wordt uitgevoerd 
door Sea Shepherd, samen met de regering van Gabon en aantal lokale NGO’s. 
 
Met deze Extra Project-financiering is het mogelijk om Afrika's eerste haaien en roggen reservaat op te zetten. 
We zijn de Nederlandse Postcode Loterij zeer dankbaar voor het erkennen van de enorme waarde van dit 
project. We zijn ook buitengewoon dankbaar om samen te werken met Gabon - een land dat de visie en de 
vastberadenheid heeft gehad om een uitgebreid netwerk van terrestrische en mariene beschermde gebieden op 
te zetten en begrijpt dat haaien en roggen voor ongekende bedreigingen staan. Die bedreigingen hebben 
wereldwijd geleid tot een afname van 90% in haaienpopulaties. 
Aan de hand van de meest succesvolle kenmerken van bestaande haaienreservaten uit andere rechtsgebieden, 
zullen we ervoor zorgen dat het nieuwe reservaat drie belangrijke elementen voor succes zal bevatten: een sterk 
wettelijk kader, robuuste handhaving en uitgebreide monitoring van de biodiversiteit.  
 
Sea Shepherd is de Postcode Loterij bijzonder dankbaar voor haar aanhoudende steun! 
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De fondsen van de Nationale Postcode Loterij hebben direct bijgedragen aan het bestrijden van stroperij in de 
Antarctische wateren en langs de Afrikaanse kust. Sea Shepherd is wereldwijd gegroeid en ontplooit steeds meer 
activiteiten in een groeiend aantal landen. Het probleem van overbevissing van de oceanen begint meer en meer 
onder aandacht te komen van het grote publiek en de media. Met het ondersteunen van de activiteiten van Sea 
Shepherd helpt de Nationale Postcode Loterij de biodiversiteit te beschermen voor toekomstige generaties. 
 
De Postcode Loterij is een bewezen en succesvol middel tot fondsenwerving. De bijdrage van de Postcode Loterij 
en haar deelnemers is uniek, want deze is niet alleen meerjarig, maar goede doelen bepalen ook zelf de 
besteding ervan, op basis van hun expertise. Inmiddels wordt er jaarlijks door de Goede Doelen Loterijen 
(Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) ruim 400 miljoen euro geworven voor het 
goede doel, dat is meer dan 1 miljoen euro per dag. De Goede Doelen Loterijen zijn hiermee de grootste 
fondsenwerver van Nederland: 25 procent van alle private giften in Nederland komt van de deelnemers van de 
Goede Doelen Loterijen. Maandelijks spelen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland met deze loterijen mee, en 
met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld.  
 
De drie loterijen hebben als missie het steunen van goede doelen die werken aan:  

• een rechtvaardige en groene wereld: Nationale Postcode Loterij 
• cultuur en behoud cultureel erfgoed: BankGiro Loterij 
• verbetering van welzijn en gezondheid in Nederland: Vrienden Loterij 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorgestelde winstbestemming)

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa
Schepen 8.452.216 8.776.324

8.452.216 8.776.324

Voorraad 5.191 0

Vorderingen en overlopende activa 18.015 28.449
Liquide middelen 2.204.651 230.278

2.222.665 258.726

10.680.073 9.035.050

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves  
Continuiteitsreserve 120.000 120.000
Overige reserve 196.887 194.028
Reserve droomfonds 8.356.551 8.680.659

8.673.438 8.994.687
Langlopende schuld
Schuld Shark Sanctuary Gabon 1.390.800 0

1.390.800 0

Crediteuren 12.001 21.982

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale lasten 5.883 7.484
Kortlopende schulden 597.951 10.896

603.834 18.381

10.680.073 9.035.050

2019 2018
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BATEN EN LASTEN 2019

realisatie begroot realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Baten
Baten van particulieren 628.064 775.000 513.143
Baten van bedrijven 27.100 0 82.674
Baten van loterij organisaties 912.500 900.000 900.000
Baten acties derden acties Nationale Postcode Loterij 345 0 69
Baten van verbonden (internationale) organisaties 200.851 302.500 836.376

1.768.860 1.977.500 2.332.262
Baten als tegenprestatie voor de levering van
produkten en/of diensten 7.126 7.500 7.743
Overige baten 0 0 0
Totaal baten 1.775.985 1.985.000 2.340.005

