
 

 
 
Jaarverslag 2022 

 
Door het gebrek aan perspectief op het verkrijgen van de financiële middelen voor het 
realiseren van de Icewhale expedities en met name voor de bouw van het speciale IJsschip 
dat daarvoor onmisbaar is, heeft het bestuur zich de vraag gesteld of het zinvol is om door te 
gaan met de Stichting Icewhale Foundation. 
In de bestuursvergadering van 6 februari 2022 zijn de volgende opties besproken: 
1: Opheffen van de stichting en een doel zoeken voor het positieve saldo. 
2: De stichting laten sluimeren voor onbepaalde tijd, totdat zich nieuwe kansen 

voordoen. 
3: Volgend jaar de expeditie "pooping icewhales - climate engineers" naar Disko Bay 

West-Groenland organiseren en deze expeditie gebruiken als hefboom voor 
sponsoring van het IJsschip of anders als afronding van de activiteiten van de Icewhale 
Foundation. 

Besloten is optie 3 uit te werken. 
 
Na onderzoek en contact met Stichting Rugvin wordt in de bestuursvergadering van 13 
december 2022 geconcludeerd dat de expeditie naar Disko Bay financieel niet haalbaar is: 
de kosten zijn te hoog in verhouding tot het verwachte (wetenschappelijke) resultaat en er is 
te weinig fiducie in de eventuele hefboomfunctie voor het over de streep te trekken van 
grote sponsors. 
 
De Icewhale Foundation is op een dood spoor beland. Het bestuur is nog steeds zeer 
overtuigd van de waarde en het nut van de gestelde doelen: aandacht vragen voor de 
Groenlandse  Walvis en zijn kwetsbare biotoop en wetenschappelijke expedities organiseren 
naar het onbekende voortplantingsgebied om dit gebied een beschermde status te kunnen 
geven. Tegelijk concludeert het bestuur dat de gestelde doelen niet bereikbaar zijn op de 
manier waarop de Icewhale Foundation is georganiseerd. De (financiële) ambitie blijkt te 
groot in vergelijking met de omvang en professionaliteit van de organisatie. 
Vanwege het gebrek aan perspectief op het realiseren van de gestelde doelen wordt het ook 
niet langer verantwoord geacht om daarvoor financiële bijdragen te vragen van donateurs.  
 
Het bestuur heeft op 13 december 2022 het volgende besloten:  

• De Stichting wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering, in januari van het jaar 
2023 opgeheven. 

• De mogelijkheid tot doneren aan de stichting wordt geblokkeerd en de administratie 
van de stichting wordt afgerond (jaarverslag - financieel verslag - eindbalans). 

• Het batig saldo van de stichting gaat naar een goed doel dat zo dicht mogelijk bij de 
doelstellingen van de stichting ligt, conform de regels van de ANBI.*) 

• De achterban van de stichting (recente donateurs, wetenschappelijke adviesraad, 
aanbevelingscomité en stakeholders) worden op de hoogte gesteld van het opheffen 
van de stichting. 

• De website www.icewhale.nl gaat over naar Melvin Redeker zodat de informatie 
daarop toegankelijk blijft. De links naar personen en donaties worden verwijderd. 



• De voorzitter wordt aangewezen als bewaarder van de administratie voor de 
komende zeven jaar. 

 
Ook al heeft de Icewhale Foundation haar meest ambitieuze doel niet kunnen 
verwezenlijken, in ieder geval heeft de stichting sinds haar oprichting op 10-07-2017 
veel aandacht en belangstelling voor de Groenlandse walvis kunnen opwekken.  
Het doel van de Stichting Icewhale Foundation blijft ook zonder stichting vast en zeker in 
beeld, in een of andere vorm.  
Het bestuur dankt alle mensen en organisaties die de Icewhale Foundation sinds haar 
oprichting hebben ondersteund. 
 
 

 
*)  in de vergadering van 24 januari 2023 heeft het bestuur besloten het batig saldo 

(€13.163,10) te doneren aan het wereld Natuur Fonds waarmee is schriftelijk is 
vastgelegd dat het saldo besteed wordt aan de Groenlandse walvis en zijn arctische 
leefmilieu.  

 

Balans Icewhale per 31-12-2022

Activa Passiva
Liquide middelen 13163,10  Reserves en fondsen: overige reserves 13.125,05
Vorderingen 0,00  kortlopende schulden 38,05

Totaal activa 13163,10 Totaal Passiva 13.163,10

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 LASTEN 2022
BATEN 2021  Expeditie 0,00
Donaties van particulieren 372,94 Onderzoek 0,00

Voorlichting en bewustwording 100,60
Wervingskosten 300,00
Beheer en administratie 171,92

Totaal baten 372,94 Totaal lasten 572,52

SALDO van baten en lasten -199,58


