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De Plastic Soup Foundation legt in dit jaarverslag op de voorgeschreven wijze 

verantwoording af over de besteding van de aan haar toe vertrouwde 

middelen. Hierbij worden de eisen van Richtlijn RJ650 voor fondsenwervende 

organisaties gevolgd, zoals gepubliceerd door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.

www.plasticsoupfoundation.org
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Een kanteljaar

In 2017 werd alles anders dankzij de 

Nederlandse Postcode Loterij. Begin 

februari zei deze grote Nederlandse 

weldoener: jullie krijgen € 600.000 om de 

Plastic Soup Foundation institutioneel te 

versterken. Jullie krijgen geld om de basis 

te verstevigen. Om computers te kopen. 

Om een fondsenwerver in dienst te nemen 

en een communicatiemanager. Om de 

website een grondige make over te geven. 

Plotseling kregen we de financiële ruimte 

om te professionaliseren en daar zijn we 

ongelooflijk dankbaar voor.

Een ander belangrijk feit in 2017 was, dat we voor 

het eerst officieel geëvalueerd werden, in dit geval 

door het bureau ImpacTrack. 

Hoe effectief waren we in de eerste 6 jaar van ons 

bestaan nu echt in het onder de aandacht brengen 

van de plastic soep problematiek? Wat zijn de (in)

directe resultaten van onze campagnes? Hoe zien 

anderen ons?  

Tientallen mensen uit 

het bedrijfsleven, van 

de overheid, financiers 

en andere NGOs werden 

geconsulteerd. 

ImpacTrack concludeerde, en we 

blozen ervan: “Veel geïnterviewde mensen gaven 

aan zeer onder de indruk te zijn van wat PSF 

allemaal voor elkaar heeft gekregen met een klein 

team. De PSF wordt door anderen gezien als de 

NGO met de grootste kennisvoorsprong op Plastic 

Soup.”

Daarnaast werd onze kracht op het vlak van 

communicatie en (sociale) media geprezen.  

Onze campagnes worden ‘creatief’ en 

‘verfrissend’ genoemd. Ook werd onze gave om 

complexe zaken in heldere taal te communiceren 

naar het brede publiek geprezen.

Daarmee werd 2017 een kanteljaar voor de Plastic 

Soup Foundation. Maar 2017 werd ook een 

kanteljaar in de grote en gezamenlijke strijd tegen 

de Plastic Soup. Het aantal NGOs, overheden en 

koplopers uit het bedrijfsleven dat opkomt voor 

het behoud van de Oceaan groeide onvoorstelbaar 

snel. Absoluut hoogtepunt was de resolutie die in 

december in Kenya werd ondertekend door 

vertegenwoordigers uit 193 landen, waaronder 

Nederland, om een eind te maken aan de plastic 

vervuiling van de Oceaan. De resolutie biedt hoop 

op een verdrag met juridische verplichtingen.

En hoop voor de oceaan. 

Maria Westerbos, 

Founder & Directeur
No plastic waste in our water! 

Dat is de missie van de Plastic Soup 

Foundation. Daarbij is ons doel niet om 

plastic uit het water te halen, maar om 

ervoor te zorgen dat er niets (meer) in 

komt. 
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Risicomanagement

De Plastic Soup Foundation is zich zeer bewust van een aantal risico’s. 

Deze zijn feitelijk dezelfde als die in 2016.  

1. Over het algemeen lopen contracten met 

financiers voor een periode van één tot drie 

jaar, waardoor de middellange en lange termijn 

financiering meestal enige onzekerheid met 

zich meebrengt. We dekken dit risico onder 

meer af door zeer actief fondsen te werven op 

niet direct projectgebonden gelden, zoals 

donaties van betrokken particulieren, 

bedrijven, inzamel acties van scholen, 

supermarkten (statiegeld opbrengsten) en 

retail (tasjes en donatieboxen). Ook maken we, 

waar mogelijk, kennis met relatief kleine, maar 

gulle filantropische stichtingen die onze visie 

en missie onder steunen.

2. We sturen strak op cashflow, project-

begrotingen en er worden regelmatig updates 

gemaakt over het verloop van onze 

kaspositie.  We streven daarbij naar het CBF 

Keurmerk, waardoor we aan strenge voor-

waarden moeten kunnen voldoen. 

3. Ook in 2017 was het vermogensbeheer zeer 

conservatief. 
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Campagnes & projecten 

Als Plastic Soup Foundation geloven we in een 

hele simpele, puntsgewijze campagnestrategie. 

1. Kennisontwikkeling

2. Communicatie & Mobilisatie

3. Coalitievorming

4. Transformatie van de industrie

5. Beleidsbeïnvloeding

Daarbij beschouwen we citizen science als een 

belangrijke tool, gecombineerd met de 

strategische inzet van apps. 

ImpacTrack

“De PSF heeft 

• haar bestaansrecht overduidelijk bewezen

• legitimiteit verworven door haar grote 

achterban en de vele (beleids) contacten in 

binnen- en buitenland 

• is volstrekt geloofwaardig als kennis-

organisatie over plastic vervuiling van de 

Oceaan.”
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Microplastics 

Beat the microbead & Look for the Zero

In 2017 denderde deze campagnetrein onver-

droten door en groeide - dankzij aansluiting met 

Azië en Latijns-Amerika – uit tot 97 NGOs uit  

41 landen! 

De app werd opnieuw verder doorontwikkeld en is 

nu in elk opzicht stabiel en betrouwbaar. Ook het 

platform kreeg een totale make over. Hierdoor 

wordt nu wereldwijd aandacht gegeven aan 

micro  plastics in cosmetica. 

Overheden en industrie kunnen er niet meer om 

heen: de microbead heeft zijn langste tijd gehad. 

In meerdere landen heeft dit in een verbod op 

‘beads’ geresulteerd, met het conservatieve 

Engeland als absolute kers op de taart. In andere 

landen wordt een wettelijk verbod voorbereid. 

Helaas zijn alle verzorgingsproducten daarmee 

nog niet vrij van microplastics. De wereldwijde 

verboden gelden vooral ‘rinse-off’ producten. 

Plastic als glitter of opvulmiddel in lipstick, 

zonne brand, mascara, nagellak en nog veel meer 

producten, mag helaas nog wel. 

