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1. Doel en activiteiten van de stichting
De stichting is opgericht met het doel om dodelijke ongevallen als gevolg van shallow water
blackout te voorkomen door het kweken van bewustwording en het geven van voorlichting.
De stichting ontplooit daartoe onder andere de volgende activiteiten:
- het benaderen van openbare zwembaden om een verbod op langdurig adem inhouden
onder water te bewerkstelligen;
- het geven van voorlichting over de gevaren van langdurig adem inhouden onder water,
door middel van lezingen en presentaties aan ouders, kinderen en jongeren,
zweminstructeurs, badmeesters e.d., schooldirecties en onderwijzend personeel; de
voorlichting wordt gegeven door de bestuursleden van de stichting en door binnen- en
buitenlandse deskundigen op het gebied van shallow water blackout;
- het pleiten voor waarschuwingsstickers over deze gevaren op hulpmiddelen voor voor
freedivers, speervissers en snorkelaars;
- het (laten) produceren van waarschuwingsstickers en posters en het verspreiden
daarvan onder relevante doelgroepen en op relevante locaties;
- het aanmoedigen van freedivers en speervissers om een veiligheidstraining te volgen.

2. Fondsenwerving
De stichting verwerft fondsen op de volgende wijze:
- Bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren;
- Bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
- Subsidies;
- Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- Sponsoring door bedrijven en instellingen, met name in branches die te maken hebben
met watersport en verwante activiteiten;
- Opbrengsten van activiteiten van de stichting;
- Verkoop van materialen.

3. Het beheer van het vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. Deze voert een
adequate boekhouding en beheert de zakelijke bankrekening op naam van de stichting.
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Na afsluiting van een boekjaar komt het bestuur van de stichting bijeen in de jaarvergadering,
waar de balans en de staat van baten en lasten wordt vastgesteld.
De jaarstukken worden gecontroleerd door een accountant.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan:
- Het inrichten en onderhouden van een website;
- De productie van voorlichtings- en waarschuwingsmateriaal in de ruimste zin van het
woord;
- Kosten voor het verspreiden van voorlichtings- en waarschuwingsmateriaal;
- Het vergoeden van onkosten die ontstaan bij het organiseren en uitvoeren van
voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen, enz.
- Het onderhouden van contacten met vergelijkbare stichtingen in de Verenigde Staten,
Australië en het Verenigd Koninkrijk.
- Onkosten die voortvloeien uit het besturen van de stichting;
- Onkosten die voorvloeien uit het leggen en onderhouden van contacten met
sponsorbedrijven en -instellingen.
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