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Inleiding 
 
Bij Vissenbelangen staat het belang van de 
vissen centraal. Wij vinden dat vissen het 
recht hebben om te leven in de vrije 
natuur en dat hun leefomgeving 
beschermd dient te worden zonder dat 
hier een “wederdienst’ van de vissen 
wordt verwacht.  
 
Veel van de activiteiten die nu 
ondernomen worden om vissen te 
beschermen dienen een menselijk belang 
zoals de hengelsport of de visserij.  
 
Doormiddel van educatie willen wij dat 
mensen vissen meer gaan waarderen en 
respecteren. Wij willen mensen kennis 
laten maken met de vissen en de 
fascinerende wereld waarin zij leven.  
Vissen kennen helaas verschillende 
problemen door menselijk handelen. Door 
mensen bewust te maken van de gevolgen 
van onze keuzes willen we mensen 
aanmoedigen om visvriendelijkere keuzes 
te maken en om hun leefomgeving te 
beschermen.  
 
Vissen die in het wild leven ondervinden 
veel last van menselijke activiteiten. We 
vervuilen het water, veroorzaken lawaai 
onderwater, werpen hindernissen op in de 
vorm van dammen, stuwen en sluizen en 
beheren onze watergangen zo rigoureus 
dat de biodiversiteit achterblijft. Ook op 
zee vinden veel activiteiten plaats die de 

leefomgeving van vissen onder druk zet.  
Vissenbelangen vindt het daarom 
noodzakelijk dat de leefomgeving van 
vissen beter beschermd wordt. 
 
Vissen worden massaal geconsumeerd. 
Dit heeft geleid tot een enorme roofbouw 
op de oceaan met verstrekkende gevolgen. 
Ook klimaatverandering zorgt voor een 
enorme impact op de leefomgeving van 
vissen. Denk bijvoorbeeld aan droogte en 
overstromingen maar ook aan het 
afsterven van koraal. De consumptie van 
alle dierlijke producten laat een grote 
voetafdruk achter op onze planeet. 
Daarom willen we mensen aanmoedigen 
om te kiezen voor plantaardige 
alternatieven. 
 
Hengelsport wordt door sportvissers 
gezien als een ontspannen tijdverdrijf. 
Voor de vissen is dit vooral een stressvol 
en pijnlijk tijdverdrijf. Wij zijn dan ook 
tegen het uitvoeren van de hengelsport. 
Wij zijn ons ervan bewust dat 
hengelsportverenigingen ook opkomen 
voor de belangen van vissen, maar 
uiteindelijk staan daarbij niet de vissen 
maar de behoefte van de mens centraal. 
Wij willen dat er een breed draagvlak 
komt in de maatschappij om vissen en 
hun leefomgeving te beschermen zonder 
daar direct een eigen belang bij te hebben. 
De bescherming van vissen zou veel 
minder afhankelijk moeten zijn van 
sportvissers.  
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Vissen worden vaak gehouden als 
huisdier. Veel van deze vissen worden niet 
in Nederland gekweekt en komen van ver. 
Veel vissen overleven deze reis niet. 
Wanneer ze de reis wel overleven laat de 
huisvesting en verzorging vaak te wensen 
over. Vissen worden ook regelmatig in de 
sloot gedumpt. Dit kan diverse gevolgen 
hebben voor de gedumpte dieren maar 
ook voor het ecosysteem. Van de 
vissoorten die in zoutwater leven kan 
slechts 10% in gevangenschap gekweekt 
worden. Dat betekent dat 90% in het wild 
gevangen wordt. Vissen zouden niet in 
gevangenschap gehouden moeten worden. 
Niet particulier en niet commercieel. Wij 
willen mensen aanmoedigen geen vissen 
aan te schaffen en om af te zien van het 
bezoeken van commerciële aquaria zoals 
bijvoorbeeld Sealife.  
 

Stichting Vissenbelangen 
Kvk nummer: 87326043 
RSIN: 864265840 
Rekeningnummer: 
Aanvraag voor zakelijke rekening Triodos 
is in behandeling. 
E-mail info@vissenbelangen.nl 
Website: www.vissenbelangen.nl 
 

1.1  Oprichters en dagelijks 
bestuur  
Lesley en Mark Fleuren zijn de oprichters 
van stichting Vissenbelangen. Zij zijn het 
hart en het gezicht van de organisatie en 
dragen zorg voor de activiteiten van de 

stichting. Mark als voorzitter in het 
bestuur en Lesley als directeur met 
volmacht. De functie van directeur is 
momenteel op vrijwillige basis.  
 