Besteed aan de doelstellng
Directe campagnekosten
Directe kosten 1.450.763 1.500.000 1.984.473
Uitvoeringskosten 117.173 246.250 161.031

1.567.936 1.746.250 2.145.503

Galapagoscampagne
Directe kosten 0 0 0
Uitvoeringskosten 0 0 0

0 0 0

Droomfonds
Directe kosten 0 0 0
Uitvoeringskosten 324.108 324.000 324.108

324.108 324.000 324.109

Totaal besteed aan doelstelling 1.892.044 2.070.250 2.469.612

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Directe kosten 58.421 127.500 20.646
Uitvoeringskosten 130.192 65.800 32.206

188.613 193.300 52.852

Totaal werving baten 188.613 193.300 52.852

Beheer en administratie
Directe kosten 3.558 2.500 2.276
Uitvoeringskosten 13.019 16.450 21.471

16.577 18.950 23.747

Totaal beheer en administratie 16.577 18.950 23.747

OVERSCHOT / TEKORT -321.249 -297.500 -206.205

Toevoeging fonds Nationale  Postcodeloterij 0 0 0
toevoeging continuiteitsreserve vanuit overige reserve 0 0 -30.000
ten laste/gunste reserve droomfonds 324.108 324.000 324.108
ten laste/gunste van overige reserve -2.859 -26.500 -87.901
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KASSTROOMOVERZICHT

 
2019 2018

€ €

Resultaat boekjaar -321.249 -206.205

afschrijvingen (im)materiele vaste activa 324.108 324.108
desinvestering 0 2.067
mutatie in vorderingen 10.434 -15.027
mutatie in voorraad -5.191 0
mutatie in kortlopende schulden 575.471 -3.649
mutatie voorzieningen 0 0
kasstroom uit operationele activiteiten (A) 583.573 101.291

investeringen in (im)materiele activa 0 0
kasstroom uit investerings activiteiten (B) 0 0

mutaties in finaciering op lange termijn 1.390.800 0
kasstroom uit financierings activiteiten (C) 1.390.800 0

Mutatie liquide middelen A + B + C 1.974.373 101.291

Saldo liquide middelen per 1 januari 230.278 128.987
Saldo liquide middelen per 31 december 2.204.651 230.278
Mutatie liquide middelen 1.974.373 101.291
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen ingericht en opgesteld.

Er hebben zich in 2019 enkele belangrijke statutaire wijzigingen voorgedaan.
De zetel van de stichting is gewijzigd naar Amsterdam; voorheen was dit 's-Gravenhage.
Tevens is het orgaan van de stichting aangepast.
Voorheen werd de stichting bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal 3 personen.
Met ingang van 24 december 2019 is dit gewijzigd in een directeur-bestuurder, met daarboven
een Raad van Toezicht van tenminste 3 personen.
De doelstelling van de stichting is onveranderd gebleven.
In verband met de ANBI-status van de stichting zijn de gewijzigde statuten voorgelegd 
aan de belastiingdienst die heeft geoordeeld dat de wijziging geen invloed heeft op de status.
De jaarrekening is opgesteld op 8 juni 2020.
 
Alle bedragen zijn in hele euro's.

Waarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling

Materiele Vaste Activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met
lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Bij verkoop wordt de waardevermindering als boekverlies ten laste van het resultaat gebracht.
Voertuigen worden in 5 jaar afschreven tot de restwaarde
Schepen worden in 25 jaar afgeschreven tot de restwaarde van 15%

Voorraad
De voorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs.

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs minus beno-
digde voorziening voor oninbaarheid

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor financieel actief of financiële verplichting
bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de
hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde
cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag
en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een
voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.

Overige Schulden
Bij de eerste opname van vlottende passiva worden deze opgenomen tegen de reële
waarde verminderd met de directdaaraan toe te rekenen transactiekosten. De vlottende
passiva worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
 volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de staat van baten en
lasten opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen,
alsmede via het amortisatieproces.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN - vervolg

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts genomen zijn
indien en voor zover deze in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten is rekening
gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

Inkomsten
De inkomsten, zijnde donaties, bijdragen, verkopen, worden gepresenteerd op
kasbasis.

Inkomsten subsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar 
ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, of waarin de opbrengsten zijn gederfd 
of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het opnemen van voorzieningen

Toelichting pensioenen
Er is geen sprake van een pensioenregeling

Toelichting uitvoeringskosten
De toerekening van de uitvoeringskosten naar hoofdactiviteit geschiedt op basis van een
schatting van de urenbesteding per medewerker per project.