Met hulp van het lab van de Vrije Universiteit van 

Amsterdam, wisten we dit jaar ook aan te tonen 

dat de cosmetica-industrie misleidend is, wanneer 

het beweert dat sommige plastics die op de 

ingrediëntenlijst staan (zoals polyethylene) geen 

‘echte’ plastics zouden zijn. We toonden het 

tegen deel aan. Daarnaast werkten we samen met 

juristen van de Universiteit Leiden aan een 

analyse hoe microplastics gereguleerd zouden 

kunnen worden in de EU. Het dringende advies is 

om plastics op te nemen in REACH.

In oktober 2017 is tenslotte in Brussel aan EU 

parlementariërs en pers een breed gedragen 

position paper gepresenteerd, ‘Microplastics in 

Cosmetics’. 

Het aantal merken dat het ZERO PLASTICS INSIDE 

eind 2017 draagt, is 46. 

ImpacTrack:

“In het buitenland zijn ongeplande 

successen op beleidsniveau bereikt door 

het olievlekeffect van de Beat the Microbead 

campagne. Coalitiepartners hebben met 

behulp van de Beat the Microbead app en 

PSFs mediasuccessen lobby gevoerd en 

successen geboekt in de UK, de VS, Canada, 

Australië en Taiwan. 

Op het niveau van de EU, UNEP en OSPAR is 

het thema versterkt op de agenda door het 

werk van PSF.”
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Mermaids Life+ &  

Ocean Clean Wash

Deze twee projecten hebben in 2017 samen sterk 

bijgedragen aan het op wereldwijd de kaart zetten 

van microfibers als primaire bron van Plastic 

Soup.

Het EU Life+ project Mermaids (onderzoek naar 

microfibers die vrijkomen tijdens het wassen van 

kleding en mogelijke oplossingen) werd eind 2016 

al succesvol afgerond, maar de uiteindelijke 

resultaten werden pas in mei 2017 aan de wereld 

gepresenteerd. De wetenschappelijke publicatie 

liet op zich wachten tot het najaar met als 

onthutsende uitkomst, dat er gemiddeld zes 

miljoen synthetische vezels per machinale was het 

milieu ingaan. 

ImpacTrack

“Wat betreft Ocean Clean Wash heeft PSF 

een coalitie van NGO’s en wetenschappers 

opgebouwd voor kennisuitwisseling en 

toekomstige beleidsbeïnvloeding en/of 

beïnvloeding van bedrijven. Tevens heeft 

de campagne bijgedragen aan het in 

beweging krijgen van de industrie 

(beginnende samenwerking) maar er is nog 

geen campagne-eis richting bedrijven 

geformuleerd.” 

Voor zowel consumenten als bedrijven werd er 

een eerste Good Practice Guideline opgesteld. 

De plannen om met Parley for the Oceans een 

challenge te beginnen, mislukten helaas. 

Tegelijkertijd opende de outdoor industrie, 

verantwoordelijk voor veel fleece kleding, de 

aanval op het Mermaids consortium. Inmiddels 

zijn die geluiden weer verstomd, vooral omdat de 

research van het Mermaids consortium in Q4 

alsnog internationaal erkenning kreeg. 

Tussendoor presenteerden we meerdere end-of-

pipe oplossingen aan de (internationale) pers, 

zoals de Guppy Friends uit Duitsland en de Coral 

Ball uit Vermont. Ook speurden we de wereld af 

naar een wasmachinefilter. Maar verder schoot 

het niet genoeg op. 
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Om de bestaande impasse te doorbreken, besloten 

we om samen met Mermaids partner CNR een 

benchmark uit te voeren op vijf bekende kleding-

merken: hoeveel synthethische vezels komen er 

vrij per was? Wie is de grootste vervuiler?

Op basis van de resultaten, die in Q2 van 2018 

bekend worden gemaakt, zullen we samen met de 

steering group van Ocean Clean Wash onze 

campagne-eisen aan de kledingindustrie stellen. 

Tegelijkertijd loopt er met enkele Nederlandse 

kledingbedrijven een actieve discussie over 

mogelijke oplossingen, waaronder een veel-

belovende coating die het vezelverlies tot 80% zou 

kunnen reduceren.

My little plastic footprint

We werkten heel hard aan My little plastic 

footprint, een baanbrekende app en platform voor 

consumenten samen met

• Shaping Environmental Action, een consultancy 

in Zwitserland;

• Smäll, een duurzaam reclamebureau in 

Barcelona;  

• Plastic Disclosure Project in Hongkong. 

De app werd gebouwd door ViNVOLV in 

Roemenië. 

De UNEP gaf financiële ondersteuning voor een 

klein gedeelte van het project. Daarmee werd de 

app onderdeel van de Clean Seas campagne Turn 

The Tide on Plastic. De app biedt een handelings-

perspectief aan mensen waar ook ter wereld om 

hun eigen plastic footprint te verkleinen, dit te 

delen binnen hun eigen community of ver 

daarbuiten en is opgebouwd uit drie delen.

1. Discover de Plastic Soup 

 Honderden quizvragen waarmee je kennis over de 

Plastic Soup snel groeit.

2. Pledges

Door te beloven dat je geen rietjes meer gebruikt, 

cosmetica koopt zonder microbeads, voortaan je 

eigen boodschappentas meeneemt, wordt je 

eigen kleine plastic footprint snel kleiner. Er zijn in 

totaal zestig pledges.

3. Inspire

Bekende avonturiers, topsporters en artiesten 

geven het goede voorbeeld. Volg hen in hun 

pledges en je maakt kans op een persoonlijke 

ontmoeting.  

My Little Plastic Footprint kreeg een eerste 

soft-lounch in Alicante tijdens de start van de 

Volvo Ocean Race. In de maanden die volgden, 

werden alle bugs ondervangen waarna de app 

opnieuw gelanceerd werd tijdens de UNE 

Environment Assembly begin december in 

Nairobi. 

Inmiddels hebben 7.000 mensen de app 

gedownload en 12.000 pledges afgelegd. 

In 2018 moet de app uitgroeien tot een volwaardig 

tool om de Plastic Footprint van de wereld te 

verkleinen.

Voor meer info: zie plasticsoup.info en 

mylittleplasticfootprint.org.
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Macroplastics

Trash Hunters

Het leek misschien wat stil rondom Trash Hunters, 

maar het project kwam in 2017 sterk terug als 

overkoepelend campagnethema. Veel andere 

projecten passen hier namelijk naadloos onder, 

mits deze over macroplastics gaan. 

