Missie
boekje

DIT WILLEN WE BEREIKEN

GOOD FISH GAAT
VOOR 100% GOEDE VIS
IN NEDERLAND
Als we willen blijven genieten
van vis, mosselen, oesters en
ander lekkers uit de zee, dan
moet er écht iets veranderen.
Want in Nederland eten we
nog steeds veel vis die
overbevist is of gevangen of

gekweekt wordt onder onverantwoorde omstandigheden
met veel milieuschade.
Daarom is de missie van
Good Fish: in 2030 uitsluitend
Goede Vis in Nederland.
En dat gaat ons lukken!
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DIT WILLEN WE OPLOSSEN

Milieuschade door
visserij

WAT IS HET PROBLEEM?
Een van de grootste
problemen is misschien
wel dat te weinig mensen
het ervaren als een serieus
probleem! Misschien komt dat
omdat vissen niet zo aaibaar
zijn, of niet zo zichtbaar?
Hoe dan ook: de huidige
manier van vissen eten,
vangen en kweken heeft grote
gevolgen. Wie hebben er last
van deze gevolgen?
Op de eerste plaats de
vissen zelf uiteraard. Er
zullen vissoorten verdwijnen
en dat is schadelijk voor

de biodiversiteit en voor
de voedselketen. Maar we
moeten ook niet vergeten
dat miljoenen mensen voor
hun inkomen afhankelijk zijn
van de zee. En wat te denken
van dat grote deel van de
wereldbevolking voor wie
vis een onmisbaar onderdeel
vormt van hun voeding?
Gezonde oceanen,
boordevol vis,
daar gaan we voor!

FEITEN & CIJFERS
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ER MIS
Voor veel vissoorten is het vijf
voor twaalf. Als we niet gauw
iets doen, zullen ze uitsterven.
En dat terwijl de Verenigde Naties in 2015 al een mooie doelstelling opnam in de mondiale
duurzame ontwikkelingsagenda.
Bij Good Fish doen we er alles
aan om het tij te keren. We zetten de feiten op een rij.

88%
van de commerciële vissoorten wordt maximaal bevist.

20%
van alle vis is illegaal
gevangen.

90%

van de viswinkels én restaurants houden zich niet aan
de etiket-regeling. Terwijl
het al 7 jaar verplicht is dat
op de verpakking van vis
staat waar hij vandaan komt
en hoe-ie is gevangen.

MILJAR-

mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van vis.

d
Wereldwij
op de
agenda

‘Conserve and sustainably use the
oceans, seas and marine resources
for sustainable development’
Sustainable development goal 14
United Nations, sdgs.un.org/goals

DIT VERSTAAN WIJ ONDER GOEDE VIS

Snel zien of
een vis goed
of fout is?
Dat kan!

WAT IS GOEDE VIS?
Bij Good Fish zetten we ons met hart en ziel in voor
de zee, voor vissen en daarmee ook voor onszelf. Zodat iedereen met een goed gevoel en een gerust hart
vis kan eten. Maar wat is Goede Vis precies?

VIS DIE NIET OVERBEVIST WORDT
VIS UIT EEN VERANTWOORDE KWEKERIJ
VIS DIE OP EEN DUURZAME MANIER GEVANGEN IS
VIS DIE EEN GOED LEVEN HEEFT GEHAD
VIS DIE PUUR EN GEZOND IS
VIS DIE LEGAAL IS GEVANGEN, ONDER GOEDE
WERKOMSTANDIGHEDEN
VIS DIE TRACEERBAAR IS

Onbewust vis eten, is niet meer van deze tijd. Kies bewust!

ZO BEREIKEN WE ONS DOEL

3
ROUTES
NAAR
ONS
DOEL

WE CREËREN AWARENESS OVER DE ERNSTIG
BEDREIGDE VISSOORTEN DIE HET MEEST GEGETEN
WORDEN.
WE VERSPREIDEN KENNIS MET ONZE VISWIJZER.
WE WERKEN SAMEN MET DE ‘MARKT’. WE HELPEN
MEE TE ZORGEN DAT DE VISPRODUCTIE DUURZAMER WORDT.

KLEINE
ORGANISATIE,

GROOT
BEREIK
Wie niet groot is, moet slim zijn.
En, nog belangrijker: veel
energie steken in kennis verspreiden en campagnes voeren
die mensen raken in het hart.
Dan kun je als klein visje
zomaar flinke reuzen aan
de haak slaan...

28
landen geven de VISwijzer uit.

70%

van de Nederlandse
supermarkten gebruikt de
VISwijzer.

