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1. Inleiding 
De Pesca Foundation is een initiatief van het restaurant Pesca te Amsterdam, ontstaan in februari 

2019. De stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van projecten en organisaties die 

bijdragen aan gezondere oceanen, zeeën en rivieren. De projecten en organisaties kunnen een 

uiteenlopend karakter hebben.  

Door middel van dit beleidsplan worden de strategie, de doelstelling en de werkwijze van de 

Pesca Foundation gepresenteerd. Het doel van dit beleidsplan is om richting te geven aan de 

werkzaamheden van de Pesca Foundation voor 2019.  
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2. Strategie 
Door middel van de missie en visie wordt richting gegeven aan de activiteiten van de Pesca 

Foundation. De Pesca Foundation heeft als doel een bijdrage leveren aan gezondere oceanen, 

zeeën en rivieren door het financieel ondersteunen van stichtingen met gedeelde waarden en het 

organiseren van eigen projecten.  

 

Bewustheid met betrekking tot vis staat bij Pesca hoog in het vaandel. Het aanbod wordt 

afgestemd op seizoensgebonden beschikbaarheid en de weersomstandigheden. Om over 

honderd jaar nog steeds in staat te zijn om gezonde vis te serveren in Pesca en eventuele 

toekomstige locaties van Pesca, zien wij het als essentieel om milieuvriendelijk gedrag te 

stimuleren en een bijdrage te leveren aan het beschermen van de natuur.  Bij Pesca geloven wij 

in een gezonde en schone toekomst voor onze oceanen, zeeën en rivieren.    

 

In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt geformuleerd:  

§ De Pesca Foundation ondersteunt activiteiten die bijdragen aan gezonde oceanen, zeeën en 

rivieren. De Foundation tracht dit doel te realiseren door het beschikbaar stellen van financiële 

middelen voor een aantal bestaande projecten. Om de doelstelling te realiseren heeft de 

Pesca Foundation twee pijlers geformuleerd die focus geven aan de activiteiten; namelijk het 

beschermen en schoonhouden van oceanen, zeeën en rivieren en het ondersteunen van 

duurzame visserij. Daarnaast heeft de Pesca Foundation als doel om maatschappelijke 

activering te stimuleren.  

§ Naast het ondersteunen van bestaande projecten van derden tracht de Pesca Foundation 

haar doel ook te verwezenlijken door het organiseren van eigen projecten eind 2019. De Pesca 

Foundation heeft geen winstoogmerk. 
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3. Projecten 
Projecten waar de Pesca Foundation financiële middelen voor beschikbaar stelt, worden 

beoordeeld met de bovenvermelde doelstelling als leidend criterium. De huidige projecten waar 

Pesca Foundation in 2019 aan zal doneren zijn: 

§ Plastic Soup Foundation 

Plastic Soup Foundation richt zich op het probleem van de plasticverontreiniging van de oceanen, 

rivieren en zeeën. Volgens hun wetenschappelijk onderzochte voorspellingen zal er een steeds 

grotere plasticafdruk in de wereld ontstaan in de aankomende jaren als hier niets de huidige 

situatie veranderd wordt. De stichting richt zich op het voorkomen hiervan door onder andere 

grote bronnen van plasticsoep aan te pakken. Dit doen zij door middel van verschillende 

campagnes. Voor deze campagnes is financiering nodig. Die financiering kan gaan door middel 

van projectgebonden financiering, maar ook door middel van losse donaties en giften. De Pesca 

Foundation zal een jaarlijkse donatie doen, zodat Plastic Soup Foundation zelf kan besluiten waar 

zij de financiering het hardst nodig hebben op dat moment. In 2019 is een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Plastic Soup Foundation. De Pesca Foundation is 

een Bronze Business Angel en reserveert hierdoor €1500 per jaar voor Plastic Soup Foundation. 

Een Bronze Business Angel betekent dat een organisatie achter de missie van Plastic Soup 

Foundation staat. Afhankelijk van een bijdrage kan een Business Angel Gold, Silver of Bronze zijn. 