Schone rivieren 

Zo werd het project SCHONE RIVIEREN gehono-

reerd door het Gieskes-Strijbis Fonds en de 

Adessium Foundation. In dit project gaan het 

Instituut voor Natuur en Milieueducatie (IVN), 

Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee 

vijf jaar lang samenwerken om de toevoer van 

plastic via rivieren te stoppen. Samen met vrij-

willigers worden de oevers van de Maas en Waal 

opgeruimd. Tegelijkertijd wordt er een groot-

schalig afvalonderzoek opgezet. Het doel van 

Schone Rivieren is om meer inzicht te krijgen in de 

hoeveelheden, samenstelling en herkomst van het 

afval langs deze rivieren. 

Het is voor het eerst in Nederland dat er op deze 

grote schaal onderzoek naar rivierafval is opgezet 

met behulp van citizen science; dataverzameling 

door vrijwilligers voor wetenschappelijk onder-

zoek. Het project is dan ook bijzonder 

mediageniek. 

Amsterdam Clean Water 

Meer lokaal, gingen we in september 2016 met 

zeven partijen (Gemeente Amsterdam, Waternet, 

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunst stof-

industrie (NRK), PlasticsEurope Nederland, 

Haven bedrijf Amsterdam, Berenschot en Plastic 

Soup Foundation) een driejarig samenwerkings-

convenant aan om de hoeveelheid drijfvuil in de 

Amsterdamse wateren te verminderen: 

AMSTERDAM CLEAN WATER. Daarbij gaat het om 

een combinatie van bewustwording en structurele 

oplossingen. 

In 2017 werd onder meer een website gelanceerd 

en leverde de Plastic Soup Foundation een 

professionele trailer aan:  

https://amsterdamcleanwater.nl/nl.
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Statiegeld

De discussie over STATIEGELD kantelde. Ineens 

ging het niet meer over het afschaffen van 

statiegeld, maar vooral over de uitbreiding 

daarvan. Wij lieten ons als PSF niet onbetuigd en 

pakten onze rol waar we konden. Ook dat is Trash 

Hunters: het voorkomen van zwerfafval van flesjes 

en blikjes door gericht campagne te voeren. 

Bijna tegelijkertijd wordt - als teken aan de wand 

- de lekkage van verpakkingsmateriaal naar het 

milieu steeds serieuzer genomen door zowel 

politiek als bedrijfsleven. De behoefte aan een 

bredere beoordeling van een duurzame 

verpakking dan alleen het uitvoeren van een 

Levens Cycles Analyse (LCA) wordt steeds breder 

gedragen.

Verduurzaming Sierteelt 

Zo’n LCA werd ook uitgevoerd door Royal Flora 

Holland in het kader van ons project 

VERDUURZAMING SIERTEELT met als 

icoonproject de single used tray. De milieuwinst 

die behaald kan worden door deze eenmalige tray 

te vervangen door een duurzaam alternatief is 

enorm. De hoeveelheid afvalplastic zal 

onmiddellijk met vele miljoenen kilo’s per jaar 

afnemen. Bijzonder aan dit verhaal is, dat het 

duurzame alternatief ook al decennia lang 

voorhanden is; de meermalige statiegeld tray.

Dus liet Flora Holland op ons aandringen de single 

used tray vergelijken met de duurzame tray, 

inclusief milieueffecten. Het mag geen wonder 

heten welke tray er met de volle winst vandoor 

ging. Tot onze verbijstering leidde dit tot geen 

enkele koerswijziging bij de bloemenveiling.  

Ergo: de LCA-resultaten werden NIET eens vrij 

gegeven. Wij laten het er niet bij zitten in 2018. 

Inmiddels is de sector in beweging en wordt PSF 

veelvuldig benaderd door bedrijven of 

organisaties uit de sector die vinden dat er veel te 

veel plastic wordt verspild. Royal Flora Holland 

wordt gebrek aan visie verweten. 

Plastic Footprint voor Bedrijven 

Misschien dat de PLASTIC FOOTPRINT VOOR 

BEDRIJVEN iets voor Flora Holland is? In 2017 

werd de vragenlijst grondig verbeterd. Boost 

Systems uit Amstelveen bouwde een veilig online 

platform, PWC blijft ondersteunen én er is een 

begin gemaakt met de opzet van een bescheiden 

consultancy groep die de Footprint bij bedrijven 

kan gaan afnemen. Er staan er zo’n tien trappelend 

in de rij. 

De huidige opzet heeft vooral een kwalitatief 

karakter, maar het is daarnaast ook heel wenselijk 

om de kwantitatieve onderbouwing te 

concretiseren. Hierover zijn we in gesprek met het 

Zwitserse bedrijf Shaping Environmental Action. 
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Circulaire economie 

Als het gaat om de CIRCULAIRE ECONOMIE, is 

PSF sowieso een steeds grotere vraagbaak voor 

bedrijven. Zo kwamen de meest uiteenlopende 

‘oplossingen’ op ons pad (best practices), maar 

namen we in 2017 bijvoorbeeld ook deel aan 

verkennende projecten zoals het zoeken naar een 

product en business model voor PHA (plastic 

gemaakt van poep van bacteriën) van de 

Brabantse Delta.  

nodig. Veel gemeenten ontmoedigen ballon 

oplatingen inmiddels en het bestuur van de 

Landelijke Oranjebond vraagt lokale afdelingen 

om te kiezen voor duurzame alternatieve 

feestelijkheden. Nog even dan gaat DIE BALLON 

echt niet meer op.

Plastic Supermarket 

Dit jaar kwam er verder één PLASTIC SOUPER-

MARKET bij in samenwerking met het kunste-

naarsduo Dirty Beach uit Engeland: van 22 tot  

24 september was deze te zien in de haven van 

Antwerpen. 

Trash Hunters App 

Tenslotte de TRASH HUNTERS APP: we zoeken 

nog steeds naar middelen en wegen om een 2.0 

versie te (laten) bouwen. Maar ook zonder APP 

organiseren we frequent een Trash Hunt: soms 

voor bedrijven, maar vaak ook op basisscholen. 

De gegevens slaan we op in een database. 

