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De bestuursleden van Stichting Sea & Land Wonders zijn allemaal vrijwilligers
en ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. De Stichting heeft geen
personeel in dienst dat een salaris krijgt.
De Stichting Sea & Land Wonders is een ideële instelling die zowel notarieel
als bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Doel van de Stichting:
Sea & Land Wonders werkt actief mee aan behoud, bescherming en herstel
van koraalriffen en het zeeleven. Dit in samenwerking met de mensen die er
het dichtst bij wonen en werken. Graag willen we met zoveel mogelijk mensen
ontdekken, delen en onderstrepen welke belangrijke rol een duurzame
manier van leven hierin kan spelen.

Voor verdere informatie verwijst de Stichting naar de Akte van Oprichting.
Visuele weergave van de missie, visie en het gedachtengoed van de Stichting.

2.

3.

4.

Duurzame wilskracht
&
Gezond verstand

1.

Missie en Visie:
Het is van groot belang dat wij mensen als bewoners van onze planeet ‘aarde’
gaan beseffen dat we het met een flinke dosis gezond verstand én vooral met
z’n allen! anders moeten gaan doen.
Het koraalrif is een van de productiefste ecosystemen ter wereld. (1)
Soms raakt een ecosysteem uit evenwicht en bereikt een kantelpunt ofwel
’tipping point’. Dit is het punt waarop het systeem niet meer in staat is zichzelf
in stand te houden en dus uiteenvalt of uit/afsterft. (2)
De koraalriffen hebben dit kantelpunt bereikt. (3)
De rijkdommen en schatten van de koraalriffen zijn eindig, de bevolkingsgroei
met al zijn menselijke activiteiten is echter oneindig. Dit is in strijd met elkaar!
Het is héél belangrijk dat de zee vol leven blijft.
Samen met de hulp en steun van héél véél mensen willen wij een belangrijk
steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de koraalriffen niet verloren gaan.
(4)
Het verlies van de koraalriffen met zijn ontelbare schatten betekent het begin
van het einde!

Waarom Stichting Sea & Land Wonders volgens Félipe als
inspirator?
omdat ik geloof in de positieve kracht van mensen,
omdat ik geloof in verandering,
omdat ik niet een van de vele mensen wil zijn die toch maar niets doen,
mensen die niet beseffen wat ze zouden kunnen doen,
omdat ik een bijdrage wil leveren aan een betere wereld,
omdat ik op z’n minst wil kunnen zeggen: ik heb het in ieder geval
geprobeerd!
omdat ik hier maar tijdelijk logeer en mijn tijd daarom goed wil benutten,
omdat afwachten geen sterke kant van mij is,
omdat ik graag samen met zoveel mogelijk mensen het verschil wil maken,
omdat ik graag geniet van onze mooie planeet,
omdat ik heel veel hou van de natuur en alle dieren die dit als hun thuis zien,
omdat ik een van onze productiefste ecosystemen wil behouden,

omdat ik graag LEEF! en dit ook zeker de vele generaties na mij gun!
omdat ik nu eenmaal een droom heb.

Félipe

Beleid:
Stichting Sea & Land Wonders is een ideële organisatie.
De Stichting probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het behoud van
de koraalriffen en het zeeleven. Hiermee draagt Sea & Land Wonders bij aan
het behoud van de onmisbare kwaliteit van leven op onze planeet ‘aarde’.

PR & Communicatie
Activiteiten Stichting 2015-2017
1.

PR activiteiten gaan in overleg met de voorzitter van Sea & Land
Wonders én met Félipe als inspirator.
De aanschaf van PR materialen gaat in overleg met de overige
bestuursleden. Materialen die worden gebruikt zijn: folders, vlaggen,
spandoeken, eventsflags, rolbanners en merchandising.
Voor de presentaties aan scholen, bedrijven en overige instellingen
zetten we (indien partijen hier niet zelf over beschikken) een laptop,
beamer en scherm in.

2.

Als Stichting zijn we continue op zoek naar verbreding van de
naamsbekendheid. We realiseren dat door:




Het geven van interactieve presentaties op basisscholen in Nederland
en België
Het ontwikkelen/opstarten van diversen duurzaamheidsprojecten in het
Voortgezet Onderwijs
Als ambassadeur optreden als ondersteuning bij internationale
projecten die allen te maken hebben met de koraalriffen en het
zeeleven, teneinde op die manier het algemeen belang te onderstrepen
en te ondersteunen.
Voorbeelden:

Ambassadeurschap ‘Save our sharks’ project
http://saveoursharks.nl

Ambassadeurschap ‘Teens4oceans’ projecten,
student chapters
http://teens4oceans.org