Toelichting kasstroom
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt naar kasstromen uit operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS

2019 2018
€ €

Vaste Activa

Voertuigen
Waarde per 01-01 0 2.067
Aanschaffen in boekjaar 0 0
Subtotaal 0 2.067
Desinvesteringen in boekjaar 0 2.067
Subtotaal 0 0
Afschrijvingen in boekjaar 0 0
Waarde per 31-12 0 0

Schepen
Waarde per 01-01 8.776.324 9.100.432
Aanschaffen in boekjaar 0 0
Subtotaal 8.776.324 9.100.432
Desinvesteringen in boekjaar 0 0
Subtotaal 8.776.324 9.100.432
Afschrijvingen in boekjaar 324.108 324.108
Waarde per 31-12 8.452.216 8.776.324

Vorderingen
Borg 100 0
Vordering Sea Shepherd Store BV 0 0
Nog te ontvangen bedragen 17.915 28.448

18.015 28.448

De nog te ontvangen bedragen bestaan uit vooruitbetaalde huur, verzekeringen, facebook

Liquide middelen
Kas 3.780 41
Triodos bank 19.85.30.838 2.022.705 68.905
Triodos bank 19.80.02.831 414 50.041
Triodos bank 200.01.69.031 175.503 100.503
Paypal finance@seashepherd.nl 2.250 10.788
Tussenrekening Evenementen 0 0

2.204.651 230.278

Met uitzondering van een bedrag van € 9.562,50 (bankgarantie huur), 
en het saldo van het extra project van de Nationale Postcodeloterij ( € 1.980.000),
staan de  liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn binnen korte termijn opeisbaar.
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TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS - vervolg

2019 2018
€ €

Continuiteitsreserve
Vermogen aanvang boekjaar 120.000 90.000
Toevoeging 0 30.000
Vermogen per 31 december 2019 120.000 120.000

Sea Shepherd heeft beperkte verplichtingen jegens 2 medewerkers en een
aantal verplichtingen inzake de huur
De continuiteitsreserve is op basis van deze verplichting gedurende een half jaar bepaald

Overige reserve
Vermogen aanvang boekjaar 194.028 106.125
Resultaat 2019 -321.249 -206.205
Toevoeging/Onttrekking tgv reserve droomfonds 324.108 324.108
Onttrekking tgv continuiteitsreserve 0 -30.000
Vermogen per 31 december 2019 196.887 194.028

Reserve Droomfonds
Vermogen aanvang boekjaar 8.680.659 9.004.767
Toevoeging 0 0
Onttrekking -324.108 -324.108
Vermogen per 31 december 2019 8.356.551 8.680.659

De Reserve Droomfonds heeft betrekking op de Ocean Warrior. Gezien de grote impact van verkrijging
en afschrijving van de Ocean Warrior is besloten om deze posten apart te presenteren in de 
jaarrekening, zodat er een duidelijker beeld ontstaat over de voortgang van de reguliere activiteiten.

Schuld Shark Sanctuary Gabon
Schuld aanvang boekjaar 0 0
Toevoeging in boekjaar 1.390.800 0
Onttrekking in boekjaar 0 0
Schuld per 31 december 2019 1.390.800 0

De Schuld Shark Sanctuary Gabon is een extra project waarvoor de gelden beschikbaar zijn gesteld door
de Nationale Postcode Loterij. Dit project loopt 3 jaar, ingaande per 1 januari 2020; de gelden kunnen 
teruggevorderd worden indien niet besteed aan het project. Bij uitvoering van het project vallen jaarlijks
de daarmee gepaard gaande kosten vrij; tevens wordt jaarlijks het budget van het komende boekjaar
overgeboekt van langlopende schuld naar kortlopende schuld

Belastingen en premies sociale lasten
Afdracht loonheffingen 5.444 6.813
Reservering sl VT 439 671
Belastingen en premies sociale lasten 5.883 7.484

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen 6.554 7.534
Schuld Shark Sanctuary Gabon komend boekjaar 589.200 0
Netto lonen 0 4
Te betalen VT 2.196 3.357
Kortlopende schulden 597.951 10.896
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er is aan de Triodos Bank een bankgarantie afgegeven voor de huur ten bedrage van € 9.562,50,
zijnde 3 maanden huur
Tevens is Sea Shepherd Nederland in 2014 een huurverplichting aangegaan voor de periode van 5 jaar.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 39.489,32 over 2018 en wordt jaarlijks per 1 mei geindexeerd.