World Cleanup Day 

Dan het grote zwerfvuil, want op 15 september 

2018 is het zover: dan maken mensen uit 150 

landen een vuist tegen de vervuiling van de 

wereld tijdens WORLD CLEANUP DAY. Samen 

gaan we aan de slag om de wereld op te 

ruimen. PSF voert de troepen aan in Nederland 

en trof in het afgelopen jaar alvast een aantal 

voor bereidingen. Het initiatief is van Let’s do it 

Worldwide in Estonia. 

Die ballon gaat niet op

Met de massale ballon oplatingen gaat het 

alvast de goede kant op; deze sterven uit.  

Bedrijven doen het niet meer, al hadden 

sommigen (Hallo Jumbo!) wel een flink zetje 
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Educatie

Waren we begin 2017 nog erg somber over ons 

educatieprogramma, dat is als een blad aan de 

boom omgeslagen. Ook zonder de steun van 

Dopper wisten we fondsen te vinden om gast-

lessen te geven in het hele land. Dat danken we 

onder meer aan supermarktketen Hoogvliet, die 

51 lessen sponsorde. 

Onze gastdocenten hebben in 2017 in totaal  

112 scholen bezocht, waarvan 100 basisscholen. 

Meestal werden er op elke school drie lessen 

gegeven. Daarmee komt het totaal op 300 lessen 

over de Plastic Soup! 

Hierbij werkt PSF samen met twee andere 

organisaties. 

De samenwerking met Stichting ZSL die dateert 

uit 2016, werd voortgezet en versterkt, waarbij 

ZSL een eigen lesprogramma ontwikkelde voor 

BO Proef de Zee. Twee onderdelen gaan over 

plastic soep. Onder de naam Dutch Wavemakers, 

begeleidt ZSL bovendien jonge getalenteerde 

watersporters, die voor Nederland als water 

ambassadeur optreden tijdens de Volvo Ocean 

Race (VOR). Een aantal van deze jonge 

Wavemakers is ook getraind om PSF gastlessen te 

geven.

Daarnaast werken we samen met Stichting de 

Schone Stad. Deze stichting organiseert lesdagen 

over zwerfafval op basisscholen, waarbij 

gastdocenten en materialen van de Plastic Soup 

Foundation worden ingezet.

Het is de bedoeling dat ZSL en Schone Stad in 

2018 vrijwel alle gastlessen overnemen. Dankzij 

een bijzonder gulle schenking van Aldi Nederland, 

mogen we in 2018 maar liefst 3.000 scholen 

bedienen met een volledig vernieuwd educatie-

pakket. Het programma bestaat uit een Plastic 

Soup Box met spannend en avontuurlijk les-

materiaal over de Plastic Soup, een speciale 

uitgave van Kidsweek en een online platform met 

digitale lessen, video’s en games. Scholen kunnen 

dit lesmateriaal vanaf april 2018 gratis aanvragen. 

Het totale pakket komt in september beschikbaar. 

Met het nieuwe lesprogramma kan de Plastic 

Soup Foundation tienduizenden en nog eens 

tienduizenden kinderen informeren over de Plastic 

Soup. 

Hiermee komt een lang gekoesterde droom uit! 
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Plastic is a human health issue

Voor het 2e achtereenvolgende jaar hebben we 

onze tanden gezet in de vraag of mensen ziek 

worden van plastic. Wat betekent al het lukraak 

produceren en consumeren van (veelal) single 

used plastics voor ons lichaam? 

We ademen plastic, want het regent inmiddels 

plastic, weten we uit onderzoek. 

We drinken plastic, want er is plastic gevonden in 

bijna al het kraanwater ter wereld. 

We eten plastic, want vissen eten plastic.  

Het indirecte bewijs van de gevaren van plastics 

en de daaraan toegevoegde weekmakers en 

brandvertragers stapelde zich in 2017 kortom 

verder op, waarbij de verantwoordelijke 

industrieën het hoofd nog dieper in het zand 

staken. Maar wat gaan ze doen als dadelijk 

bewezen wordt dat ziektes als kanker, diabetes, 

obesitas, voortplantingsstoornissen, geboorte-

afwijkingen en ADHD inderdaad net zo hard 

stijgen als de jaarlijkse productie van kunststof? 

Neem bijvoorbeeld alleen al de miljoenen micro-

fibers die vrijkomen bij het wassen en drogen van 

kleding: al in 1993 meldde een longarts dat hij 

kunststof kledingvezels had gevonden in de 

longen van al zijn kankerpatiënten. 

Onze luide roep om geld voor wetenschappelijk 

onderzoek werd daarom gehoord in elke zaal waar 

we op het podium stonden. En we reisden veel in 

2017: van New York naar Berlijn, Toronto, Nairobi, 

Malta, London, Geneve, Barcelona en naar nog 

veel meer plaatsen. Intussen vervlechten we de 

gezondheidsrisico’s van plastic in al onze lopende 

projecten en campagnes. Daar gaan we in 2018 

uiteraard consequent mee door.  

Ook deden we dit jaar – samen met de Vrije 

Universiteit van Amsterdam, WEMOS en het 

Amerikaanse Upstream - een poging tot een 

fondsaanvraag bij het Plastic Solutions Fund. 

Deze werd helaas afgewezen. Daarna verbrak de 

samenwerking met WEMOS en Upstream, maar 

niet die met de Vrije Universiteit. Samen zoeken 

we nog altijd onafgebroken naar geld voor 

wetenschappelijk onderzoek naar de gezond-

heidseffecten van plastic op mensen. Daarbij 

vonden we nieuwe vrienden op ons pad en ziet 

het ernaar uit, dat we ons doel in de loop van 2018 

daadwerkelijk kunnen realiseren. 
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ImpacTrack

“De PSF heeft een unieke stijl. 

I.  De organisatie zoekt oplossingen aan de 

bron 

II.  Framen van het milieuprobleem als 

gezondheids- en consumententhema 

III. Inzet van (social) media op luchtige, 

vrolijke en vaak grappige manier.

Volgens veel geïnterviewden ligt de kracht 

van PSF op het vlak van communicatie en 

(sociale) media:  

De communicatiecampagnes worden 

‘creatief’ en ‘verfrissend’ genoemd.  

Ook opgemerkt wordt het brede medianet-

werk en de gave om complexe zaken in 

heldere taal te communiceren naar het brede 

publiek.”