1.2  Algemeen bestuur 
Voorzitter Mark Fleuren 
Secretaris  Feike van Nus 
Penningmeester Edwin Arendts 
 
De bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor het werk dat zij voor de 
stichting doen. Wel kan er gebruik 
gemaakt worden van een 
onkostenvergoeding voor reis of 
verblijfskosten. Deze vergoeding wordt 
alleen toegekend als deze kosten niet door 
derden worden vergoed.  
 

1.3 Ontstaan van  
Vissenbelangen 
Mark en Lesley besloten in 2018 dat ze 
meer in actie wilden komen voor vissen. 
Ze spraken met diverse organisaties en 
hielden presentaties over de visserij en 
viskwekerijen. Doordat er in 2019 
beperkingen waren om te reizen zijn ze 
zich ook bezig gaan houden met de vissen 
in zoetwater. Zij maken foto’s en video’s 
van het onderwaterleven in Nederland om 
dit met het publiek te delen. Eind 2021 
ontvingen zij een donatie waardoor ze 
Vissenbelangen konden 
professionaliseren. Met dit bedrag hebben 
zij voor Vissenbelangen een stichting 
opgericht. Voor de stichting zal ook een 
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ANBI status aangevraagd worden. 
Hiermee wil Vissenbelangen aantonen dat 
zij een betrouwbare partner is voor 
samenwerking en donaties. Wanneer 
mensen ons vertrouwen kunnen we de 
belangen van vissen nog beter 
vertegenwoordigen.  
 

1.4 Medewerkers 
Op dit moment heeft de stichting geen 
medewerkers in dienst. Wanneer de 
financiën van de stichting dit toelaten is 
het mogelijk dat mensen in loondienst 
treden bij de stichting. Het bestuur zal 
hier dan een besluit over nemen.  
 

1.5 Vrijwilligers 
De stichting kan op verschillende 
manieren ondersteuning gebruiken. Hier 
kunnen vrijwilligers voor worden ingezet. 
Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van 
de website, posten op sociale media of het 
helpen bij evenementen.  
 

1.6 Gedragscode 
Vissenbelangen komt op voor het belang 
van vissen. Evenementen en acties zullen 
altijd geweldloos van aard zijn en binnen 
de regels van de wet vallen. Wij staan voor 
ons doel en onze normen en waarden. Wij 
zijn tegen de misstanden, niet tegen de 
mensen. Veel mensen doen wat zij doen, 
omdat de meeste mensen het nu eenmaal 
zo doen. Ze hebben het simpelweg zo 
geleerd. Wij willen mensen aanmoedigen 

om op basis van nieuwe kennis andere 
keuzes te maken.  
 

1.7 ANBI 
Vissenbelangen zal een aanvraag doen om 
een ANBI status te krijgen. (ANBI = 
algemeen nut beogende instelling).  
Het voordeel van een ANBI stichting is dat 
organisaties en particulieren belastingvrij 
kunnen schenken. Donateurs kunnen er 
dan op rekenen dat hun donaties 
tenminste voor 90% aan de beoogde 
doelstellingen worden besteed.  
 

2.1  Missie en Visie 
Wij willen door woord en beeld mensen 
laten zien hoe mooi en interessant het 
leven onder de waterspiegel is. Wij hopen 
dat mensen daardoor een connectie gaan 
voelen met de vissen en hun leefomgeving 
zodat zij in hun leven of bij het maken van 
beleid de belangen van vissen mee zullen 
wegen. 
 

2.2  Doelstellingen 
Het doel van de stichting is om burgers, 
organisaties en overheidsinstanties 
bewust te maken van het belang om 
vissen en hun leefomgeving te 
beschermen. Wij willen bereiken dat bij 
het maken van keuzes er rekening 
gehouden wordt met de belangen van 
vissen en hun leefomgeving. Betere 
keuzes voor vissen leiden tot een hogere 
biodiversiteit en een gezondere 
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leefomgeving voor mens, dier en natuur. 
 
o Bij het inrichten en onderhoud  van 

watergangen en plassen moet er 
meer rekening gehouden worden 
met de behoeften van vissen.  
 

o Om bewustwording van het leven 
in zoetwater te stimuleren en om 
vissen daadwerkelijk te 
beschermen zouden wij willen 
lobbyen voor zoetwatergebieden 
die de status ‘fully protected’ 
krijgen. Hier mogen dan geen 
menselijke activiteiten 
plaatsvinden die niet in het belang 
zijn van de vissen of het 
ecosysteem. 

 
o Wij willen dat mensen vissen gaan 

zien als dieren die recht hebben op 
een eigen leven in de vrije natuur. 
Vissen hebben het vermogen om 
dingen te leren en om met elkaar of 
om met andere diersoorten te 
communiceren. Ze kunnen pijn en 
stress ervaren. Wij willen mensen 
motiveren om zoveel mogelijk leed 
bij vissen te voorkomen.  
 

