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Besproken in bestuursvergadering van januari 2019 

 
Jaarplan 2019 - 2020  
 

Missie van de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen 

Wij zetten ons in om Noordzeevis uit Scheveningen bij iedereen geliefd te maken, van 

visser tot consument. We willen de consumptie van Noordzeevis uit Scheveningen 

stimuleren door zijn herkenbaarheid en verkrijgbaarheid te vergroten.  

Voor 2019 en 2020 willen we daarbij in zoveel mogelijk van onze activiteiten focus leggen 

op de jeugd.  

 

Doelstellingen voor 2019 

1. 25% van willekeurig jeugdige ondervraagden in Scheveningen kent Noordzeevis uit 

Scheveningen  

2. 25% van de visdetailhandel in Scheveningen heeft Noordzeevis uit Scheveningen 

herkenbaar in de winkel 

3. 25% van de strandpaviljoens in Scheveningen heeft Noordzeevis uit Scheveningen 

herkenbaar op de menukaart 

4. 25% van de restaurants in Scheveningen heeft Noordzeevis uit Scheveningen 

herkenbaar op de menukaart 

 

Deze doelstellingen willen we gaan bereiken door een aantal activiteiten. We maken 

daarbij onderscheid in de reguliere activiteiten, die vooral voor de stichting intern van 

belang zijn en een aantal activiteiten gericht op het focusonderwerp van 2019 en 2020.  

  

Interne doelstellingen (regulier, veelal jaarlijks terugkerend) 

• 20 nieuwe ambassadeurs te werven 

• Waaronder 1 of 2 grote ambassadeurs (€5.000 of meer) 

• En minimaal 5 restaurants en 5 strandpaviljoens  

• Een community te realiseren van 60 ambassadeurs in 2019 

• Drie keer per jaar een goed bezochte community bijeenkomst te organiseren 

• Relatiebeheer bestaande ambassadeurs: minimaal 2 keer per jaar persoonlijk 

contact met alle ambassadeurs 

• De ambassadeurs dragen actief Noordzeevis uit Scheveningen uit, in de 

(social)media, hun zaak, en op bijeenkomsten 

• Informatie over Noordzeevis uit Scheveningen verspreiden via nieuwsbrieven, social 

media, mediagenieke activiteiten ondernemen. 

• Samenwerken met anderen, aanpalende activiteiten en events binnen en buiten 

Scheveningen  

• Lekker lopende stichting met maandelijkse bestuursvergaderingen, voldoende 

financiële ruimte en volop aandacht voor externe profilering 

• Actieve bijdrage aan de strandtentenaward: strandtent met meeste Noordzeevis uit 

Scheveningen op de kaart 

• Verspreiding en promotie van het kookboek, zowel de Nederlandse als de Duitse 

versie. 

• Menukaarten onderzoek bij strandtenten en visrestaurants jaarlijks herhalen. 
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Activiteiten gericht op de jeugd; specifiek voor 2019 en 2020. 

Onderstaande activiteiten zijn een greep uit de ideeën die tijdens de brainstorm in het 

bestuur aan bod kwamen. In de loop van de komende 2 jaar zal duidelijker worden welke 

activiteiten tot succes leiden. Doel blijft om de kinderen van Den Haag en specifiek van 

Scheveningen kennis te laten maken met Noordzeevis uit Scheveningen.   

- Diverse materialen ontwikkelen en promoten, specifiek voor kinderen. Zoals 

bijvoorbeeld lespakketten, film, spreekbeurtpakket, etc. Daarbij afstemming 

zoeken met het Visbureau.  

- Gastlessen geven op scholen in de regio Den Haag en Scheveningen 

- Financieringsaanvragen indienen, specifiek gericht op het bereiken van kinderen en 

hen laten kennismaken met Noordzeevis uit Scheveningen. 
- Actief op zoek naar nieuwe ambassadeurs die zich richten op kinderen en de jeugd, 

denk bijvoorbeeld aan Madurodam, Sealife en Duinrell 
- Samenwerken met organisaties die ook kinderen bereiken, zoals bv Muzee en 

vlaggetjesdag. 
- Kantines van scholen en instellingen benaderen en bezien of ze ambassadeur 

kunnen worden en we daar Noordzeevis uit Scheveningen kunnen promoten. 
 
 

De voorlopige jaarkalender voor 2019 

 

 

maand vastgelegd Nog vast te leggen 

januari 9 januari Bestuursvergadering 

18-19 januari aanwezig op Grune Woche 

 

februari 4 februari strandtenten award 

13 februari bestuursvergadering 

community bijeenkomst bij 

Den Heijer 

Maart 13 maart bestuursvergadering  

April 10 april bestuursvergadering Community bijeenkomst 

Mei 8 mei bestuursvergadering  

juni 12 juni bestuursvergadering Deelname aan Vlaggetjesdag 

Deelname aan Sail 

Juli 10 juli bestuursvergadering  

Augustus 14 augustus bestuursvergadering  

September 11 september bestuursvergadering  

Oktober 9 oktober bestuursvergadering Samenwerking VISSCH 

November 13 november bestuursvergadering Community bijeenkomst 

December 11 december bestuursvergadering  

 

 

 

 
 

mailto:info@noordzeevisuitscheveningen.nl
http://www.noordzeevisuitscheveningen.nl/