Communicatie 

4. We denken creatief, out of the box en zijn zo 

verrassend mogelijk. Dit beleid resulteerde in 

2017 opnieuw in veel media-aandacht uit de 

hele wereld. De Plastic Soup Foundation wordt 

vaak geconsulteerd en naar haar campagnes 

wordt veelvuldig verwezen. We worden inter-

nationaal gezien als een betrouwbaar kennis-

centrum met daarnaast het vermogen om 

uiterst creatief campagne te voeren op 

belangrijke dossiers. 

 Dat weten we ook, dankzij een wereld-

abonnement op Meltwater, dat onze campagnes 

digitaal monitort en alle artikelen filtert waarin 

Plastic Soup Foundation voorkomt. We monitoren 

feitelijk onze eigen ‘publicitaire footprint’.

Hierdoor groeide het aantal volgers in binnen-  

en buitenland onverstoorbaar door en verloren  

we wederom niemand.

Dankzij de gulle gift van de Nederlandse Postcode 

Loterij konden we een communicatiemanager in 

dienst nemen, die meteen aan de slag kon met de 

bouw van een nieuwe website. Daarna stegen de 

paginaweergaven, zoals verderop te zien is, met 

meer dan 200%.

Hierdoor werden onze USPs nog relevanter. 

1. We investeren in kennis, delen zoveel mogelijk 

informatie en schermen zo min mogelijk af.  

Dat blijkt ook uit de Plastic Soup Atlas van de 

Wereld, die bijna af is en in april 2018 eindelijk 

tweetalig in de winkels ligt; 

2. We werken samen waar mogelijk en bouwen 

(graag mee aan) grote sterke allianties die 

aanzetten tot mondiale verandering;

3. We kiezen altijd voor een journalistieke invals-

hoek en gaan voor een maximale combinatie 

van oude en nieuwe media. In 2017 voegden we 

Plastic Soup TV  toe aan onze kanalen!
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Groeicijfers social media in 2017 
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• Sessie: elke keer als een bezoeker 

actief bezig is op de website wordt 

dit geteld als een sessie 

• Bezoekers: mensen die minstens 1 

sessie geïnitieerd hebben 

• Paginaweergaven: het totaal aantal 

weergegeven pagina’s

 Facebook likes 
 Plastic Soup Foundation NL: van 10.419 naar 14.854

 Plastic Soup Foundation International:  van 6.863 naar 11.221

 Plastic Soup Foundation US: van 543 naar 668 

 Die Ballon Gaat Niet Op: van 4.425 naar 4.784

 Beat the Microbead:  van 8.752 naar 10.567

 Twitter volgers
 Plastic Soup Foundation: van 7.062 naar 9.910

 Trash Hunters: van 753 naar 844

 Die Ballon Gaat niet op: van 979 naar 1.071

 Ocean Clean Wash:  van 142 naar 223

 Beat the Microbead:  van 2.555 naar 3.527

 Instagramvolgers volgers 
 Van juni tot en met december:  1.083 naar 2.020

 APPS 
 Beat the Microbead 139.559

 My Little Plastic Footprint 7.000, waarvan 2,000 gebruikers 

 (sinds december) In korte tijd 12.000 pledges deden.

                                                                           

 Websites
 Oceancleanwash.org 

 (vanaf september 2016):

 Sessies:  37.113

 Bezoekers:  30.750

 Paginaweergaven: 97.493

 Sessies vorig jaar:  826

 Beatthemicrobead.org

 Sessies:  452.843

 Bezoekers:  341.889

 Paginaweergaven: 1.409.682

 Sessies vorig jaar:  423.118

 Plasticsoupfoundation.org 

 Sessies:  206.798

 Bezoekers:  158.811

 Paginaweergaven: 419.550

 Sessies vorig jaar:  154.740

 life-mermaids.eu

 Sessies:  3.296

 Bezoekers:  2.572

 Paginaweergaven: 6.017

 Sessies vorig jaar:  4.778

 Trashunters.org

 Sessies:  2.208

 Bezoekers:  1.868

 Paginaweergaven: 4.177

 Sessies vorig jaar:  5.536

 Mylittleplasticfootprint.org

 Sessies:  4.086

 Bezoekers:  3.152

 Paginaweergaven: 4.843

 Sessies vorig jaar:  nvt
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Awards 
Elk jaar geeft de Plastic Soup Foundation vier prijzen weg aan bedrijven en 

personen die zich op bijzondere wijze inzetten tegen de Plastic Soup. 

 

De Plastic Soup Terrine ging in 2017 naar Anne 

Marieke Eveleens, Francis Zoet en Saskia Studer, 

bedenkers en ontwikkelaars van The Great Bubble 

Barrier.

Door lucht door een buis met gaatjes te pompen 

die op de bodem van een rivier ligt, wordt een 

bellenscherm gecreëerd dat afval, dankzij de 

stroming, richting de rivieroevers blaast. Zo kan 

het afval verzameld- en uit het milieu verwijderd 

worden zonder ernstige belemmeringen voor de 

scheepvaart of nadelige effecten voor flora en 

fauna. Een fantastisch concept voor het afvangen 

van plastic uit stromend water. De Great Bubble 

Barrier is eind 2017 succesvol getest op de IJssel.

Ondanks dat Meesterbakker Roodenrijs sinds het 

verbod in 2016 naar eigen zeggen nog maar 50% 

van de oorspronkelijke hoeveelheid tasjes verkoopt, 

heeft de bakker alsnog een indrukwekkende 

€7.551,83 opgehaald voor de Plastic Soup 

Foundation. “We zijn blij dat we met het geld dat 

we krijgen van de plastic tasjes, jullie organisatie 

kunnen steunen en daarbij bijdragen aan een 

schone oceaan”, zegt directeur Arjan Roodenrijs 

hierover.

De Politieke Pluim gaat jaarlijks naar een 

politicus die zich op bijzondere wijze heeft 

onderscheiden. In 2017 was dat Agnes Mulder, 

tweede Kamerlid voor het CDA, voor haar 

constante strijd tegen bronnen van de plastic 

soup. Dat begon in 2013, toen Agnes Mulder één 

van de eerste Kamerleden was, die zich expliciet 

druk maakte over microbeads in cosmetica. Mede 

door haar inspanningen zijn er in oktober 2017 

eindelijk politieke plannen om microplastics uit te 

bannen en is dit zelfs opgenomen in het nieuwe 

regeerakkoord. Daar heeft ze niet één, maar wel 

tien Politieke Pluimen voor verdiend, vinden wij.