Sea Shepherd Nederland is huurder van het pand aan de Alexander Boersstraat 52 te Amsterdam. Ook
Stichting Sea Shepherd Global en Sea Shepherd Store B.V. Zijn hier gevestigd.
Met Sea Shepherd Global en Sea Shepherd Store B.V. is een overeenkomst afgesloten over de verdeling van de 
huisvestings- en andere gezamelijke kosten. Per kwartaal wordt de bijdrage in deze kosten overgemaakt aan 
Sea Shepherd Nederland. Jaarlijks worden de bedragen getoetst aan de werkelijkheid en eventueel aangepast.

De Postcodeloterij heeft voor een periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 een jaarlijkse bijdrage
toegekend van € 500.000. Omtrent de besteding van de gelden wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.
Voor 2011 is een bijdrage van € 1.000.000 toegezegd en ontvangen. Met ingang van 2012 dragen wij ook bij aan
het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en ontvangen wij een bijdrage van € 900.000.
In 2012 is de samenwerking geevalueerd met als resultaat een verlenging van de overeenkomst voor 5 jaar.
In 2017 heeft de 5-jaarlijkse evaluatie wederom plaatsgevonden en is de overeenkomst verlengd met 5 jaar.
Na tweeeneenhalf jaar zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Begin 2015 is Sea Shepherd Nederland door de Nationale Postcode Loterij uitgekozen als één van de gelukkigen
om haar droom te verwezenlijken. Hiertoe had Sea Shepherd Nederland een Droomproject ingediend bij de
Nationale Postcode Loterij. Sea Shepherd Nederland is een totaalbedrag toegekend van € 8.300.000.
Dit bedrag is afkomsting van de Nederlandse Postcodeloterij; € 7.500.000; de Svenksa Postkodstiftelsen uit Zweden
met een bijdrage van SEK 5.000.000 en de Postcode Green Trust uit het Verenigd Koninkrijk met een bijdrage
van GBP 300.000.
Het geld is besteed aan de aanschaf van de Ocean Warrior die medio september 2016 is geleverd.
De Ocean Warrior is gebouwd door de Nederlandse rederij Damen Shipyards.
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TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

TOELICHTING BATEN realisatie begroot realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Baten uit eigen fondswerving
Donaties 509.632 555.000 557.375
Donaties Evenementen 592 0 798
Donaties fundraisers 144.939 220.000 37.644
Overige baten 0 0

655.164 775.000 595.817
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TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

TOELICHTING BATEN - vervolg realisatie begroot realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Andere Baten
Bijdragen andere Sea Shepherd entities 150.851 250.000 761.376
Sea Shepherd Store BV 50.000 50.000 75.000
Afrondingen en overige baten 0 2.500 0
 200.851 302.500 836.376

Baten acties derden
Nationale Postcode Loterij 900.000 900.000 900.000
Nationale Postcode Loterij De Kluis 10.000 0 0
Nationale Postcode Loterij Challenges Cup 2.500 0 0
Opbrengst actie agenda Nationale Postcode Loterij 345 0 69

912.845 900.000 900.069

Merchandise
Verkoop merchandise 19.675 20.000 19.490
Inkoopwaarde merchandise -8.760 0 -10.219
Verkoop kosten -3.790 -12.500 -1.528

7.126 7.500 7.743

Sea Shepherd Nederland verkoopt uitsluitend merchandise op evenementen.
 

Overige baten
Rentebaten 0 0 0

0 0 0

 
 



Jaarrekening 2019
Sea Shepherd Nederland

Jaarrekening 2019 - pagina 13

TOELICHTING OP DE DIRECTE KOSTEN

realisatie begroot realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Directe Campagnekosten
Operation Albacore 79.362 229.337
Operation Sola Stella 33.454 311.320
Operation Jodari 2018 58.007 622.494
Operation Dolphin Bycatch 25.950 0
Operation Guegou 175.909 0
Operation Vanguard 334.258 0
Gambian Coastal Defense 18.851 0
Save the Turtles of Cabo Verde 29.772 0
Overige Campagnes 421.187 320.802
Dry Docks 274.013 500.520
Totaal Directe Campagnekosten 1.450.763 1.500.000 1.984.473