Het inzetten van opgedane internationale contacten en daarbij
optreden als bruggenbouwer door studenten in Nederland in contact te
brengen met studenten uit Amerika. Hiermee wordt het
bewustwordingsproces in gang gezet en leerlingen krijgen de
mogelijkheid deel te nemen én onderdeel uit te maken van allerlei
wetenschappelijke onderzoeken. Een en ander o.a. in het verlengstuk
van de marine biologie.
Ambassadeurs van Stichting Sea & Land Wonders.
Vrijwilligers van Stichting Sea & Land Wonders.
Interviews met lokale, landelijke en internationale media.
Voorbeelden:





NOS Jeugdjournaal
NOS TV Bonaire

Bij evenementen aanwezig zijn met een stand.
Het organiseren van evenementen.
Het organiseren van funding acties:
Voorbeelden:

*Bloemenactie
*Sponsorloop

DE STICHTING STELT HET ONTZETTEND OP PRIJS ALS ANDERE
KINDEREN OF JONGEREN HAAR MEE WILLEN HELPEN!
Ook zijn alle denkbare, creatieve ideeën van harte welkom!


Door het aangaan van een samenwerkingsverband met internationale
partners.
Vaste samenwerkingspartners zijn: * Happy Energy
* Teens4oceans
* Coral Restoration Foundation
Bonaire
* Echo Parrots and People
* Sea Turtle Conservation Bonaire
* Stinapa Bonaire
Samen versterken we elkaar in onze missie.



Door het regelmatig schrijven van blogs op de website en op de
facebook pagina.



Internationale contacten onderhouden met waardevolle mensen die
iets wezenlijks kunnen betekenen bij het behoud van de koraalriffen en
het zeeleven.
Voorbeelden:

Het verzorgen van een presentatie als gastspreker,
juni 2016 op ‘the International Coral Reef
Symposium’ (ICRS) in Honolulu, Hawai’I.

Taakverdeling bestuur:
Voorzitter:



















Vertegenwoordigt de Stichting in externe besluitvorming en bepaalt het
‘gezicht’ naar buiten
Voert, samen met de adviseur/inspirator, het extern overleg namens de
Stichting
Voert, samen met de adviseur/inspirator, de externe contacten voor de
Stichting met relevante organisaties
Verricht de voorbereiding en leidt de bestuursvergaderingen
Houdt toezicht op de voortgang van de algemene Stichtingszaken
Aanspreken van bestuursleden op gemaakte afspraken
Opstellen, implementeren, coördineren en bewaken vrijwilligersbeleid
Uitvoeren, coördineren en bewaken van alle acties gerelateerd aan het
vrijwilligersbeleid
Voert vrijwilligerszorg uit binnen het bestuur; hoe loopt het bij de
verschillende bestuursleden
Bewaakt de inhoud en de lay-out van het foldermateriaal
Bewaakt de inhoud en lay-out van de website
Bewaakt de aanwezigheid en actualiteit van voorlichtingsmaterialen
Stelt communicatieplan op en bewaakt de huisstijl van communicatieuitingen
Aanspreekpunt taakveld communicatie binnen het bestuur
Organisatie en coördinatie van activiteiten met als doel geld in te
zamelen
Voert de externe contacten over locaties en faciliteiten
Onderhoudt contacten met dagelijks bestuur en verzorgt PR &
Communicatie
Werving vrijwilligers voor activiteiten

Secretaris:





Coördineren en voorbereiding van bestuursvergaderingen en
vastleggen van actie- en besluitenlijst
Versturen en opstellen agenda, verslag en benodigde stukken t.b.v.
bestuursvergadering
Houdt Stichtingscorrespondentie bij
Versturen en verspreiding foldermateriaal en correspondentie aan
derden, sponsoren en donateurs

Penningmeester:








Voert het financiële beleid van de Stichting
Zorgt voor een gezond financieel beheer/budgetbewaking van
subsidies, fondsen en donaties
Zorgt voor een jaarlijkse begroting
Aanvragen subsidies/contacten subsidiegevers
Voert financiële beleid op het gebied van sponsoring
Verwerken van declaraties
Stelt financieel jaarverslag en begroting op en verleent medewerking
aan externe toezichthouders