In een groeiend aantal supermarkten 

kun je je statiegeld doneren aan de 

Plastic Soup Foundation. Elk jaar  

reiken we daarom de Supermarkt 

Award uit aan de supermarkt die aan 

het einde van het jaar bovenaan onze 

‘Statiegeldladder’ staat. Voor de derde 

keer (!) was dat de Jumbo aan de 

Oostelijke Handelskade in Amsterdam, die we 

daar heel hartelijk voor danken. 

2017: Jumbo Oostelijke Handelskade, Amsterdam

2016: Albert Heijn Sprengenpark, Apeldoorn

2015: Jumbo Oostelijke Handelskade, Amsterdam 

2014: Jumbo Oostelijke Handelskade, Amsterdam 

Sinds 1 januari 2016 geldt er een verbod op het 

gratis weggeven van plastic draagtassen. Veel 

winkeliers gunnen de Plastic Soup Foundation de 

verplichte heffing op tasjes. Daarom heeft de 

Plastic Soup Foundation de Plastic Tasjesaward 

in het leven geroepen met een bijbehorende 

oorkonde. De allereerste Plastic Tasjesaward is in 

2016 uitgereikt aan Arjan Roodenrijs, eigenaar van 

Meesterbakker Roodenrijs met 19 filialen in de 

regio Den Haag. In 2017 was dit wederom het 

geval. 
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 van organisaties zonder winststreven

van subsidies van overheden

 van loterijorganisaties

 van particulieren

 van bedrijven

Financieel beleid  
& governance

 In februari 2017 bestonden we zes jaar. Nadat we 

2015 voor het eerst afsloten met een positief saldo 

aan liquide middelen èn uit de rode cijfers 

kwamen, hebben we die lijn in 2016 kunnen 

vasthouden. In 2017 echter realiseerden we een 

bescheiden tekort van € 25.389

Wij kregen een schenking van € 600.000 van de 

Postcodeloterij om de organisatie in de komende 

drie jaar te versterken. Daarvan hebben wij 

€ 200.000 toegewezen aan 2017 om onze staf te 

upgraden, onze digitale infrastuctuur te versterken 

en te beveiligen en met name onze capaciteit voor 

fondsenwerving uit te breiden. Daarnaast is de 

balanspositie versterkt door aan enkele reeds 

langer bestaande financiële verplichtingen te 

voldoen. Onze samenwerking met de Plastic Soup 

Enterprise B.V. is beëindigd en financieel naar 

behoren afgerond. 

De verrassende en zeer welkome samenwerking 

met ALDI op educatie leidde tot een vooruit 

ontvangst van € 200.000, die grotendeels is 

gepassiveerd omdat dit project vooral in 2018 

wordt uitgevoerd. Vanwege belastingtechnische 

aspecten, vooral met betrekking tot BTW, onder 

zoeken wij de mogelijkheid om in 2018 een 

parallelle stichting op te richten voor de 

ogenschijnlijk meer commerciële activiteiten. 

De organisatie van de financiële functie is verder 

verbeterd en wij zijn met onze accountants in 

overleg hoe te voldoen aan alle vereisten voor een 

volledige controle op de jaarrekening en het 

jaarverslag.

De inkomsten stegen met 17,3% tot € 870.317.  

Het diagram laat zien van welk type organisaties 

deze inkomsten zijn verkregen. 

De baten worden besteed aan de doelstellingen, 

zoals omschreven in de statuten en jaarplannen 

van de stichting. 

Het percentage besteed aan doelstellingen 

bedroeg 78,2% t.o.v. de totale lasten en 80,2% 

t.o.v. de totale baten. 

Het percentage besteed aan beheer en 

administratie bedroeg 10,9% t.o.v. de totale lasten 

en 11,2% t.o.v. de totale baten. Het percentage 

besteed aan werving van baten bedroeg 10,8% 

t.o.v. de totale lasten en 11,1% t.o.v. de totale 

baten. 

 

7,66%

27,42%

3,29%

22,98%

38,65%
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Beheer van vermogen 

De inkomsten van de Plastic Soup Foundation 

worden besteed aan de doelstellingen zoals 

beschreven in de statuten en jaarplannen van de 

stichting. De financiële middelen van de stichting 

worden aangehouden bij de TRIODOS bank. Het is 

bewust beleid van het bestuur het vermogen niet 

te beleggen. 

In 2017 is – na 2015 en 2016 - een een bescheiden 

verlies gerealiseerd. Door de aanloop verliezen uit 

de voorgaande jaren is het eigen vermogen van 

de PSF helaas nog niet positief, hoewel wij daar 

dichtbij zijn. Indien we de opwaartse lijn ook in 

2018 kunnen voortzetten, eindigen we volgend 

jaar voor het eerst positief.

 

Het bestuur is voornemens een continuïteits-

reserve op te bouwen als de ontwikkeling van 

resultaten en vermogen dat toelaat. Veel van onze 

fondsen zijn gekoppeld aan specifieke projecten 

en kunnen niet worden gebruikt als vrije reserve. 

Grote giften zonder een specifieke project-

bestemming kunnen wel vrij worden aangewend 

en zullen als zodanig op de balans worden 

getoond. 

 

Vooruitblik 2018 

De organisatie is in 2017 op veel punten aanzienlijk 

geprofessionaliseerd, zoals: een bijna volwaardige 

redactie op alle media, een eenduidige huisstijl, 

een meer gestroomlijnde fondsenwerving, 

business modellen die zichzelf bedruipen en een 

robuuste backoffice. Dit proces gaat verder in 

2018 met een extra focus op projectbewaking, de 

administratieve capaciteit en wederom fondsen-

werving.

Verder gaan we door met waar we goed in zijn: 

het initiëren en organiseren van coalities met 

andere milieuorganisaties, maar ook met het 

bedrijfsleven op het gebied van awareness en 

oplossingen aan de bron. De relatie met onze 

Business Angels is uitstekend te noemen. Samen 

vormen de Angels een groeiende groep van 

frontrunners, die elk jaar bij elkaar komt en – 

indien nodig – de Plastic Soup Foundation met 

raad en daad bijstaat. Omgekeerd is dat uiteraard 

ook het geval. 

De websites worden slechts gewaardeerd tegen 

de extern gemaakte kosten; voorzichtigheidshalve 

wordt geen benadering van de marktwaarde 

getoond. In 2017 is de website grondig vernieuwd 

en is een professionele vorm van digitale fondsen-

werving geïmplementeerd. 
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YES I AM!

