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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Herman Wanningen

wereldwijd

3 , 3

1 0

Natuur en milieu

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

De stichting heeft een RvT met drie leden. Zie ook ons jaarverslag

Stichting Vismigratie

www.worldfishmigrationfoundation.com

F. Leggerstraat 14

info@fishmigration.org
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het doel van de stichting is de bescherming en ontwikkeling van migrerende 
riviervissen en hun leefomgeving (rivierecosystemen, van bron tot monding). 
Migrerende riviervissen zijn een graadmeter voor de kwaliteit van rivieren en spelen 
een belangrijke rol in de voedselvoorziening van dier én mens. Deze 
vissen staan door menselijk handelen, met name barrières en vervuiling, 
zwaar onder druk en worden met uitsterven bedreigd. De stichting werkt 
wereldwijd: net als migrerende vissen kent de stichting geen grenzen. 
Het doel van de stichting wordt in één zin samengevat: verbinden van 
vissen, rivieren en mensen (in het Engels: Connecting fish, rivers and 
people) 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het wereldwijd stimuleren en organiseren van activiteiten (en 
maatregelen) die bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling 
van vissoorten die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van 
onbelemmerde migratiemogelijkheden;
b. het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling en 
netwerkontwikkeling onder internationale professionals en studenten.c. het 
beschikbaar maken van de internationale ‘ best practices’ rond het 
thema vismigratie in de vorm toegankelijke rapporten, boeken en 
andere communicatiemiddelen;
d. door het organiseren van educatie en communicatie activiteiten voor 
burgers (kinderen en hun ouders). 
e. door het creëren van een wereldwijd samenhorigheidsgevoel en 
draagvlak rond het thema vismigratie door samenwerking tot stand te 
brengen met natuurbeschermingsorganisatie en organisaties die zich 
inzetten voor gezonde riviersystemen met een gezonde visstand. 

De stichting werft inkomsten uit donateurs, opdrachten, overheden en fondsen
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Stichting Vismigratie hanteert op dit moment geen CAO. Het vaststellen van de 
beloning wordt per arbeidsoverenkomst bepaald in verhouding tot marktconforme 
tarieven.
Het beloningsbeleid van de directeur/ bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van 
Toezicht. Het wettelijk kader is hierbij leidend. De leden van  de Raad van Toezicht zijn 
onbezoldigd

Zie de link hieronder

De verkregen inkomsten worden besteed aan activiteiten die de missie van de stichting 
dienen. Een deel van de inkomsten is projectgerelateerd en wordt als zodanig besteed. 
Een deel van de inkomsten is vrij besteedbaar en wordt ingezet voor de organisatie en 
het opzetten van nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden.
De stichting heeft een beperkt weerstandsvermogen dat vooral dient om de overgang 
tussen projecten te overbruggen. Dit vermogen wordt aangehouden op een 
spaarrekening. De stichting heeft geen beleggingen.

https://worldfishmigrationfoundation.com/wp-content/uploads/2
020/09/WFMF-policy-plan-2020-1.pdf

https://worldfishmigrationfoundation.com/resources/

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
–

–

+

+
+

+

+

+
+

++

+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

6.091

133.903

109.832
132.711

74.445

104.607
20.325

6.091

214.439
153.036

208.348

104.607
20.325

214.439

5.845

18.195

128.996

5.845

147.191

153.036

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+
552

552 0

3.305

223.125

323.162

549.592 0

90.649

640.793 0

2020 2019 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo Financiële baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

50.580

556.511

480.452

84.282

0

0

505.931

505.931 0

2020 2019 (*)

Open


