Beleidsplan Stichting Dutch Shark Society

De Stichting Dutch Shark Society (DSS) is opgericht naar aanleiding van de grotere aantallen
haaien die Nederland steeds vaker worden gesignaleerd, en als platform voor
haaienvoorlichting in Nederland, België, maar ook daarbuiten.
Om de problematiek rondom haaien en overbevissing meer aandacht te geven is het idee
ontstaan hiervoor een stichting in het leven te roepen

Missie

Stichting Dutch Shark Society (DSS) stelt zich tot doel om alle projecten die wereldwijd
uitgevoerd worden ter bescherming van haaien en roggen te voorzien van informatie, en
onderzoeksresultaten van wetenschappelijke projecten aan een groot publiek bekend te
maken.

Activiteit
De Dutch Shark Society wil een actieve schakel zijn tussen wetenschap en publiek door het
steunen van onderzoek, het zichtbaar maken daarvan en het ontwikkelen van mediainitiatieven door fotografie en film binnen een informatieplatform. Daarbij streeft deze non-

profit organisatie naar een brede samenwerking met andere instanties en instituten op dit
gebied, maar ook met de duikindustrie, de professionele en recreatieve visserij.

Dit gebeurt door presentaties, het maken van foto- en videomateriaal, het uitgeven van
voorlichtingsmateriaal en het geven van voorlichting via verschillende media en op internet.

Bestuurlijke doelstellingen
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerking aangaan met (inter)nationale initiatieven in het geven van
voorlichting over haaien & roggen
Samenwerking zoeken met globale conservatie-initiatieven voor breder bereik
Het probleem ten aanzien van de aangetaste haaien- en roggenpopulatie door
overbevissing
Het werven van fondsen om de doelen van de stichting te bereiken
Het starten van acties om deze problematiek aan te pakken
Samenwerkingsverbanden aangaan met relevante organisaties in de duikwereld
In gesprek gaan met bestuurlijke organen en of overheden om de problematiek aan
te pakken

Actieplannen voor 2013

•
•
•
•

Het opzetten van een website en Facebookpagina
Het opzetten van lezingen
Het leggen van samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties
Het maken van foto- en videomateriaal van Nederlandse haaien- en roggensoorten.

Resultaten
Website (www.dutchsharksociety.org) opgezet
Facebook-pagina opgezet (www.facebook.com/dutchsharksociety). Er zijn inmiddels
meer dan 13,100 Facebook-volgers.
Er een Twitteraccount (www.twitter.com/dutch_shark_)
DSS heeft inmiddels een start gemaakt met het fotograferen van Nederlandse
haaien- en roggensoorten. De gevlekte gladde haai en de gewone gladde haai
werden gefotografeerd, evenals verschillende roggensoorten.

Er zijn publicaties geweest op nu.nl, nieuws.nl, de eigen website, in kranten en het
tijdschrift National Geographic, Rootz en X-Ray Magazine, de Daily Mail, Irish Times
Talloze andere websites besteedden aandacht aan het fenomen. Er waren
uitzendingen bij Omroep Max en op de Australische televisie.
Er werden verschillende onderzoeken gedocumenteerd: het taggen van Nederlandse
haaien door de weervissers, het hengelproject Sharkatag, het merken van
walvishaaien in Australië en het onderzoek naar voshaaien in de Filippijnen. Alle
beelden kunnen gratis door non-profit instellingen, studenten en wetenschappers
worden gebruikt. Inmiddels is dat gebeurd in bijna 20 wetenschappelijke publicaties.
Er zijn inmiddels drie lezingen verzorgd, een aantal staat al gepland voor 2014

Samenwerkingsverbanden

Er zijn samenwerkingen gezocht en gevonden met:
Sportvisserij Nederland (documenteren project Sharkatag, aanpassen educatieve
materialen, fotogebruik).
Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (zitting in klankbordwerkgroep
haaienonderzoek)
Shark Trust (vertaling en aanpassen educatieve materialen)
Nationaal Park Oosterschelde (serie lezingen, 1e kwartaal 2014, gebruik
fotomateriaal)

Fondsenwerving
DSS 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 DSS zullen op de TRIODOS-bankrekening ten name
van DSS gestort worden. Deze rekening is alleen door bestuursleden te gebruiken.

