Stichting Fishflowform
Jaarverslag 2019

Inleiding
De Stichting Fishflowform is opgericht op 29 augustus 2014. In artikel 2 van de statuten is de
doelstelling omschreven als:
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 van de ecologische continuïteit (vispassage) tussen watersystemen;

b.

verbetering van het aquatische ecosysteem;

c.

creatie van een landschappelijk element met hoge belevingswaarde.

Het verspreiden van de resultaten van het ontwikkelingstraject.

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 is opgenomen de jaarrekening met
toelichting. Het voorliggende verslag betreft het gehele kalenderjaar 2019.

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.
De bestuurssamenstelling was gedurende 2019 als volgt:


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



Peter Schukking te Zeist – voorzitter ad interim, penningmeester - hydraulicus, oudmedewerker WL

De functie van een derde bestuurslid is momenteel vacant.
Het bestuur vergadert naar behoefte. In 2019 kwam het bestuur eenmaal bijeen. De bestuursleden
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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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 stichtingwater.nl. De website
www.fishflowform.nl is actief. Het emailadres is info@fishflowform.nl.

Activiteiten
Algemeen
In de aanloop naar een mogelijke fase 3 is tweemaal overleg gevoerd met vertegenwoordigers van
Waterschap De Dommel en Royal HaskoningDHV over mogelijke samenwerking, kansen voor nieuwe
toepassingen en publicitaire acties.
Nieuw project
In een experiment met traditionele bevloeiingstechnieken op het landgoed Het Lankheet is de inzet
van flowforms voorzien voor de behandeling van het irrigatiewater. Dit project wordt ontwikkeld
door het Waterschap Rijn en IJssel, in samenwerking met Landgoed Het Lankheet, de Provincie
Gelderland en Rijkswaterstaat.
Publiciteit
Op 27 mei 2019 verzorgden Paul van Dijk en Hans van Sluis aan de oever van de Waal - voor de
deelnemende wandelaars aan de Ri4daagse - demonstraties over de ritmische stroming van water.
Naar aanleiding hiervan werden contacten gelegd met het Watermuseum in Arnhem en met de Fa.
Dekker te IJzendoorn. Beide organisaties zijn geïnteresseerd in een presentatie over dit
stromingsfenomeen voor hun medewerkers en willen mogelijkheden voor toepassing hiervan in hun
werkveld nader onderzoeken.
In het septembernummer van Wasserzeichen – het huisorgaan van het Institut für
Strömungsforschung te Herrischried (D) - publiceerde Hans van Sluis een artikel over de effecten van
de vispassage Molenheide op het water en het landschap.
Het Waterschap De Dommel gaf op 27 september 2019, tijdens de 62ste bijeenkomst van het
Vissennetwerk, een pitchpresentatie over de vispassage Molenheide.

Financiën
In het bijgevoegde financieel overzicht zijn de inkomsten en uitgaven in 2019 weergegeven. In 2019
werd de vijfde en laatste termijn van een periodieke gift t.b.v. het onderzoek ontvangen. Tevens
schonk de Stichting WATER Drager van Leven bij de ontbinding haar eindsaldo aan de Stichting
Fishflowform. Ook de rechten op de domeinnaam www.stichtingwater.nl werden aan haar
overgedragen.
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Het batig saldo blijft gereserveerd voor in het kader van een eventueel vervolgproject te verrichten
onderzoek.

Slot
Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 februari 2020. Het is voor derden
verkrijgbaar en zal o.a. worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

Bijlage
FINANCIEEL OVERZICHT 2019
banktegoeden per 1-1-2019
betaalrekening Triodos
42,36
spaarrekening Triodos
4.071,59
4.113,95
inkomsten 2019
particuliere gift
(5e (laatste) termijn)
400,-schenking van
Stichting Water Drager van Leven 761,25
totaal inkomsten
1.161,25
=======

uitgaven 2019
bankkosten
domeinnaam
porti
totaal uitgaven

saldo per 1-1-2020
5.275,20

129,17
124,75
24,-277,92
=======

4.997,28
5.275,20

banktegoeden per 1-1-2020
betaalrekening Triodos
25,69
spaarrekening Triodos
4.971,59
4.997,28
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