Ongeveer 79% van de directe campagnekosten in 2019 bestaat uit kosten voor de schepen.
In 2019 respectievelijk 2018 bedroegen deze kosten:

 begroot 
2019 2019 2018

€ € €
 

Bob Barker 386.832 225.000 319.081
Sam Simon 142.839 225.000 623.460
Steve Irwin 653 25.000 47.433
Brigitte Bardot 0 0 6.374
Ocean Warrior 622.346 600.000 530.761

1.152.670 1.075.000 1.527.109

 

Hoe zijn deze kosten verdeeld:

 
2019 2018

€ % € %

Brandstof en olie 347.064 30,11% 686.166 44,93%
Docking kosten 138.573 12,02% 87.637 5,74%
Onderhoud/Reparaties 484.472 42,03% 546.092 35,76%
Bevoorrading 14.765 1,28% 59.389 3,89%
Satellietcommunicatie 116.947 10,15% 130.733 8,56%
Overig 50.849 4,41% 17.093 1,12%

1.152.670 100,00% 1.527.109 100,00%
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TOELICHTING OP DE DIRECTE KOSTEN - vervolg

realisatie begroot realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Droomfonds
Media- en communicatiekosten 0 0 0
Reis-verblijfkosten 0 0 0
Huur ruimte 0 0 0
Kosten Ocean Warrior 0 0 0
Afschrijving Ocean Warrior 324.108 324.000  324.108
Bankkosten 0 0 0
 324.108 324.000 324.108

Kosten promotie
Kosten Media 310 0 392
Overige Fundraising kosten 58.111 127.500 20.254
 58.421 127.500 20.646

Kosten beheer en administratie
Administratiekosten 3.118 2.000 2.023
Porti 439 500 254

3.558 2.500 2.276

Procentuele verdeling inkomsten en uitgaven
%

Totaal inkomsten 1.775.985 100,00%
Totaal besteed aan doelstelling 1.892.044 106,53%

Op de Ocean Warrior wordt jaarlijks afgeschreven; deze kosten komen feitelijk ten laste van onze 
doelstelling; 
Indien wij deze kosten en baten daarbuiten laten, is het percentage als volgt:

 %
Totaal inkomsten 1.775.985   

1.775.985 100,00%
Totaal besteed aan doelstelling 1.892.044  
Afschrijving Ocean Warrior 324.108

1.567.936 88,29%
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TOELICHTING PER KOSTENSOORT

realisatie begroot realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Personeelslasten
Salaris Nederland 149.842 185.000 126.320
Reservering VT 7.535 10.000 5.651
Sociale lasten Nederland 25.972 29.000 21.966
woon-werk verkeer personeel 3.186 3.000 3.145
Consumpties personeel 0 0 240
overige personeelskosten 132 500 363

186.668 227.500 157.685

Gedurende 2019 waren er gemiddeld 2,67 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.
Een volledig dienstverband komt overeen met 40 uur per week. Sea Shepherd Nederland kent geen pensioenregeling
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 0 0 0
Porti 0 0 0
Administratiekosten 0 0 0
Internet en mobiele telefonie 2.456 3.000 2.636

2.456 3.000 2.636

Huisvestingskosten
Huur 16.066 15.000 14.007
gas, water, electra 1.350 1.500 1.335
kosten ziggo 1.579 1.000 1.054
Overige huisvestingskosten -2.222 500 53

16.772 18.000 16.450

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten Voertuigen 0 0 0

Algemene kosten
Notaris/accountant 8.355 5.500 4.884
Verzekeringen 2.982 2.000 1.495
Juridisch advies 26.836 25.000 5.827
Overige externe adviezen 0 15.000 254
Bankkosten 1.032 2.500 2.282
Kosten Paypal 3.993 5.000 3.726
Kosten Mollie-Ideal - Creditcards 2.039 7.500 4.012
Kosten iZettle 206 250 228
Reis- en verblijfkosten 10.666 15.000 15.057
Media kosten 0 1.500 0
Overige kosten -1.622 1.250 -1.895

54.488 80.500 35.869

Boekresultaat Verkoop Activa
Boekresultaat auto's 0 0 2.067
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VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Toevoegingen/onttrekkingen saldo 1/1 toevoeging onttrekking saldo 31/12
Continuiteitsreserve 120.000 120.000
Overige reserve 194.028 2.859 196.887
Reserve Droomfonds 8.680.659 324.108 8.356.551

8.994.687 2.859 324.108 8.673.438
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Gebeurtenissen na balansdatum

Tijdens het maken van deze jaarrekening werd de wereld geconfronteerd met de uitbraak van
het Coronavirus (Covid-19). Dit ontwikkelde zich al snel tot een pandemie, met grote gevolgen
over de gehele wereld. Wereldwijd werden lockdowns afgekondigd en de economie kwam bijna
tot stilstand.

