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1.

FISH TALES FOUNDATION

De stichting Fish Tales Foundation is een initiatief van het bedrijf Fish Tales. De stichting is ontstaan vanuit Fish
Tales’ behoefte om meer te doen aan het verbeteren van de huidige staat van onze oceanen en meer te
betekenen voor de gemeenschappen voor wie visserij hun voornaamste bron van voedsel en inkomen is. De
stichting heeft als doel de oceanen als gezonde bron van voedsel en levensonderhoud te behouden.
De foundation is opgericht om op non-profit wijze projecten uit te voeren en te ondersteunen die bijdragen aan
dit doel. Hierdoor kunnen innovatieve projecten en initiatieven worden ondersteund die buiten Fish Tales’
activiteiten vallen. De projecten van de Fish Tales Foundation richten zich op het ondersteunen van kleinschalige
visserij gemeenschappen om duurzaam(er) te opereren en hiermee toegang te krijgen tot nieuw markten, en
het creëren van bewustzijn over de status van onze oceanen.
2019 wordt het jaar van de officiële lancering van de foundation. Dit jaar zullen we voor het eerst officieel
projecten gaan uitvoeren vanuit de stichting. Achter de schermen hebben we in 2018 al gewerkt aan
verschillende projectvoorstellen en hebben wij samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. Op dit moment zijn
er projecten actief in Vietnam en Indonesië en maken we plannen voor een project op de Malediven later dit
jaar. Deze projecten richten zich onder andere op het verkrijgen certificering, erkenning en een betere positie in
de keten voor vissers.

2.

BESTAANSRECHT EN ACHTERGROND

Gezien de huidige conditie van onze oceanen is het niet vanzelfsprekend dat we in de toekomst nog van wilde
vis kunnen genieten. Veel visbestanden zijn overbevist en schadelijke vismethoden hebben het leven in de zee
ernstig beschadigd. Daarnaast zijn onze zeeën de laatste jaren overspoeld met plastic. De oceanen zijn er slecht
aan toe en het is tijd om het roer om te gooien. Kleinschalige visserij gemeenschappen die leven en werken in
harmonie met de natuur, spelen hierbij een cruciale rol.
Alle projecten van de Fish Tales Foundation worden uitgevoerd in intensieve samenwerking met lokale visserijen
over de hele wereld.
Deze visserijen vissen van oudsher in harmonie met de natuur en zijn direct afhankelijk van de oceanen als hun
bron van voedsel en inkomen. Door deze afhankelijkheid zullen zij nooit meer vissen dan nodig voor hun
levensonderhoud.
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Tegelijkertijd zijn dit de visserijen die het meeste te vrezen hebben van ontwikkelingen in het water. Mocht er
geen vis meer te vangen zijn, verliezen 200 miljoen mensen hun bron van inkomsten. Door de concurrentie van
grote industriële vloten (vaak eigendom van multinationals) is het voor kleinschalige visserijen (in met name
ontwikkelingslanden) extra lastig om hun hoofd boven water te houden. Om deze redenen richten de projecten
van de stichting zich voornamelijk op kleinschalige visserij gemeenschappen. Samen met lokale partners
begeleiden wij deze gemeenschappen om, zo mogelijk, nog duurzamer te opereren en helpen we hen toegang
te krijgen tot nieuwe markten. Zo vergroten we het wereldwijde aanbod van duurzame vis en dragen we bij aan
het vergroten van het bestaansrecht van kleinschalige visserijen.
3.

DOELSTELLING

De stichting heeft als doel de oceanen als gezonde bron van voedsel en levensonderhoud te behouden.
De Fish Tales Foundation stimuleert en ondersteunt diverse projecten die bijdragen aan het verduurzamen van
visserij en viskwekerij. Wij zetten ons in het bijzonder in voor kleinschalige visserijen en viskwekerijen in
ontwikkelingslanden. Wij begeleiden visserijgemeenschappen om duurzaam(er) te opereren en op die manier
toegang te krijgen tot nieuwe markten. Zo vergroten we het wereldwijde aanbod van duurzame vis.
Daarnaast ondersteunt de Fish Tales Foundation initiatieven die bijdragen aan het consumentenbewustzijn over
de status van onze oceanen en het belang van duurzame visserij. Wij geloven dat we er zo gezamenlijk voor
kunnen zorgen dat iedereen kan genieten van al het goede dat verantwoorde visserij te bieden heeft. Nu én in
de toekomst.
4.

DOELSTELLINGEN 2019

Voor 2019 heeft de Fish Tales Foundation twee belangrijke doelen. Ten eerste de lancering van de foundation;
het creëren van een platform, naamsbekendheid, bewust zijn rondom het thema ‘oceanen’ en het werven van
donaties. Daarnaast stelt de Fish Tales Foundation zichzelf ten doel in elk geval de volgende projecten uit te
voeren:
Project 1: op weg naar ASC-certificering voor de garnalenkweek in Vietnam
Project 2: op weg naar MSC & Fair Trade gecertificeerde tonijn uit Indonesië
Project 3: een nader te bepalen sociaaleconomisch project op de Malediven
5.

FINANCIERING

De financiering van de projecten is afkomstig Fish Tales, giften van derden en donaties. Onder andere door het
kopen van Fish Tales’ Skipjack tonijn uit Malediven dragen consumenten automatisch bij aan de projecten van
de Fish Tales foundation.
De operationele kosten van de Fish Tales Foundation worden volledig gedekt door Fish Tales. Donaties kunnen
zo volledig ten goede komen aan de projecten van de stichting.
6.

ORGANISATIE

De Fish Tales foundation wordt op dit moment bestuurd door medewerkers van Fish Tales. Om onafhankelijkheid
en expertise te waarborgen werken wij samen met een externe adviesraad.
De organisatie heeft geen vast personeel in dienst. Veel ondersteunende taken worden verricht door het team
van Fish Tales. Deze kosten worden niet aan de foundation in rekening gebracht.
7.

ADMINISTRATIE
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De administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd. De jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks beoordeeld
door een onafhankelijke accountant.
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