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Jaarverslag 2018
Koraalriffen zijn niet alleen mooi, maar ook van levensbelang voor mens en natuur. Ze zijn 
namelijk een bron van voedsel en inkomen voor bijna 1 miljard mensen. Ook fungeren 
koraalriffen als kustbescherming en schuilplaats voor vissen en ander zeeleven. Ze zijn de 
kraamkamers van de oceaan. Ondanks dat ze zo mooi en belangrijk zijn, worden ze 
wereldwijd met uitsterven bedreigd en daarom zet CoralGardening zich in voor het herstel 
en beschermen van koraalriffen.

CoralGardening doet dit via een drietal activiteiten:

Opleiden (Educate), Beschermen (Protect) en Herstellen (Restore).

CoralGardening is in 2015 opgericht door Vera Aarden en Frank van Klaveren. Zij wonen 
momenteel in Thailand, op het eiland Koh Tao om daar onder andere ‘beelden’ te maken 
waarop het koraal gestekt wordt.

CoralGardening is een ANBI stichting. Vanwege deze status moet de stichting de financiële 
informatie op haar website vermelden overeenkomstig de regelgeving van de 
belastingdienst. Deze staat hieronder vermeld:

Handelsplein 24 www.coralgardening.org KVK-nr : 633 00 958
3071 PR Rotterdam info@coralgardening.org IBAN: NL54 TRIO 0390 9142 0

Balans
2018 2018

Stichtingsvermogen 16.552,24
Liquide middelen Prive 1.678,32
Kas 1.364,45
Bank - Triodos 14.620,97 Resultaat -2.245,14
Totaal 15.985,42 Totaal 15.985,42

Resultatenrekening
2018

Donaties 896,00
Verkoopopbrengsten 858,16

1.754,16

Oprichtings- en kantoorkosten 2.642,28
Educatie- en promotiekosten 915,46
Kleine aanschaffingen 142,69
Overige kosten 298,87
Totaal kosten 3.999,30

Resultaat -2.245,14
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Toelichting:

Het aantal mensen dat CoralGardening steunt is gegroeid. Daar zijn we natuurlijk enorm blij 
mee. Dit heeft wederom geresulteerd in een mooi bedrag aan donaties en verkopen. Een 
groot deel van de donaties is gebruikt voor Educatie-doeleinden. Immers als je mensen wilt 
laten begrijpen waarom koraal zo belangrijk is om te beschermen – Protect - moet je het ze 
vertellen. Daarvoor zijn beurzen bezocht en is deelgenomen aan verschillende maritieme 
manifestaties en is promotiemateriaal gemaakt. 

In 2018 zijn er kosten voor de aanschaf van materialen om beelden te maken gemaakt. Er 
zijn meerdere beelden in de vorm van bloemen onder water geplaatst. Ook is er een paar 
handen in de CoralGarden geplaatst, waar duikers door heen kunnen duiken. Op de bloemen
wordt koraal gekweekt – Restore (zie elders op de website). Vele vrijwilligers hebben 
geholpen met het bouwen en onderhouden van de CoralGarden. Ook is samengewerkt met 
Suara Pulau  in Indonesië om een grote constructie onder water te plaatsen. Tevens is er een 
standbeeld van een duiker “Buddy” als kunstmatig rif gebouwd.

In de volgende jaren zullen ook onderhoudlwerkzaamheden en meetingen worden 
uitgevoerd. Daarnaast zullen we ook advies werk gaan geven in andere landen. Door nu te 
laten zien wat het effect van CoralGardening en deel te nemen aan wereldwijde 
manifestaties zoals World Ocean Day komt ons werk steeds meer in de belangstelling, en 
kunnen we groeien.

Meer groei, meer donaties betekent meer behoud van de voor onze wereld zo belangrijke 
koralen.

Zonder een gezond koraalrif geen gezonde oceaan. 
Zonder gezonde oceaan geen gezond leven op aarde!
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