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Directieverslag 2017
De stichting Brave Water Foundation, gevestigd te Wolfheze aan de Albert Oltmansweg
18, is een stichting met als doel het verbeteren en behoud van oppervlakte water en het
verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De jaarrekening 2017 van de stichting Brave Water Foundation volgt de vereiste wet- en
regelgeving.

Algemeen Beleid
Het jaar 2017 stond in het teken van het uitbouwen van de activiteit Expedities,
Opsporingen, Trainingen en Presentaties geven.
Veel aandacht ging uit naar de samenwerking met Signi Zoekhonden. Namens en met
Signi hebben we 18 zoekacties georganiseerd, totaal 46 opsporingen duiken gemaakt,
contact onderhouden met overheden, vrijwilligers, familie en overige belangstellenden.
Mede dankzij deze opsporingsacties zijn direct en indirect
Een spraakmakende opsporing die veel media aandacht kreeg was de opsporing van
Remon Bruinsma. Een 18 jarig jongen die na een avondje stappen in Leeuwarden niet
thuis is gekomen. In totaal heeft Signi 5 maal in Leeuwarden gezocht en na de laatste
zoekactie werd het stoffelijk overschot van Remon gevonden.
Ook zijn er verschillende zoekacties geweest om Herman Ploegstra te vinden. Deze man
is al sinds 2010 vermist. Vele pogingen werden gedaan om het lichaam in de
Westerschelde te kunnen bergen. Slecht zicht, heftige stroming, getijden en ouderdom
van deze vermissing maakten de inzetten uitermate gecompliceerd en het project
intensief. Bij deze zaak is er tot op heden geen succes behaald.
Een andere langdurige vermissing waar de Brave Water Foundation samen met Signi
Zoekhonden aandacht aan heeft besteed is die van de sinds 2008 vermiste Remco van de
Torre. Er is zeer uitgebreid onderzoek gedaan in de haven van Rotterdam. Ondanks het
uitgebreide onderzoek, staat deze zaak nog open.
Mede dankzij de duikers van de Brave Water Foundation konden heel veel plaatsten
worden uitgesloten, kwamen vermisten boven drijven en kon afval van een drugslab
worden geborgen voordat het milieuschade zou veroorzaken.
De Expedities waren ook succes vol. Er zijn 25 vaardagen geweest waarbij één wrak
geïdentificeerd kon worden en waarbij van een ander wrak kon worden vastgesteld dat
het een Engel Koopvaardij schip is geweest. Tijdens de vaardagen zijn er opruimacties
geweest waarbij visnetten en vislijnen zijn verwijderd en ander afval van de wrakken is
afgehaald, zodat de flora en fauna geen nadelige gevolgen er meer van kan hebben.
Trainingen zijn gevolgd om de kennis te vergroten en om de veiligheid te kunnen
waarborgen. Trainingen worden ook telkens herhaald en de kennis die opgedaan is wordt
geborgd door telkens de oefeningen te blijven herhalen totdat de handelingen volledig
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geautomatiseerd zijn. Daarnaast heeft de Brave Water Foundation training ontvangen
van zowel de Brandweer als de Politie over waterlijken, de kenmerken en het bergen er
van.
Kennisdeling gebeurt zowel door vergaderingen en bijeenkomsten gezamenlijk met
andere goede doelen, initiatieven en belangstellenden. Kennisdeling gebeurt ook door het
geven van presentaties en trainingen, zoals de presentatie die we hebben mogen geven
aan het bedrijfsleven.
De berichtgeving op social media en het actueel houden van de website is onverwacht
een grote klus. We hebben besloten beide kanalen zo goed mogelijk bij te houden en te
monitoren hoe dat gaat. Mocht het in de toekomst blijken dat het te veel werk is voor de
bestuursleden om dit er bij te doen, is het mogelijk dat we dit op termijn gaan
uitbesteden aan derden.

Financiële positie
2017 was het jaar waar we goed op stoom kwamen. Er zijn naast de incidentele donaties
ook 6 vaste contractdonateurs geworven.
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.476. Dit positieve resultaat
is met name te danken aan de stijging van het aantal donateurs.
Met het geven van educatieve en interactieve workshops over o.a. het doen van
Opsporingen gegeven is € 2.500,- ex BTW verdient.

Vooruitblik 2018
Voor 2018 zullen we als speerpunten nemen:
a. Opsporingen.
b. Expedities.
c. Training.
d. Kennisdeling.
e. Behoud kwaliteit oppervlakte water Caribisch Nederland door bescherming en
behoud van inheemse flora en fauna.

Samenstelling bestuur
Aan de samenstelling van het bestuur is niets gewijzigd. De voorzitter Ariane Buining, de
Penningmeester Freek Hartman en de Secretaris Tieme Liefting vormen voor 2017
gezamenlijk het dagelijks bestuur.
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