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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Deep Matters. De stichting is opgericht en notarieel 
geregistreerd op 10 november 2014 te Oosthuizen. 
 
De stichting Deep Matters  is opgericht door Gideon Hein (eigenaar survey bedrijf Deep BV), Vincent 
Riekerk en Martine van Marsbergen. Zij willen een oplossingsgerichte bijdrage leveren met 
betrekking tot de problematiek omtrent vervuild oppervlaktewater. De kennis en expertise opgedaan 
binnen het eerder genoemde survey bedrijf zullen zij hiervoor inzetten. 
 
Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). 
Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan 
wordt sterk geadviseerd. 
 
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening 
gehouden. 
 
Dit plan geeft inzicht in: 

 Missie, visie en doelstellingen van Deep Matters 

 Werkzaamheden van Deep Matters 

 De manier waarop Deep Matters geld werft 

 Het beheer van het vermogen van Deep Matters 

 De besteding van het vermogen van Deep Matters 
 
 
 
 
Namens de voorzitter van de stichting Deep Matters 
 
Martine van Marsbergen 
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1. Introductie  

Met dit beleidsplan wordt inzicht verschaft in hoe de stichting naar de toekomst kijkt en welke 
maatregelen het bestuur wil nemen om Deep Matters bekendheid te geven, en zo haar 
doelstellingen waar te maken. 
 
Het doel van Deep Matters is: 
 
Deep Matters heeft als doelstelling schone en natuurlijke rivieren, zeeën en oceanen te behouden, 
zodat zij als vitale levensbron voor al het leven op aarde blijven bestaan. De stichting zal trachten 
haar doel te verwezenlijken door het verrichten van alle verdere handelingen die, in de ruimste zin, 
met deze doelstelling verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Deep Matters staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven. De 
stichting heeft de intentie om eerder genoemde initiatieven / mensen te ondersteunen door middel 
van kennis, expertise of toerusting die aanwezig is binnen haar invloed veld. 
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2. Missie en uitgangspunten van Deep Matters 

Dit hoofdstuk gaat in op het werk dat Deep Matters doet. 
 
Missie 
 
De missie van Deep Matters is het verwezenlijken van haar doel. De stichting heeft de beschikking 
over gedreven en kundige mensen, denkers en doeners met een technische achtergrond, 
verschillende vaartuigen en meetapparatuur. Deep Matters stelt deze kennis en het materiaal ter 
beschikking voor projecten met dezelfde doelstelling: het behouden van schonere zeeën, oceanen, 
rivieren en meren.  
 
 
Doelstellingen 
 
Deep Matters heeft de volgende uitgangspunten: 
 

 Het ontwikkelen en implementeren van systemen die actief afval uit het oppervlakte water 
filteren. 

 Actief deelnemen aan schoonmaakacties op het water. 

 Het leveren van technisch advies en ondersteuning aan partijen die dezelfde doelstellingen 
nastreven. 

 Het verlenen van directe financiële bijdragen aan initiatieven of mensen behoord niet tot de 
uitgangspunten en zal zoveel mogelijk vermeden worden. 
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3.  Werkzaamheden Deep Matters 

Sinds de oprichting in 2014 heeft Deep Matters de volgende activiteiten ondersteund: 
 

 The Ocean Clean-up: Het beschikbaar stellen van kennis middels het inzetten van 
Hydrografen van Deep BV.  

 

 Plastic Whale: Het beschikbaar stellen van schippersdiensten tijdens educatieve 
evenementen. 
 

 Plastic Whale - Pride Plastic Fishing 2016: Het beschikbaar stellen van boten en mensen voor 
het opvissen van plastic uit de Amsterdamse grachten de dag na Gay Pride. 
 
 

In de toekomst wil Deep Matters op vergelijkbare wijze blijven bijdragen aan activiteiten die binnen 
haar doelstellingen passen. 
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4. Financiën 

Om de doelen van Deep Matters te realiseren is geld nodig.  
 
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basiskosten, om de stichting draaiende te kunnen 
houden. Dit geld zal dan besteed worden aan beter voorlichtingsmateriaal (website, sociale media), 
onderzoek, samenwerkingsvormen, pr activiteiten, etc.  
Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse(basis)kosten van de Stichting: 
 

Opzetten Website 250 

Webhosting 60 

 
De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat 
het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden. De stichting heeft geen 
winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 
 
 
Beheer van het vermogen van de instelling; 
De stichting houdt een administratie aan waaruit de aard en de omvang van de kosten van beheer 
evenals de anderen door de instelling gemaakte kosten blijkt. Tevens wordt een administratie 
aangehouden die de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling 
inzichtelijk maakt. 
 
Voor vragen gerelateerd aan het afgelopen financiële jaar gelieve contact op te nemen met mevrouw 
J. Korving: jko@deepbv.nl 
 
 
Besteding van het vermogen van de instelling 
Als gezegd ondersteunt Deep Matters projecten die schoon en natuurlijk oppervlaktewater 
nastreven. Die steun bestaat uit: kennis, vaardigheden, vaartuigen of meetsystemen beschikbaar 
gesteld door de stichting na indiening van projectvoorstellen. Het eigen vermogen zal worden 
gebruikt om eventuele kosten die gepaard gaan met werven / aankopen van deze steun te dragen.  
 
Geen enkel (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen 
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.  
 
De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk. 
 

mailto:jko@deepbv.nl
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5. Leden Deep Matters 

Deep Matters bestaat uit de volgende leden: 
 
Voorzitter 
Martine van Marsbergen 
 
Penningsmeester 
Jenny Korving 
 
Secretaris 
Wouter Wester 
 
Algemene leden 
Erik Fijlstra 
André Loeve 
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6. Overzicht gegevens Deep Matters 

Stichting Deep Matters 
RSIN/fiscaal nummer:  854521148 
Bankrekening:   NL23 INGB 0006 7548 80 T.N.V. Stichting Deep Matters 
KvK-nummer:   61861944 
 
Contactgegevens 
Stichting Deep Matters 
Johan van Hasseltweg 39D 
1021KN Amsterdam 
 
Tel: +31 20 634 36 76 
info@deepmatters.nl  
 

mailto:info@deepmatters.nl

