Stichting Fishflowform
Jaarverslag 2014
Inleiding
De Stichting Fishflowform is opgericht op 29 augustus 2014. De in artikel 2 van de statuten
omschreven doelstelling omvat:
1.

Het ontwikkelen van een vispassage die is gebaseerd op het kenmerkende stromingspatroon
van een flowform. De volgende subdoelen (functiekenmerken van een fishflowform) zijn
onderscheiden:

2.

a.

herstel vande ecologische continuïteit (vispassage) tussen watersystemen;

b.

verbetering van het aqutische ecosysteem;

c.

creatie van een landschappelijk element met hoge belevingswaarde.

Het verspreiden van de resultaten van het onwikkelingstraject.

De Stichting wil met haar werk bevorderen dat de levendragende krachten van water in aanmerking
worden genomen in de praktijk van het waterbeheer. Van haar werkzaamheden wordt jaarlijks
verantwoording afgelegd in een verslag, waarin tevens zijn opgenomen de jaarrekening met
toelichting, balans en begroting.
Dit verslag betreft de periode tussen de oprichting en 31 december 2014.

Organisatie
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 6135 9564. Zij is
een niet-winstbeogende instelling (SBI-code 94933). Het RSIN luidt 8543.10.915.
Het postadres is: Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:


Bart Wesseling te Warnsveld - voorzitter - waterbouwkundige, oud-medewerker RWS



Hans van Sluis te Amersfoort – secretaris - watertechnoloog, oud-medewerker DHV



Peter Schukking te Zeist - penningmeester - hydraulicus, oud-medewerker WL

Het bestuur vergadert in principe tweemaal per jaar en voorts naar behoefte. In 2014 kwam het
bestuur driemaal bijeen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Op naam van de Stichting worden bij de Triodos Bank twee rekeningen aangehouden: een Internet
Zaken Rekening onder nummer (IBAN) NL94 TRIO 0197 9695 26 en een Internet Zaken Rendement
Rekening onder nummer (IBAN) NL12 TRIO 2000 2483 65.
De Stichting houdt de rechten op de domeinnamen fishflowform.nl en fishflowform.com. De website
www.fishflowform.nl is actief. Het emailadres is info@fishflowform.nl .
De inhoudelijke werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling en beproeving van een
fishflowform worden uitgevoerd door de Werkgroep Fishflowform, waarin naast de leden van het
Stichtingsbestuur verschillende deskundigen en belanghebbenden participeren. Deze werkgroep
bestaat sinds 2012 en heeft o.a. verschillende vooronderzoeken uitgevoerd. Uit dit onderzoek is
ondermeer gebleken dat het concept van een fishflowform hydraulisch en vistechnisch interessant is.
De Stichtingsorganisatie staat ten dienste van de Werkgroep Fishflowforms als haar juridische basis
en vertegenwoordiger.

Activiteiten
Organisatorisch
Naast de oprichting, formele registraties, etc. werd aandacht besteed aan relatie-ontwikkeling,
fondsenwerving en de voorbereiding van een proefinstallatie voor het doen van onderzoek naar o.a.
het vistechnisch functioneren van een fishflowform.
Netwerk
Contacten werden gelegd met het Waterschap De Dommel en de Stichting Landgoed Het Lankheet.
Beide partijen toonden interesse in het realiseren van een fishflowform op hun terrein voor het doen
van onderzoek. De samenwerking met Paul van Dijk, vormgever van flowforms, werd voortgezet.
Tevens werden contacten onderhouden met de Flowform Trust en de Foundation for Water te
Forest Row (GB), behoedsters van de nalatenschap van John Wilkes en met de Vakgroep
Vloeistofdynamica van de TU Delft.
Fondsenwerving
Verzoeken om medefinanciering van het voorgenomen onderzoek werden gehonoreerd door de Fred
Foundation en de Triodos Foundation. O.a. met de Stichting Gaia Sira is overleg gevoerd over verdere
financiering.

Voorbereiding onderzoek
De Werkgroep Fishflowform heeft een projectnotitie en een onderzoeksplan opgesteld ten behoeve
van het realiseren en beproeven van een of meer fishflowforms op praktijkschaal. Twee kandidaatproeflocaties zijn de stuw Molenheide in de Buulder Aa in het beheersgebied van Waterschap De
Dommel en de aan te leggen vispassage in de Buurser Beek op het Landgoed Het Lankheet bij
Haaksbergen.

Financiën
In 2014 vonden geen financiële transacties van enige omvang plaats. Een begroting voor de
bestuurswerkzaamheden in 2015 zal worden opgesteld wanneer de proefinstallaties zijn voltooid en
het veldonderzoek kan gaan plaatsvinden. De (aparte) begroting voor dit onderzoek is opgenomen in
het onderzoeksplan.

FINANCIEEL OVERZICHT 2014
banktegoeden per 1-1-2014:
betaalrekening Triodos
spaarrekening Triodos

0,-0,-0,--

inkomsten 2014:
voorschot bestuursleden

totaal inkomsten 2014

150,--

150,-=====

uitgaven 2014:
Kamer van Koophandel
domeinnaam
bankkosten

50,-42,83
20,--

totaal uitgaven 2014
saldo per 1-1-2015

banktegoeden per 1-1-2015:
betaalrekening Triodos
spaarrekening Triodos

112,83
37,17
150,-=====
37,17
0,--

Slot
Dit jaarverslag is geaccordeerd door de leden van het bestuur. Het is voor derden verkrijgbaar en zal
o.a. worden gepubliceerd op de website van de Stichting.
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