Voor Sea Shepherd leek dit twee dingen te betekenen:
* Campagnes moeten worden stopgezet, aangezien de schepen de havens niet kunnen verlaten
* Een daling in inkomsten, aangezien Sea Shepherd grotendeels afhankelijk is van donaties
 
De campagnes zijn inderdaad stopgezet, omdat de schepen niet konden vertrekken. Daarnaast was het 
moeilijk om de schepen te bemannen. Een aantal crewleden zat in quarantaine aan boord, maar het 
wisselen van crew was nagenoeg onmogelijk.
Deze tijd is op de schepen gebruikt om (noodzakelijke) reparaties te verrichten en om de schepen voor
te bereiden op de toekomstige campagnes

Financieel leek het er slecht uit te zien. De financiën werden nauwgezet gevolgd; er was veelvuldig contact
met andere Sea Shepherd entiteiten, waarbij informatie werd uitgewisseld over de
financiele situatie. Wekelijks werd er een totaaloverzicht vervaardigd om een zo goed mogelijk beeld
te krijgen van de impact die Covid-19 had op de financiën. Zowel de bankstanden, de donaties, de kosten, 
de verkoop van merchandise werden wekelijks besproken, zodat er meteen actie ondernomen kon
worden op het moment dat het nodig zou zijn.

Inmiddels is Covid-19 op haar retour in Europa en blijkt de financiële impact minimaal te zijn geweest.
Onze angst voor een sterke daling in donaties is onterecht gebleken. Er was wel sprake van een lichte daling, 
maar niet zodanig dat de organisatie in gevaar zou komen. 
De verkopen van merchandise zijn weer terug op het normale niveau; de inkomsten uit donaties herstellen
zich weer en Sea Shepherd is vol vertrouwen dat zij haar activiteiten weer als vanouds kan uitvoeren.
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Controleverklaring onafhankelijk accountant



Jaarrekening 2019
Sea Shepherd N

ederland

Bijlage 1

TO
ELICHTIN

G BESTEDIN
GEN

 

O
peration

O
peration

O
peration

O
peration

O
peration

O
peration

O
peration

O
peration

O
verige

Droom
Eigen fondsen

Beheer en
Totaal

Albacore
Sola Stella

Jodari
Dolphin Bycatch

Guegou
Vanguard

Gam
bian Coast

Turtles Cabo Verde
Cam

pagnes
Dry Dock

Fonds
w

erving
adm

inistratie
w

erkelijk
2019

Realisatie 2019
0

Verstrekte (project)subsidies en(project)  bijdragen
79.362

33.454
58.007

25.950
175.909

334.258
18.851

29.772
346.187

274.013
0

0
0

1.375.763
Afdrachten aan verbonden (internationale organisaties

0
0

0
0

0
0

0
0

75.000
0

0
0

0
75.000

Aankopen en verw
ervingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

U
itbesteed w

erk
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
Com

m
unicatiekosten

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Personeelskosten
9.333

9.333
3.733

9.333
9.333

9.333
9.333

9.333
14.933

0
0

93.334
9.333

186.668
Huisvestingskosten

839
839

335
839

839
839

839
839

1.342
0

0
8.386

839
16.772

Kantoor- en Algem
ene kosten

2.847
2.847

1.139
2.847

2.847
2.847

2.847
2.847

4.556
0

0
28.472

2.847
56.944

Afschrijving
324.108

324.108
TO

TAAL
92.381

46.473
63.215

38.969
188.928

347.277
31.870

42.791
442.018

274.013
324.108

130.192
13.019

2.035.255
1.892.043

 

5%
5%

2%
5%

5%
5%

5%
5%

8%
0%

0%
50%

5%
100%

besteed aan doelstellingen



Jaarrekening 2019
Sea Shepherd Nederland

Bijlage 2

Begroting 2020 Sea Shepherd Nederland

BEGROOT 2020 %
ONTVANGSTEN   

reknr. omschrijving
8000 Donaties Algemeen 150.000,00 7,49
8001 Bijdrage Nationale Postcode Loterij 900.000,00 44,96
8002 Donaties evenementen 500,00 0,02
8003 Donaties Store 1.500,00 0,07
8004 Donaties via Ideal 125.000,00 6,24
8005 Donaties via Paypal 175.000,00 8,74
8007 Donaties via Tattoo 30.000,00 1,50
8008 Donaties via Facebook 300.000,00 14,99
8040 Donatie Fundraisers 125.000,00 6,24