Fondsenwerving 

Groeiende 
inkomsten 

Het grootste deel van de 

financiering van de Plastic 

Soup Foundation werd tot nu 

toe gerealiseerd door het 

indienen van project-

aanvragen bij organisaties 

als Adessium, de UNEP en 

de Body Shop Foundation. 

Maar weer is er sprake van 

een kanteling. Dankzij de 

grote eenmalige gift van € 

600.000 van de Nederlandse 

Postcode Loterij konden er in 

de loop van 2017 maar liefst 

twee fondsenwervers aan de slag, waarvan één in 

eerste instantie nog vrijwillig. Dit resulteerde in 

een webshop, www.mijnwebwinkel.nl/winkel/

plastic-soup-shop, een sterke groei van inkomsten 

uit statiegeld, meer business angels plus een 

toename van het aantal spontane inzamelings-

acties van particulieren en bedrijven. Dankzij de 

vernieuwde website nam ook het aantal digitale 

eenmalige donaties én het aantal meerjarige 

donateurs sterk toe. In vogelvlucht: 

Projectgebonden gelden

Dankzij steun van Adessium konden we voor het 

derde jaar in successie de Jacht op de Plastic 

Soup openen. 

Het project Schone Rivieren werd gehonoreerd 

door het Gieskes-Strijbis Fonds én de Adessium 

Foundation en gaat vijf jaar lopen. 

UNE steunde de bouw van een app: My Little 

Plastic Footprint.

Aldi Nederland deed een grote schenking van  

€ 200.000 euro, waarmee we een professioneel 

open source educatie pakket kunnen ontwikkelen 

voor het basisonderwijs: gratis! 

Retailers, bedrijven 

& scholen zamelen 

geld in 

Vele kleintjes maken één 

grote luidt het spreekwoord. 

Dit geldt zeker voor de 

diverse inzamelingsacties 

van de Plastic Soup 

Foundation. Zo kunnen de klanten van steeds 

meer supermarkten hun statiegeld via de 

donatieknop om emballage machines schenken 

aan de Plastic Soup Foundation. Andere winkels 

hebben een donatie box op de toonbank staan of 

doneren de verkoop van plastic tasjes aan ons. 

In 2018 verwachten we dat de opbrengst uit 

statiegeld zelfs vervijfvoudigd. 

Crowdfunding 
particulieren 

Een sterk groeiende bron 

van inkomsten bestaat uit 

digitale donaties via de 

website. Verder ontvangen 

we steeds meer giften uit 

spontane inzamelingsacties 

van particulieren. Er wordt 

met hart en ziel voor ons gezeild, gelopen en 

geroeid. Soms worden we daar een beetje 

verlegen van. Het is hart verwarmend. 

In 2018 is de verwachting, dat enkele inzamelings-

acties grote vormen kunnen aannemen. 
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Maatschappelijke aspecten 
van ondernemen 

Business Angels 

Het aantal Business Angels groeide verder van 

vijftien tot twintig. In ruil voor een belastingvrije 

schenking helpen wij deze frontrunners aan een 

meer plastic bewuste manier van ondernemen; 

www.plasticsoupfoundation.org/ business-club. 

In totaal zijn er nu vijf Gouden 

Angels: Ekoplaza, G-Star Raw, 

Aquaminerals, Corendon en 

Tomra. 

Charity Dinner 

Jaarlijks wordt voor onze Business Angels en 

andere geïnteresseerden een Charity Dinner 

georganiseerd met een veiling van gedoneerde 

kavels. Deze 3e editie, gepresenteerd door 

weervrouw Jennifer Faber, bracht opnieuw bijna 

€ 50.000 op. In 2018 slaan we 

het charity over. In plaats 

daarvan geven we een (laag-

drempelig) benefietfeest om 

ons 7,5 jarig bestaan te vieren. 

Consultancy & Lezingen 

Doordat de Plastic Soup Foundation ook in 2017 

bleef groeien in haar rol als kennisinstituut – naast 

dat van succesvol campaigner – nam het aantal 

aanvragen voor consultancy en lezingen tegen 

betaling opnieuw toe. 

Transparantie en efficiëntie

Sinds haar oprichting begin 2011 is de Plastic 

Soup Foundation gegroeid van een groepje 

gedreven vrijwilligers zonder geld naar een 

professionele organisatie met betaalde mede¬ 

werkers, een ervaren en zeer betrokken bestuur, 

een wereldwijd groot en hecht netwerk en een 

gerealiseerde omzet van € 870.317 in 2017. 

Sinds 2015 wordt de administratie bijgehouden 

conform richtlijn RJ 650 waarbij ook de 

verhouding tussen de middelen besteed aan de 

doelstelling, de fondsenwerving en de overhead 

wordt bijgehouden. 

Doordat de inkomsten in 2017 veel hoger uitvielen 

dan destijds verwacht, vooral door de toekenning 

van de grote eenmalige schenking van de 

Nederlandse Postcode Loterij, komen we niet 

meer in aanmerking voor het CBF Certificaat voor 

kleine goede doelen. We bereiden nu opnieuw de 

aanvraag voor het CBF Keurmerk voor en hopen 

die nog in 2018 in te dienen. 

Datum  Maandag 20 november 2017

Tijd   18.00 uur: Ontvangst  

 19.00 uur: Aanvang programma 

 23.00 uur: Einde avond

Locatie Café - Restaurant Stork

 Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 KP  Amsterdam

 Er is een groot parkeerterrein aanwezig waar u gratis kunt parkeren

Dresscode  Casual Blue
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Samenwerkingen 

De Plastic Soup Foundation heeft zowel nationaal als internationaal een groot netwerk. 

De Plastic Soup Foundation is: 

• UNEP geaccrediteerd  en

•  Invited guest van de OSPAR Commission.

In eigen land zijn we lid van de Klankbordgroep Circulaire  Economie en  

- op ministerieel niveau - de Stuurgroep Kunststof Keten Akkoord.

Ook maken we deel uit van de Statiegeld Alliantie.
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De organisatie

Bestuur 
Voorzitter Jacqueline Cramer, voormalig minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Momenteel is zij 

• Strategisch Adviseur bij het Utrecht Sustainability 

Institute  (USI)  

• hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit 

Utrecht  

• ambassadeur ‘Circulaire Economie’ in de Metropoolregio 

Amsterdam  

• Directeur Sustainable Entrepreneurship; strategy and 

innovation consulting te Amsterdam.