o Wij willen mensen bewust maken 
dat we een enorme roofbouw 
hebben gepleegd op onze oceaan. 
Het is noodzakelijk om te 
behouden en te beschermen wat er 
nog is. Waar mogelijk zouden 
ecosystemen en vispopulaties 

hersteld moeten worden. Wij willen 
mensen stimuleren in het maken 
van diervriendelijke en duurzamere 
keuzes in de supermarkt. Het 
kiezen voor plantaardige producten 
is dan de meest diervriendelijke 
optie.  

 
o De klimaatcrisis en de 

biodiversiteitscrisis zijn 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ecosystemen moeten 
zoveel mogelijk behouden, hersteld 
en beschermd worden. Dit geldt 
niet alleen op het land maar ook 
onderwater. Wij willen dat 
organisaties en overheidsorganen 
bewuster worden van de rol van 
het onderwaterleven.  

 
o Wij willen bijdragen aan monitoring 

van de visstand. Zo zullen wij de 
vissen die wij waarnemen tijdens 
het snorkelen invoeren op 
waarneming.nl 
 

o Het houden van huisdieren staat 
steeds meer ter discussie. Wij 
willen bijdragen om de verkoop  
van vissen als huisdier af te 
bouwen en uiteindelijk te 
verbieden. 

 
o Visplekken zouden (verder) 

beperkt moeten worden en 
uiteraard zouden we moeten toe 
werken naar een samenleving 
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waarin de hengelsport niet meer 
als een vorm van recreatie wordt 
gezien. 

 

2.3 strategie 
We gaan onze doelen onder andere 
bereiken door: 
 
o Het leefgebied van vissen actief op 

te zoeken door te snorkelen en hier 
opnames van maken en te delen via 
onze website of sociale media. 
 

o Onze website. Hier verstrekken we 
informatie over verschillende 
onderwerpen.  

 
o Het geven van lezingen voor  

organisaties, bedrijven en 
beroepsonderwijs. 

 
o Mensen in woord en beeld te 

informeren over het 
onderwaterleven via sociale media. 
We delen ook nieuwsberichten en 
informatie van derden.  
 

o Deelname aan evenementen 
 

o Het organiseren van evenementen 
 
o In gesprek te gaan met 

organisaties, overheid of bedrijven. 
 
 
Onze doelgroep  

o Individuen die aangeven te houden 
van dieren, de natuur of zich 
zorgen maken om het klimaat. Wij 
verwachten deze mensen te vinden 
via lokale en landelijke natuur, 
dierenrechten en 
milieuorganisaties. Tijdens 
evenementen en via sociale media. 

 
o Organisaties en overheidsorganen 

die met hun beleid of doelstellingen 
verbonden zijn met het water. 
Denk aan gemeenten, 
waterschappen, provinciale staten, 
landelijke overheid politieke 
partijen en natuur en 
milieuorganisaties. 

 

3.1  Fondsenwerving  
 

Donaties  
Via onze website kunnen mensen 
maandelijks of eenmalig doneren aan 
Vissenbelangen. Tijdens evenementen is 
het ook mogelijk om contant of digitaal 
een donatie te doen. 
 

3.2 Beheer en besteding van 
het vermogen  
 
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging 
komt toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuurders en aan de 
voorzitter afzonderlijk. De directeur kan 
de stichting vertegenwoordigen tot een 
bedrag van € 3000. Voor betalingen met 
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een bedrag hoger dan € 500,- zal een 
meerderheid van het bestuur een akkoord 
moeten geven. Dit zal dan vaak gaan om 
een project, evenement of noodzakelijk 
hulpmiddel. Er zal een document 
opgesteld worden met daarin het doel van 
de uitgave en een begroting van de kosten. 
Een meerderheid van het bestuur moet 
hiermee akkoord gaan.  
 

3.3 Reserves 
Wij willen ook een reserve aanhouden om 
tegenvallende inkomsten of onverwachte 
kosten op te kunnen vangen.  
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3.4 Begroting 2022 – 2023 
 
Inkomsten 2022 
 
Donaties    2000 
 
Uitgaven 2022 
 
Presentatie materialen  500 
Evenementen    200 
Bankkosten    50 
Totaal     750 
 
Inkomsten 2023 
 
Donaties    2500 
Saldo 1-1-2023   1250 
 
Uitgaven 2023 
 
Website / sociale media  300 
Presentatie materialen  500 
Evenementen    900 
Bankkosten    170 
Innen donaties   200 
Boekhoudprogramma  216 
Opbouw reserve   200 
Totaal     2486 
 
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 


