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Coral Reef Care 
Oosterpark 26-2 
1092 AJ Amsterdam 
Kvk-nr: 34193154 
Fiscaal nummer: 8123.09.443 
 
 
 
Financial Statement (in Euro)             2019        2018 
 
Totaal baten (giften, donaties)      € 127.232 € 107.582 
 
Lasten 
Kantoorkosten            € 1.984     € 1.187 
Bankkosten                € 321         € 240 
Promotiekosten            € 7.270        € 123 
Reiskosten bestaande en nieuwe projecten Oost-Afrika     € 10.852  
 
Projecten Kenya: 
   Reef restoration Vipingo       € 1.114 
 
Projecten Tanzania (Zanzibar, Maziwe island): 
   Reef restoration & artificial reefs    € 11.653     € 9.546 
   Marker & mooring buoys       € 1.916     € 2.558 
   Octopus management/no Take Zones      € 2.136       € 3.296 
   Awareness campaigns        € 1.000     € 4.741 
 
 
Website development           € 2.420     € 2.000 
 
Totaal lasten           € 40.664   € 21.963 
 
Resultaat          € 86.567   € 81.321 
 
 
Reservering voor projecten: € 186.896 
 
 

       

Balans ultimo 31-12-2019           

        
 

        
 

  Activa         2019       2018 Passiva 2019 2018  

       
 

 Bank € 190.946  € 99.631  Reserves € 186.007  € 100.329   

 Debiteuren            € 0       € 698  Crediteuren € 4.939  € 0  
 

        

       
 

                                 Totaal  € 190.946  € 100.329   € 190.946  € 100.329   

        
 

              
 

       
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Bestuur 
Voorzitter: R. Voorhuis. 
Penningmeester: A. Griede. 
Secretaris: M. van Doesburgh. 
Het bestuur ontvangt geen beloning voor de uitgevoerde werkzaamheden. Ieder bestuurslid heeft evenveel 
stemrecht. 
 
Doelstelling 
Coral Reef Care (CRC) is een Nederlandse stichting die als primaire doelstelling heeft de bescherming van 
mariene ecosystemen en in het bijzonder koraalriffen. Onze activiteiten worden gefinancierd door donaties van 
particulieren en bedrijven. 
 
Beleid/strategie 
Ons beleid is gericht op het initiëren, managen, uitvoeren en/of financieren van projecten, met als doel het 
behoud en de bescherming van ecosystemen in zeeën en oceanen. Speciale aandacht hebben hierbij 
koraalriffen gezien de hoge biodiversiteit van deze ecosystemen, het belang voor mens en milieu van een 
gezond rif en de vele bedreigingen waarmee koraalriffen geconfronteerd worden momenteel. 
 
De potentiële focus qua gebied is breed. Indien vanuit ecologisch standpunt een project ondersteuning kan 
gebruiken en er een efficiënte en duurzame samenwerking met een lokale natuurbeschermingsorganisatie 
opgezet kan worden, is dit een potentieel interessant project voor CRC. CRC heeft inmiddels projecten 
uitgevoerd in de Sinaï (Rode Zee), de Galapagos eilanden (Ecuador) en is momenteel met name actief op 
Zanzibar en een aantal omliggende eilanden (Tanzania) en in Kenya. 
 
In 2013 werd in samenwerking met de Zwitserse NGO Marinecultures op Zanzibar gestart met verschillende 
beschermingsprojecten. Dit betreft oa het verwijderen van achtergebleven visnetten op koraalriffen, het plaatsen 
van mooring-boeien om ankeren op het rif te voorkomen, het plaatsen van markeerboeien om beschermde 
gebieden te markeren, het installeren van (tijdelijke) No-Take zones (gebieden waar niet of beperkt gevist mag 
worden om het ecosysteem te laten herstellen), het creëren van kunstmatig rif met oa de Reef Ball techniek 
(‘Reef reforestation/artificial reef’), het beschermen van de overbeviste octopus (‘Octopus Management’) en 
verschillende bewustwordingscampagnes (‘Awareness campaigns’). De lokale gemeenschap op Zanzibar is 
sterk afhankelijk van kleinschalige visserij, een gezond rif is dus niet alleen voor de natuur van essentieel 
belang.  
 