Vergoedingen:
Het bestuur van de Stichting Sea & Land Wonders helpt Félipe onbezoldigd
om de doelen van zijn Stichting voor elkaar te krijgen. Ook de ambassadeurs
werken hard mee om het verschil te maken. Daarnaast bieden veel
vrijwilligers de helpende hand bij de funding acties en alle overige
activiteiten. Alle vrijwilligers van Stichting Sea & Land Wonders zetten zich
belangeloos in en ontvangen geen salaris of vergoedingen voor de tijd die zij
investeren.
Ambassadeurs Stichting Sea & Land Wonders
Drs. Erik Schoppen,
NEUROWETENSCHAPPER, ONTWERPER EN DUURZAAMHEIDSPROMOTOR
De heer Andres Fermin,
DIRECTEUR HARBOUR VILLAGE
Mevrouw Joos Ockels,
WEDUWE WUBBO OCKELS, ASTRONAUT EN EERSTE NEDERLANDSE
BURGER IN DE RUIMTE

De heer Leon Thomassen,
DIRECTEUR VAN THEATER DE MAASPOORT
Aanmelden presentaties en funding acties Sea & Land Wonders
Basisscholen, Voortgezet Onderwijs, het bedrijfsleven en overige instellingen
kunnen zich aanmelden voor een interactieve presentatie, deelname aan een
van de projecten of een funding actie.
De Stichting streeft ernaar om per kalenderjaar tenminste 5 basisscholen en
2 campussen in het Voortgezet Onderwijs te bezoeken. De aftrap van elk
bezoek, alsmede de interactieve presentatie zal door Félipe zelf worden
gegeven.
Voor wat betreft het basisonderwijs is het de bedoeling om door middel van
de presentatie op een speelse, vooral ongedwongen wijze bij zowel
groepsleerkrachten als leerlingen het bewustwordingsproces in gang te
zetten. Doelgroep hierbij zijn de leerlingen van groep 3-8. De inhoud van de
presentaties wordt afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.
Door de Stichting wordt een themaboekje samengesteld, met als doel dat er
na het bezoek en de presentaties, voor een door de school nader te bepalen
periode, aan de slag wordt gegaan met de inhoud van de projecten.
In het Voortgezet Onderwijs is het de bedoeling dat leerlingen, zowel
zelfstandig als in groepsverband, aan de slag gaan met de inhoud van een
project naar keuze. De Stichting is van mening dat met name de keuzevrijheid een positieve bijdrage levert binnen de kaders van betrokkenheid.
De afsluiting van alle projecten vindt plaats met een door de school of campus
zelf gekozen funding actie.
De in aansluiting hierop gerealiseerde funding gelden worden door Sea &
Land Wonders voor de volle 100% ter beschikking gesteld aan de diversen
projecten van de samenwerkende partners.
Meer informatie
Voor meer informatie over Stichting Sea & Land Wonders, presentaties,
projecten en funding acties verwijzen wij u naar www.sealandwonders.com.
Op onze website vindt u veel aanvullende informatie en kunt u zich een goed
beeld vormen van de werkzaamheden.

Indien u liever persoonlijk contact met ons opneemt kunt u een bericht sturen
naar info@sealandwonders.com of telefonisch contact opnemen onder
telefoonnummer 06- 40 76 20 62.

Sponsorplan Stichting Sea & Land Wonders
1.

Inleiding

Sponsoring is een unieke communicatiemogelijkheid die direct of indirect
voortvloeit uit de activiteiten van Stichting Sea & Land Wonders.
Sponsoring van Stichting Sea & Land Wonders kan geschieden in geld of in op
geld waardeerbare goederen en diensten. Hier staat tegenover dat
vertegenwoordigers van de Stichting de communicatie van de sponsornaam
zo goed mogelijk zullen uitdragen.

2.

Sponsoring en het beleid van de Stichting

Het beleid is er globaal op gericht, financiële middelen te werven die kunnen
worden benut voor de doelstelling van Stichting Sea & Land Wonders.
Overigens betekent dit zeker niet dat wanneer een potentiële sponsor enkel,
een bepaald evenement of activiteit wenst te sponsoren, dat niet zou kunnen.
Er zijn vele mogelijkheden en uiteraard zijn de ideeën van de (potentiële)
sponsor altijd bespreekbaar. De Stichting legt zichzelf een maximale
inspanningsverplichting op om een duurzame sponsorrelatie te creëren.

3.
Welke vormen van sponsoring kent Stichting Sea & Land
Wonders?

3.1. Hoofdsponsor Sea projects:
Diamant

€ 1.000,00 (platform)

Goud

€

750,00

Als hoofdsponsor Sea projects bent u bereid voor een termijn van drie jaren
Stichting Sea & Land Wonders te sponsoren met een nader overeen te komen
bedrag. De projecten bieden plaats aan meerdere hoofdsponsoren. Binnen
de lopende termijn geldt een exclusiviteitsrecht.

3.2. Topsponsor Sea projects
Als topsponsor Sea projects bent u bereid voor een termijn van drie jaren
Stichting Sea & Land Wonders te sponsoren met een bedrag van € 500,00 per
jaar. De projecten bieden plaats aan meerdere topsponsoren.