Haar huidige nevenactiviteiten zijn: Lid van de Amsterdam 

Economic Board, lid van de Raad van Toezicht van Toneel- 

groep Oostpool, lid van het Bestuur en de Adviesraad van 

de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 

Ondernemen, voorzitter van CoCoon & CCMCC, NWO 

programma, Voorzitter van de Programmaraad Groen Gas, 

Voorzitter van de Adviescommissie Natuurbehoud van het 

Prins Bernard Cultuurfonds en tevens lid van het College van 

Adviseurs, Lid van de Economic Board Amsterdam, 

Voorzitter Prinses Beatrix Spierfonds, Vice voorzitter van het 

Friese Energiefonds, Voorzitter SER commissie ‘Opstellen 

en uitvoeren van IMVO, Lid van de Toetsings commissie 

Branch Verduurzamingplannen Verpakkingen, Voorzitter 

voor de Nederlandse Poolcommissie in opdracht van NWO, 

Voorzitter van Nederlandse Standaardisatie Adviesgroep 

Circulaire Economie, voorzitter Aanjaagteam Holland 

Circular Hotspot en voorzitter van de uitvoering van het 

Betonakkoord.  

Secretaris Charles de Klerk, voorheen Directeur 

Marketing & Communicatie bij SITA Northern Europe Waste 

Services. Naast ondernemer en investeerder is Charles 

management consultant / partner bij Amadeus15. Ook werkt 

hij als Executive Director voor het Presidents Institute. 

Penningmeester Dieter Croese, was eerder onder meer 

Managing Partner Financial Services van Deloitte 

Nederland, Directeur Financiële Zaken van de Hollandsche 

Beton Groep N.V. en Directeur Economische zaken van Van 

Gelder Papier N.V.

Overige bestuursleden  
Freek Stoové is hoofd juridische zaken van de VPRO. 

Daarnaast is hij Advocaat ‘of counsel’ bij ABC legal 

Advocaten, Bestuurslid Stichting Making Art Public en lid 

van de Raad van Advies Stichting Nieuwe Letteren.  

Peter Keijzer, is technologie-watcher en strateeg bij Lubbers 

De Jong, Amsterdams marketing- en PR bureau. Hij begeleidt 

de Plastic Soup Foundation met betrekking tot mediazaken.  

Peter is tevens directeur van Emperor Holdings en Talkz.  

Betteke de Gaay Fortman is gespecialiseerd in non-

profitorganisatiemanagement. Sinds 2007 is zij directeur van 

de Karuna Foundation, een organisatie die zich op onder-

nemende en duurzame wijze inzet voor gezondheids zorg in 

Nepal. Betteke is ook bestuurslid van de Dutch Coalition on 

Disability and Development (DCDD), en van The Well 

Foundation.  

Bestuursadviseur
Manon Fokke, strategie en politiek. 

Erevoorzitters 
Charles Moore, ‘Ontdekker van de Plastic Soup’ 

Marcus Eriksen, 5Gyres explorer. 

Ambassadeur 
Dorian van Rijsselberghe, tweevoudig Olympisch 

Kampioen Windsurfen. 

Comité van aanbeveling 
Jack van Ham, oud directeur Rode Kruis en ICCO

Marry de Gaay Fortman, Advocaat en partner bij Houthoff 

Buruma

Tjerk Wagenaar, oud directeur Natuur & Milieu 

Chris Jordan, fotograaf, bekend van de Midway, Message 

From the Gyre 

Jan Bouke IJbrandi, algemeen directeur UNICEF Nederland 

Hans Anker, gerenommeerd strafrechtadvocaat 

Jelle de Jong, directeur IVN Natuur- en Milieueducatie 

Willem Sijthoff, eigenaar Sijthoff Media Groep

Cathy Spierenburg, founder en programma manager  

My Book Buddy. Adviseur kindermedia. Voorheen 

netmanager Z@ppelin.

Hanno Niemeyer, oud voorzitter RvT Louis Bolk Instituut 
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Team Loondienst, eind 2017 
Maria Westerbos, Oprichter en Directeur 

Jeroen Dagevos, Hoofd Programma’s 

Harmen Spek, Innovations & Solutions 

Annemarie Nederhoed, fondsenwerver

Wendela van Asbeck, coordinator Kids projecten en 

fondsenwerver

Eric Seleky, communicatiemanager

Laura Díaz Sánchez, My Little Plastic Footprint  

& Ocean Clean Wash 

Janna Selier, donaties 

Madhuri Prabhakar, Beat the Microbead 

Michiel Roscam Abbing, Research, Blogs & Atlas

Silke Nauta, social media en Schone Rivieren

Carina van Uffelen, social media, website admin  

& Plastic Soup TV

Freelance 
Richard van Os, financiën en ICT 

Frank Aldershoff, ICT en apps 

Woltera Niemeijer, vormgeving en huisstijl 

Vrijwilligers 
Christian Bruno, webwinkel 

Marlies van Maarseveen, research 

Nicola Chadwick, vertaalster 

Joanna Bouma, vertaalster 

Tanja Chung, vertaalster 

Ronja Jansz, AV  

Anneke Wevers, Health 

Yvonne Sjamar, algemene ondersteuning 

Bastiaan van der List, Plastic Footprint voor bedrijven

Philip van der Kolk, Plastic Footprint voor bedrijven

Ronja Jansz, AV

Chayenne de Witte, AV 

Anneke Wevers, Health

Yvonne Sjamar, algemene ondersteuning

Cindy Iseli, Events
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Vooruitblik
Met 2017 als kanteljaar, wordt het heel spannend in 2018. 
Dat blijkt al uit het feit, dat de Europese Commissie op 8 januari van het nieuwe 
jaar bekend maakte, dat het een belasting wil invoeren op plastic om vervuiling 
tegen te gaan. Maar ook voor de inkomsten, want de begroting is niet sluitend.  
Zo krijgt plastic afval ineens heel veel waarde. Of dat extra geld dan ook 
daadwerkelijk aangewend wordt om de Plastic Tsunami te stoppen, moeten we 
nog afwachten. En wat zal het antwoord zijn van de industrie op dit besluit van  
de Europese Commissie? Toch niet nog meer kunststof? 

The Game of Plastics is nu echt begonnen. 
















