Een soortgelijk project is opgezet in 2019 in Vipingo (Kenya) waar we samenwerken met Oceans Alive Kenya. 
We hebben een coral farm opgezet in de locale LMMA (Locally Managed Marine Area). De coral farm staat nog 
in zijn kinderschoenen maar er wordt actief koraal gekweekt en een deel hiervan is klaar om binnenkort 
uitgeplant te worden. Dit is de 2e fase van het trainingsprogramma dat CRC in Vipingo zal organiseren. 
 
Tevens zijn we in Kenya met Cordio (Coastal Oceans Research and Development) en enkele lokale partners 
een programma gestart om de ernstig bedreigde haai en rog te beschermen. Niet alleen in Oost-Afrika maar 
ook op de meeste andere plaatsen in de wereld worden deze soorten met uitsterven bedreigd. Het doel is onder 
andere om meer bewustwording te creëren voor de zeer belangrijke rol van de haai en rog in het ecosysteem 
en hun bijdrage aan een gezonde visstand. We willen tevens vistechnieken stimuleren die minder bijvangst 
genereren. En we gaan nursery grounds detecteren resp. lobbyen om voor deze gebieden een 
beschermingsstatus te krijgen. 
 
Belangrijk aspect van onze projecten is dat deze met en mede door de lokale bevolking en in het bijzonder de 
visserijgemeenschap georganiseerd worden. Hierdoor creëren we meer betrokkenheid en een bewustwordings- 
proces komt op gang. Dit en het feit dat de projecten een positieve bijdrage leveren aan de visstand leidt tot 
betere resultaten voor de natuur en de mens.  
 
CRC onderzoekt de meerwaarde en relevantie van het starten van (een) beschermingsproject(en) in de 
Koraaldriehoek (de tropische wateren van Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Papoea-Nieuw-Guinea, 
Salomonseilanden en Oost-Timor). De Koraaldriehoek is ecologisch van groot belang vanwege zijn omvang en  
biodiversiteit (75% van alle koraalsoorten ter wereld leven hier). Het heeft zoals alle koraalriffen ter wereld te 
kampen met grote bedreigingen. Het opdoen van nieuwe contacten in andere gebieden en uitwisselen van 
kennis tussen de verschillende projecten kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor ons werk.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maleisi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filipijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomonseilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Timor


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Begroting 2020-2022 
(in Euro’s) 
 
 
Jaar              2020        2021        2022 
 
Totaal baten (giften& donaties)     € 30.000  € 15.000  € 15.000 
 
bankkosten            € 185       € 190       € 195 
kantoorkosten incl website        €    600       € 700    € 4.000 
Reiskosten          € 4.500    € 6.800    € 7.500 
Projecten Tanzania (Zanzibar, Maziwe, Mafia Island):      

Reef reforestation/artificial reefs    € 11.000  € 11.000  € 11.500 
Buoys         € 3.500    € 2.500    € 2.500 
No take Zones (incl. Octopus management)     € 2.300    € 3.000    € 3.000 
Awareness campaigns       € 2.800    € 2.500    € 2.500 

Projecten Kenya: 
Shark & ray conservation       € 4.500    € 4.000    € 4.000 
Reef restoration Vipingo            € 2.000    € 3.000   

Projecten Indonesie (incl. Research): 
 Reef reforestation/artificial reefs      € 1.500    € 6.500  € 15.000 

Awareness campaigns       € 1.000    € 3.000    € 3.500 
 
 
Totaal lasten        € 31.885  € 42.190  € 56.695 
 
Resultaat        - € 1.885 - € 27.190 - € 41.695   
 
Reserves dd 31/12      € 184.122 € 156.932 € 115.237 