500

restaurants in Nederland
werken aan een goede
menukaart.

HIER ZIJN WE TROTS OP

15.000

kilo rivierkreeft vissen we jaarlijks
op in Nederland. Rivierkreeft is in
ons land een plaag. Een succesvolle
zomercampagne gaf niet alleen
Nederlandse rivierkreeftvissers een
podium, maar bestreed deze plaag
door de maag. Nederland zet ‘onze’
rivierkreeft nu op de menukaart en
eet de dijkenprikkers op!

40.800

palingsupporters ondertekenden
de petitie om de paling te redden!
Maar liefst 50 miljoen mensen
zagen deze voorlichtingscampagne,
supermarkten haalden paling
uit de schappen, de palingsector
transformeerde en we werken inmiddels aan een effectieve theory of
change voor de toekomst.

25-35

jaar is de doelgroep waarop we ons
richten met onze mosselcampagne.
Mosselen zijn namelijk puur,
duurzaam én voedzaam. Mosselen
staan onderaan in de voedselketen.
Een ideaal alternatief voor de
bewuste consument.

HIER ZIJN WE TROTS OP

ZEG, KEN JIJ DE
VISWIJZER?
Een van onze belangrijkste tools
om mensen te laten kiezen voor
Goede Vis, is onze VISwijzer.
Die wordt gebruikt door
consumenten en chef-koks,
maar ook bijvoorbeeld door de
Nederlandse overheid als criterium
bij aanbestedingen. Bovendien
heeft het WWF onze VISwijzer
geadopteerd!
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VISWIJZER
De VISwijzer is ook gratis te downloaden als app. Digitaal en op papier
een handig checkmiddel voor
consumenten en chefs: welke vis
is goed en welke niet? Voor een
foute vis geven we een goed
alternatief en laten we zien waar in de
buurt Goede Vis verkocht en geserveerd wordt!

Zo maken
we impact

Wereldwijd willen steeds
meer mensen goede vis kopen.
Die bewuste vraag zorgt dat meer
visserijen en kwekerijen gaan
voor duurzaam!

ZO KOMEN WE AAN ONS GELD

ZO KOMEN
WE AAN
ONS GELD
Good Fish is opgericht in 2014.
De stichting ontvangt donaties
van fondsen, bedrijven en
particulieren. Ook werkt Good Fish
samen met consortia op basis van
EFMZV subsidies. In 2019 ontving
de organisatie samen met stichting
RAVON dankzij de deelnemers
van de Postcode Loterij een mooie
donatie van 2 miljoen euro om de
paling te redden. De organisatie
streeft good governance na en
wordt gecontroleerd door een
Raad van Toezicht.

BATEN 2020

€ 818.000

Loterijen

55%

Bedrijven

3%

Subsidies

22%

Verkopen en overige

1%

Fondsen

19%

Particuliere donaties

0%

WIE ZIJN WIJ

WIJ ZIJN GOOD FISH:
POSITIEF EN CONSTRUCTIEF
Good Fish is een club
specialisten op het gebied
van duurzame vis. We zijn
een platte organisatie
met contacten over de hele
wereld. Op ons hoofdkwartier
in Veenendaal werken
enthousiaste mensen die
zich voluit inzetten voor
100% Goede Vis.
Hoe? Heel simpel, door te
zeggen: die vis is goed, die vis
is fout.

Dat maakt ons soms een luis in
de pels van vissers, viswinkels
en restaurants. Maar we zijn
ook constructief. Als deze
professionals met ons willen
samenwerken voor Goede Vis,
gaan we graag de uitdaging
aan. ‘Nee’ is voor ons geen
oplossing, we zoeken altijd
naar een perspectief of
alternatief, om onder water
écht verandering te brengen.
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Haring is
goed!
Door goede controle op de
visserijdruk is duurzaam vissen
mogelijk. Er is weinig bijvangst
en geen milieuschade aan de
zeebodem.

MET WIE WERKEN WE SAMEN

WE KUNNEN
HET NIET
ALLEEN
Ons doel is helder: 100% Goede
Vis. Daarmee bedoelen we dat
Nederland 100% Goede Vis eet,
vist, kweekt, serveert én verkoopt.
We doen dus een appèl op de hele
keten. Daarom zoeken we ook de
samenwerking met alle partijen.
Want we zijn positief en in de
basis constructief. Als het nodig is,
strijden we om impact te maken
voor gezonde oceanen, maar liever
nog werken we samen. Dat is de
enige manier om uiteindelijk onder
water het verschil te maken!
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