Donaties 1.807.000,00 90,26
8110 Verkopen merchandise 20.000,00 1,00

     
 20.000,00 1,00

 Merchandise   
8220 Bijdrage zusterorganisaties 175.000,00 8,74
8250 Overige inkomsten 0,00 0,00

Overige ontvangsten 175.000,00 8,74
Totaal ontvangsten 2.002.000,00

KOSTEN
4001 Salarissen Nederland 150.000,00 7,49
4006 Reservering VT 5.700,00 0,28
4030 Sociale Lasten Nederland 27.000,00 1,35
4040 Woon-werk verkeer personeel 3.000,00 0,15
4050 Overige personeelskosten 250,00 0,01

personeelskosten 185.950,00 9,29
4510 Huur 20.000,00 1,00
4515 Gas, Water, Elektra 1.750,00 0,09
4516 Kosten Ziggo (UPC) 1.500,00 0,07
4520 Overige huisvestingskosten 500,00 0,02

huisvestingskosten 23.750,00 1,19
4321 Afschrijvinskosten Schepen 324.000,00 16,18
4351 Afschrijvingskosten Voertuigen 0,00 0,00

afschrijvingskosten 324.000,00 16,18
4910 Kantoorkosten 100,00 0,00
4920 Internet en mobiele telefonie 2.500,00 0,12
4930 Porti 150,00 0,01
4940 Administratiekosten 2.750,00 0,14
4950 Verzekeringen 2.500,00 0,12
4970 Reis- en verblijfkosten 12.500,00 0,62

bureaukosten 20.500,00 1,02
5010 Juridisch Advies 50.000,00 2,50
5020 Notariskosten 1.500,00 0,07
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Bijlage 2

Begroting 2020 Sea Shepherd Nederland

BEGROOT 2020 %
5030 Accountantskosten 5.000,00 0,25
5040 Overige externe adviezen 1.500,00 0,07

advieskosten 58.000,00 2,90
5310 Inkoop merchandise 12.500,00 0,62
5320 Kosten verkoop merchandise 1.000,00 0,05
5350 Media Kosten 2.500,00 0,12
5360 Fondswervingskosten kosten 100.000,00 5,00

verkoopkosten 116.000,00 5,79
5510 Bankkosten 3.000,00 0,15
5511 Kosten Ideal 150,00 0,01
5512 Kosten Paypal 3.500,00 0,17
5513 Kosten creditcards 1.000,00 0,05
5514 Kosten iZettle 250,00 0,01
5515 KostenMollie 2.500,00 0,12
5516 Kosten Kentaa 750,00 0,04
5520 Overige kosten -1.000,00 -0,05

overige kosten 10.150,00 0,51
Totaal kosten 738.350,00 36,88

6003 Satellite communication 250,00 0,01
6005 Campagnekosten Algemeen 100.000,00 5,00
6006 Reis- verblijfkosten campagnes 250.000,00 12,49
6007 Mediakosten campagnes 10.000,00 0,50
6021 Kosten Bob Barker 350.000,00 17,48
6022 Kosten Sam Simon 350.000,00 17,48
6023 Kosten Steve Irwin 0,00 0,00
6024 Kosten Brigitte Bardot 0,00 0,00
6025 Kosten Jairo Mora Sandoval 0,00 0,00
6026 Kosten Ocean Warrior 500.000,00 24,98

Campagnekosten 1.560.250,00 77,93
Totaal kosten

Totaal opbrengsten ex NPL 1.102.000,00
Totaal kosten ex campagnes 738.350,00
Saldo bedrijfsvoering 363.650,00

Bijdrage NPL 900.000,00
Campagnekosten 1.560.250,00
Saldo, zelf bij te dragen -660.250,00

Eindsaldo -296.600,00
afschrijvingskosten 324.000,00
resultaat uit bedrijfsvoering: 27.400,00








	Jaarverslag Compleet 2019-def.pdf
	2019-Controleverklaring Sea Shepherd Nederland 2019 - was getekend

