AIMURE
African Institute for Marine and
Underwater Research, Exploration
and Education
Organisatie, doelstellingen,
projecten, partners, plannen en financien

Organisatie
AIMURE is een non-profit, niet-gouvernementele internationale organisatie
met een sterke focus op het Afrikaanse continent.
Het bestuur van AIMURE bestaat uit vijf leden:
Dr. Stranger Kgamphe
Ms. Angelika Leader
Dr. Edward Harris
Mr. Harry Gerritsen
Dr. Bruno Werz

-

Voorzitter
Secretaris
Lid
Penningmeester
CEO

(Zuid-Afrika)
(Zuid-Afrika)
(Bermuda)
(Nederland)
(Zuid-Afrika)

Doelstellingen
AIMURE is opgericht om marien, maritiem en onderwater onderzoek te
stimuleren en te ondersteunen. De hoofddoelstelling van de AIMURE is om
actief projecten te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot
onderzoek op de bovengenoemde gebieden.
AIMURE bestaat uit vrijwilligers, lieert met andere organisaties, publiceert
over projecten, leidt op, werft fondsen en heeft een sociaal
ontwikkelingsplan voor jonge mensen uit voormalige achterstandswijken.

Projecten (1)
Vanwege de professionele achtergrond en expertise van de betrokken
wetenschappers, is een belangrijk deel van het AIMURE
onderzoeksprogramma gericht op maritieme en onderwater archeologie.
Het programma is onder meer (niet limitatief):
1.

2.
3.
4.

Onderzoek naar de Nederlandse VOC-schepen 'Oosterland‘ en
'Waddinxveen' (1697);
Voortdurend onderzoek naar andere wrakken in de Tafelbaai e.o.;
Veldonderzoek in Zuid Afrika, Namibië, Mozambique en Bermuda;
Specialistische opgravingen, zoals dat van het oudste scheepswrak
ten zuiden van de Sahara.

Projecten (2)
AIMURE’s Sociaal Ontwikkelingsplan (SDP) is als één van de doelstellingen in
de statuten vermeld. Met dit plan helpt AIMURE jonge mensen uit
voormalige achterstandswijken door hen zwem- en duiklessen aan te bieden.
AIMURE heeft de volgende opleidingen ontwikkeld:
1.
2.
3.

Zwemopleiding (14 tot 18 jaar);
Opleiding voor sportduiken (16 tot 18 jaar);
Opleiding voor commercieel Duiker (18 jaar en ouder).

Op jaarbasis is 150.000 Rand (ca. € 11.000) aan sponsorgeld voor dit plan
nodig.

Partners
Verschillende organisatie ondersteunen de initiatieven en
projecten van AIMURE, zoals onder andere:
- South African Navy (SAN);
- University of Cape Town (Department of Geological Sciences);
- University of Pretoria (Department of Historical and Heritage Studies);
- Council for Geoscience;
- South African Museum;
- Southampton Oceanography Centre (UK);
- National Museum of Bermuda (incl. Bermuda Maritime Museum);
- Scientific Exploration Society (UK);
- South African Police Services (SAPS) Western Cape Diving Unit;
- Zamani Project
- Museo Virtual Submarino Canarias

Plannen
Uitbreiding van het publieke opleidingsplan door lezingen, korte
cursussen en betrokkenheid bij onderzoek;
Een verdere uitbreiding van de recent opgerichte AIMURE
Duikeenheid en frequentere onderwatertraining;
De ontwikkeling en uitvoering van het Sociale Ontwikkelingsplan
gericht op jongeren uit voormalige achterstandswijken;
Voortdurende publicatie van onderzoeksresultaten in vakbladen en
populair-wetenschappelijke media.

Financien
C. FINANCIAL ESTIMATE FOR THE YEARS 2013 AND 2014

2013

2014

Total

A.

Costs

R

945,000

R

1,319,600

R

2,264,600

B

Paying membership

R

-15,000

R

-25,000

R

-40,000

C

Fundraising

R

-250,000

R

-500,000

R

-750,000

D

Balance

R

-680,000

R

-794.600

R -1,474,600

Het verschil tussen de begrote kosten (ca. € 108.000) en baten (inkomsten) van AIMURE is
erg groot. Dat impliceert dat kosten alleen kunnen worden gemaakt als er voldoende
Inkomsten kunnen worden gerealiseerd. Fondsenwerving heeft daarom een grote prioriteit bij
AIMURE om de voorgenomen doelstellingen te kunnen halen.

Contact
www.aimure.org
ceo@aimure.org / secretary@aimure.org / chair@aimure.org

