
  

 

 

 

Jaarverslag 2020  

 

1: Samenvatting 

De samenstelling van het bestuur is in 2020 veranderd. Zowel het oude als het nieuwe 

bestuur heeft in  2020 wederom veel aandacht besteed aan het verkrijgen van fondsen 

voor het realiseren van het schip dat nodig is voor de expedities.  De fondsenwerving is 

de grote uitdaging voor ons als Icewhale Foundation. In verband hiermee is binnen het 

bestuur gesproken over doorgaan of beëindigen van het project. Er is voor doorgaan 

gekozen omdat we geloven in onze missie, die actueler en belangrijker is dan ooit. Met 

onze expedities kunnen we een bijdrage leveren aan het agenderen en oplossen van 

moderne maatschappelijke problemen. De afname van CO2, kennis over klimaat en 

biodiversiteit en het herstel van de door de Nederlandse walvisvaart zwaar bejaagde 

populatie ijswalvissen.   

Vanaf maart is de Corona een beperkende factor geweest in de contacten en activiteiten 

van de Icewhale Foundation. 

 Aangezien de werknaam MARVEL (Modular Arctic Research Vessel) veel associaties 

oproept met de productiemaatschappij van heldenfilms en we ten behoeve van de 

financiering het Nederlandse karakter van de expedities proberen te benadrukken 

wordt de werknaam gewijzigd in IJsschip-NL. 

Er is in 2020 een zogenaamde White paper gemaakt en deze is gedeeld met diverse 

partijen.  Er is een artikel in de Trouw verschenen over ons project.   

Het polaire programma van de Nederlandse overheid heeft steeds op onze agenda 

gestaan. Op diverse manieren hebben wij getracht de Icewhale Foundation onder de 

aandacht te brengen van het ministerie en de verschillende parlementaire werkgroepen. 

2: Bestuur 

In 2020 werd er 11 keer vergaderd, slechts twee keer in persoon en 9 keer digitaal. 

In juni vond er een bestuurswisseling plaats. Eric van de Linde en Jolande de Jonge 

traden af en Melvin Redeker trad tot het bestuur toe.   



Er werden contacten gelegd met:     Waddenvereniging / REV Noorwegen / Dutch Arctic 

Group / diverse dagbladen / Vroege vogels / 1 Vandaag / Defensie / Ministerie OCW / 

NWO / diverse politieke partijen / potentiële sponsoren   

Er werd een nieuw beleidsplan geschreven.                                           

  

 

3: Publiciteit 

Het blijft van belang om diverse publieke en private personen te interesseren voor ons 

plan.  Dit jaar werd er een artikel in de Trouw geplaatst en is er voorwerk gedaan voor 

enkele radio interviews in 2021.   

4: Fondsenwerving 

Aangezien het werven van fondsen een vak apart is werd er besloten om hier 

professionele hulp bij te zoeken. Er is onderzoek gedaan naar een geschikte partij. Deze 

is nog niet gevonden. Wel werd er door het bestuur contact gelegd met diverse 

potentiële fondsverstrekkers. Er is nog geen concreet resultaat behaald. 

5: De Nederlandse Polaire strategie 

Er zijn gesprekken geweest met het Ministerie van OCW. De conclusie uit deze 

gesprekken is ronduit teleurstellend. Men blijf vasthouden aan het uitgangspunt: ‘geen 

nieuwe infrastructuur voor polair onderzoek’, dus ook geen geld daarvoor.                                                             

Men vindt het ‘knap en fantastisch’ wat we allemaal doen, maar levert geen boter bij de 

vis. De Nederlandse Polaire Strategie is afgerond, ligt al bij de minister en wordt als 

kamerbrief openbaar gemaakt. Daarin komt geen enkel aanknopingspunt voor IJsschip-

NL. Het polaire wetenschappelijke programma zit nog in de afrondingsfase. Aan de 

betreffende  Commissie “ Pole Position 3.0”  is een brief geschreven om ze te bewegen op 

z’n minst een opening te bieden voor ‘mogelijke innovatieve ontwikkelingen op het 

gebied van nieuwe polaire onderzoek infrastructuur', lees: IJsschip-NL en in hun 

Poolpositie daarvoor geen blokkades op te werpen.   

6: Vooruitblik  2021  

 In 2021 zal het bestuur moeten worden uitgebreid, er zal hard gewerkt moeten worden 

aan het verkrijgen van fondsen.  Geen schip = geen expedities.  

Er zal in 2021 een kleine veldexpeditie naar Groenland worden voorbereid, waar 

IJswalvissen West-Groenland/Oost-Canada populatie in het voorjaar dicht onder de kust 

komen. Doel van deze expeditie is meer inzicht te krijgen in de invloed van het 



eetgedrag van IJswalvissen op de planktongroei en de vastlegging van CO2. Tevens 

proberen we dan beeldmateriaal te verkrijgen van foeragerende IJswalvissen. De reis- 

en verblijfkosten van deze expeditie zullen niet ten laste van de Icewale Foundation 

worden gebracht maar door de deelnemers zelf worden betaald.  

Belangrijkste doel blijft om financiering te vinden voor de bouw van IJsschip-NL. 

Uitgangspunt daarbij blijft, dat  als eenmaal het schip gebouwd kan worden, dat dan ook 

de middelen beschikbaar zullen komen voor de operationele kosten van de zes geplande 

poolwinter-expedities. 

 

7. JAARREKENING 2020  STICHTING ICEWHALE FOUNDATION  
 
 
Balans per 31-12-2020 

    

     

Activa 
  

Passiva 
 

Liquide middelen  6760,34   Reserves en fondsen: overige 
reserves 

6.722,44 

Vorderingen  0,00   kortlopende schulden 37,90      

Totaal activa 6760,34 
 

Totaal Passiva 6.760,34      

     

     

     

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 
 

LASTEN 2020 
 

BATEN 2020 
  

 Expeditie 0,00 

Donaties van particulieren 1370,08 
 

Onderzoek 0,00  
  

 
Voorlichting en bewustwording 361,61 

Totaal baten 1370,08 
 

Wervingskosten 250,00    
Beheer en administratie 326,13     

  

  

 
Totaal lasten 937,74 

  

   

  

 
SALDO van baten en lasten 432,34 

  

 
Bestemming saldo: overige reserves 

  

   

 

 

 


