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Directieverslag 2019
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 2019 van de stichting Brave Water Foundation volgt de vereiste wet- en
regelgeving.

Algemeen Beleid
Het jaar 2019 stond in het teken van het uitbouwen van de activiteit Expedities in
Europees Nederland en Caribisch Nederland, Opsporingen, Trainingen en Presentaties
geven. Daarnaast hebben we in 2019 actief contact gezocht met andere ANBI stichtingen
die hetzelfde doelstelling hebben.
Expedities
In 2018 heeft de Brave Water Foundation het mogelijk gemaakt dat er 33 vaardagen op
de Noordzee gerealiseerd zijn. De ontdekking van vliegtuig onderdelen op 15 juli, op weg
naar zoekpositie E47, was bijzonder. In 2019 zal nader onderzoek gedaan naar de
herkomst van het vliegtuig.
Brave Water Foundation heeft contact gelegd met Texelse vissers om informatie te delen
over posities in de Noordzee waar vistuigage en lijnen blijven haken. De bedoeling
hiervan is het onderzoeken van de wrakken en het verwijderen van het tuigage en lijnen,
om de Noordzee schoner te maken en het onderwaterleven te beschermen tegen
vroegtijdig overlijden.
In 2018 zijn we doorgegaan met het opsporen en identificeren van wrakken en het
bergen van netten en vislijnen. De hierin gevangen dieren werden verlost.
Een bijzondere actie was die van het voor de kust gezonken zeilschip Svartloga, De
duikers van de Brave Water Foundation heeft persoonlijke eigendommen kunnen bergen
en kunnen retourneren aan de eigenaren.
OP 13 oktober is bij een duik op de Embden, het Ketelwrak door Mark Barto een octopus
aangetroffen en op beeld vastgelegd. Deze bijzondere waarneming heeft het Nationale
nieuws bereikt. Dit soort octopus was nog nooit eerder aangetroffen in de Noordzee.
Caribisch Nederland
Brave Water heeft in 2018 het werkgebied uitgebreid naar het Caribische deel van
Nederland. In dit deel bevinden zich koraalriffen die bedreigd worden. De Brave Water
Foundation is actief aan de slag gegaan met Beach clean ups en heeft projecten
geadopteerd om koraal te beschermen en door kweek en terug plaatsen te bevorderen
en om de zeeschildpadden te beschermen. In 2019 zullen deze projecten uitgebreid
worden.
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Opsporingen
Ik loop op straat, mijn ogen staren.
Ik zoek een glimp, mijn wereld verblind.
Kon ik maar even, die mooie gedachten, waar maken.
Je lief gezicht, even aanraken.
Een stralend licht, wanhopig, zoekend.
Maar jouw gezicht blijft vermist
Signi Zoekhonden heeft zich in 2019 wederom intensief ingezet in de opsporing van
vermiste personen en met resultaat! Alhoewel Signi Zoekhonden vrijwel altijd zoekt in
vermissingen waar al het nodige in gezocht is en de instantie het opgegeven hebben, lukt
het toch om in uitzichtloze vermissingen te helpen.
Langdurige vermissingen:
Astrid uit Koog aan de Zaan en Peter uit Gouda. Beide werden gevonden, vele kilometers
van huis. Dit waren vermissingen waarbij de koop op het vinden bijna niet meer
aanwezig was. Dankzij Signi zijn er nu antwoorden.
De vermiste Reint uit Godlinze is na 2 maanden vermissing door Signi Zoekhonden
opgelost.
Meer dan 50 auto’s zijn afgedoken en de meeste zijn geïdentificeerd.
En de vermissing in Erica is met succes afgerond.
Deze en andere resultaten door Signi Zoekhonden zijn tot stand kunnen komen door de
ondersteuning van Stichting Brave Water Foundation. Onze stichting ondersteund Signi
Zoekhonden met advies, fysieke en financiële bijdrages.
Trainingen en Presentaties
In 2019 heeft Brave Water een aantal presentaties kunnen geven over het behoud en
bevordering van het oppervlakte water. Ook hebben zich meer vaste donateurs
aangemeld, zodat we onze expedities kunnen voortzetten en het belang van het behoud
en de bevordering van het oppervlakte water breed kunnen uitdragen.
De Brave Water Foundation dankt haar vrijwilligers hartelijk voor de tomeloze inzet in
2019.

Financiële positie
In 2019 mochten we 1 nieuwe vaste donateurs verwelkomen, wat de stand van vaste
donateurs op 10 brengt. Naast de vaste donateurs hebben we eenmalige donaties
ontvangen vanuit het bedrijfsleven en van particulieren, die het belang van het behoud
en verbetering van het oppervlakte water erkennen. De presentaties die we hebben
gegeven hebben we gefactureerd. De financiële positie van de stichting is gezond.

Vooruitblik 2020
Voor 2020 zullen we als speerpunten van 2019 voortgezet worden:
a. Opsporingen.
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b.
c.
d.
e.

Expedities.
Training.
Kennisdeling.
Behoud kwaliteit oppervlakte water Caribisch Nederland door bescherming en
behoud van inheemse flora en fauna.

Samenstelling bestuur
Aan de samenstelling van het bestuur is ongewijzigd ten opzichte van 2018. De
voorzitter Ariane Buining, de Penningmeester Freek Hartman vormden voor 2019
gezamenlijk het dagelijks bestuur. De secretaris heeft in 2018 het bestuur verlaten
waardoor hier een positie vacant is geworden. In 2020 wordt er actief gezocht naar een
voltallig bestuur. Het is de doelstelling om dit op uiterlijk 31 december 2020 in orde te
hebben.
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