Website en contactgegevens: www.plasticsoupfoundation.org  

§ Good Fish Foundation 

Good Fish Foundation stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij 

en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en 

ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze. Deze stichting richt zich primair op de 

visaanvoer, verwerking, consumenten, handel en overheid in Nederland en Europa. Een initiatief 
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van Good Fish Foundation is de VISwijzer – deze zal de Pesca Foundation financieel gaan 

ondersteunen. De grootte van de donatie vanuit de Pesca Foundation is afhankelijk van de 

inkomsten in 2019, zie hiervoor de begroting later in dit document voor 2019. Good Fish Foundation 

beoordeelt vissen, schaal- en schelpdieren die in Nederland en België te koop zijn op 

duurzaamheid en plaatst dit in de VISwijzer. Zij hebben in de VISwijzer een groene, oranje of rode 

kleur gekregen. Ook is er een aparte categorie voor visproducten met het MSC of ASC-keurmerk. 

In de database achter de VISwijzer staan duizenden visbeoordelingen, op de website goedevis.nl 

en in de VISwijzer app wordt hiervan een selectie getoond.  

 

Website en contactgegevens: www.goodfish.guide   
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4. Organisatie 

Statutaire naam 

Stichting Pesca Foundation  

 

Handelsnaam 

De Pesca Foundation 

Notariële oprichting van de Pesca Foundation 

Op 4 januari 2019 is de Pesca Foundation bij notariële akte opgericht.  

 

Het RSIN / fiscaal nummer 

859591438 

 

Correspondentieadres en inschrijving KvK 

Het correspondentie adres van de Pesca Foundation is 

Rozengracht 133 B 

1016 LV Amsterdam 

 

De Pesca Foundation is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 73587818. 

 

Contactgegevens 

foundation@pesca.restaurant 

+31 (0)20 33 45 136 
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5. Bestuur 
Het bestuur van de Pesca Foundation wordt gevoerd door: 

 

Voorzitter:     Sven Sallaerts  

Penningmeester:   Jos de Jong 

Secretaris:    Annemijn van der Vorm 

 

Het bestuur van de Pesca Foundation is onbezoldigd; de drie bestuursleden van Pesca 

Foundation ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Daarnaast hebben de leden 

van het bestuur gelijke stemrechten. Bestuursleden zijn enkel gezamenlijk handelingsbevoegd en 

kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling.  

De Pesca Foundation heeft geen werknemers in dienst. Het bestuur van de stichting verricht op 

kosten van de vennootschap de dagelijkse werkzaamheden van de Pesca Foundation.  
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6. Financiën 

Inkomsten toelichting 
§ 4% van de jaarlijkse nettowinst van Pesca Amsterdam Rozengracht B.V. wordt gereserveerd 

voor de activiteiten van de Pesca Foundation.  

§ 15% van de netto opbrengsten van de merchandise sales (dit zijn t-shirts en tasjes) van 

Pesca Amsterdam Rozengracht B.V. worden gereserveerd voor de activiteiten van de Pesca 

Foundation. 

§ De Pesca Foundation kan daarnaast ook inkomsten ontvangen van personen die een donatie, 

schenking of bijdrage doen in het restaurant. 

Op de korte termijn is er geen actieve fondsenwerving.  

Uitgaven toelichting 

De kosten voor de exploitatie hebben betrekking op de kosten voor de Kamer van Koophandel en 

de bankkosten.  

Jaarlijks zullen de beschikbare gelden gedoneerd worden aan projecten die voldoen aan de 

statutaire bepalingen van de Pesca Foundation en zoals eerder in dit document uitgelegd.  

Beheer van vermogen toelichting 

Pesca Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting.  

 

Begroting 2019          

Baten          € 

Bijdragen Pesca Amsterdam Rozengracht B.V.    5.333 

Opbrengsten merchandise      550 
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Donaties 2019        2.555 

Totaal baten         8.438 

 

Lasten  

Kosten loon werknemers tijdens projecten    2.345 

Bankkosten         155 

Notariële kosten oprichting Stichting Pesca Foundation  450 

Onvoorziene uitgaven       500 

Totaal lasten         3.450 

 

Saldo baten / lasten       4.988 

 

 