3.2. Stersponsor Sea projects
Als stersponsor Sea projects bent u bereid voor een termijn van drie jaren
Stichting Sea & Land Wonders te sponsoren met een bedrag van € 250,00 per
jaar. De projecten bieden plaats aan meerdere stersponsoren.

3.3. Sponsoring in natura
De sponsor verstrekt Stichting Sea & Land Wonders goederen en diensten die
te gebruiken zijn om de Stichting tot een succes te maken. Indien u hiervoor
wenst te kiezen kunnen wij terzake overleggen.

4.

Donateurs

Het is voor een ieder mogelijk te laten zien dat Stichting Sea & Land Wonders
een warm hart wordt toegedragen. Dat is al mogelijk door de Stichting te
ondersteunen via een donatie. Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van het
bedrag waarmee u uw betrokkenheid laat blijken. U kunt ervoor kiezen uw
donatie voor een periode van vijf jaren vast te leggen. Uw donatie is dan
zonder drempels aftrekbaar.

5.

Organisatie events door derden

Alle acties ten bate van Stichting Sea & Land Wonders, hoe klein of groot ook,
zijn voor ons belangrijk! Of iemand nu een sponsorloop, bloemenactie,
spinningmarathon of ander evenement organiseert, met iedere actie maakt
men het mede mogelijk dat Stichting Sea & Land Wonders zijn Doel, Visie en
Missie kan verwezenlijken.
Wilt u ons helpen of wilt u meer informatie?
Meld de actie dan aan via de website of het e-mailadres van de Stichting:
info@sealandwonders.com. Zonder toestemming van het bestuur is het niet

toegestaan acties of events te organiseren in naam van Stichting Sea & Land
Wonders.

6.

Tot slot

Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in Stichting Sea & Land Wonders heeft
gekregen dat u besluit sponsor te worden van onze Stichting.
In het bevestigende geval verzoeken wij u contact op te nemen met ons
bestuur via info@sealandwonders.com.
Mocht u geen gebruik willen maken van dit aanbod dan danken wij u voor de
tijd die u heeft genomen om met dit sponsorplan kennis te maken.
Wij waarderen het enorm als u aangeeft waarom u niet voor Stichting Sea &
Land Wonders heeft gekozen, zodat wij met uw opmerkingen/aanbevelingen
rekening kunnen houden in de toekomst.
Tot slot stellen wij het zeer op prijs als u Stichting Sea & Land Wonders ook bij
anderen, in uw omgeving, onder de aandacht wilt brengen.

Bijlage I

Belangrijkste gerealiseerde doelen in 2015 - 2016:
1.

Ouverture Venlo 2015 is de opening van het culturele seizoen.
In samenwerking met Theater De Maaspoort én met de hulp van
leerlingen uit 2G1 en 2G2 van het Valuascollege hebben we zoveel
mogelijk bosjes rozen verkocht in de binnenstad! Het was superdruk en
ontzettend gezellig. Met z’n allen hebben we hard gewerkt en een
geweldig resultaat behaald: 378 bosjes rozen verkocht!

2.

Maar liefst 1.350 leerlingen van de onderbouw hebben op vrijdag 16
oktober 2015 vol overgave deelgenomen aan een grote sponsorloop!
Samen hebben zij in 420 minuten een prachtig resultaat neergezet en
het meer dan geweldige bedrag van € 2.536,50 bij elkaar gerend.

3.

De allereerste grote bloemenactie heeft plaatsgevonden op het
Valuascollege te Venlo.
Net als met de sponsorloop hebben alle leerlingen van de onderbouw
zich ingezet om hun omgeving in de bloemetjes te zetten!
Dit heeft een geweldig resultaat opgeleverd, namelijk een opbrengst
van € 3.200,00!

4.

De Kerstfair bij de Hanos is jaarlijks een zeer druk bezocht evenement.
Overal in de vestigingen is een inspirerende kerstsfeer met veel glitters
en het is er bovenal erg gezellig. Van de directeuren van de vestigingen
Venlo en Eindhoven heeft Sea & Land Wonders een super mooi plekje
ter beschikking gesteld gekregen om zoveel mogelijk bosjes rozen te
verkopen.
Dat is zeker gelukt: er zijn in totaal 400 bosjes rozen verkocht!

5.

Binnen de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)
heeft het College van Bestuur besloten hun werknemers in de
bloemetjes te zetten als blijk van waardering voor hun inzet in het
afgelopen jaar. Men wilde hiermee tevens een waardevolle bijdrage
leveren aan een goed doel: Sea & Land Wonders.
Door dit prachtige gebaar heeft de Stichting 865 kerststerren
mogen leveren.

