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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 fondswervende organisaties 

gevolgd, zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

www.plasticsoupfoundation.org

https://vimeo.com/plasticsoupfoundation
https://www.instagram.com/plasticsoupfoundation/
https://www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl/
https://www.youtube.com/user/PlasticSoupFound/
https://twitter.com/plasticsoupfoun/
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Voorwoord

De Plastic Soup Foundation is sinds haar 
oprichting in februari 2011 explosief 
gegroeid. Van een groepje gedreven 
vrijwilligers zonder noemenswaardige 
funding naar 10fte eind 2016, een zeer 
bekwaam en betrokken bestuur, een 
wereldwijd groot en hecht netwerk en een 
sluitende begroting van 750 duizend euro 
waarvan één ton in natura. 

No plastic waste in our water!
Dat is nog altijd de missie van de Plastic Soup 
Foundation. Inmiddels behoren we volgens de 
internationale pers tot ‘One of the leading advocacy 
groups to tackle plastic pollution’. Daarbij is ons doel 
niet om plastic uit het water te halen, maar om ervoor 
te zorgen dat er niets (meer) in komt. 

What are we up against
Nu komt er per seconde minstens 0,25 ton plastic in 
onze oceaan bij. Dat is één volle vrachtwagen per 
minuut, 1440 vrachtwagens per etmaal en 8 miljoen 
ton per jaar. Circa 94% van al het plastic dat in het 
water belandt, komt op de zeebodem terecht. Als we 
zo doorgaan, dan bevat de oceaan in 2050 meer 
plastic dan vis, voorspellen de United Nations. Dat is 
omdat we elk jaar meer plastic produceren in plaats 

van minder: van 311 
miljoen ton in 2014 naar 
622 miljoen ton over  
20 jaar. Dat is hetzelfde als 
622 miljard kilo! 

In de visie van Plastic Soup Foundation kan onze 
aarde zo’n onmetelijke hoeveelheid plastic niet aan. 
Al dat kunststof zal accumuleren in de voedselketen 
en uiteindelijk grote schade toebrengen aan de 
menselijke gezondheid. Nu al leiden miljoenen en 
nog eens miljoenen vogels, schilpadden, dolfijnen, 
vissen en nog vele andere dieren onder de gevolgen 
van de alsmaar toenemende plastic vervuiling. 

Daarom is de Plastic Soup Foundation zo ongelooflijk 
blij met de steun van al die mensen en organisaties 
uit de hele wereld, waardoor we ook in 2016 ons 
werk konden doen. Ergo: 2016 was het jaar waarin 
we stabiliseerden. We zijn geen start-up meer.  
De gevarenzone is verleden tijd. 

Ik ben iedereen daar   - als oprichter en directeur -  
uit de grond van mijn hart dankbaar voor. Zonder 
jullie was het niet gelukt. 

Maria Westerbos, 
founder & directeur



Risicomanagement

In haar werk onderkent de Plastic Soup Foundation enkele risico’s.

1. Over het algemeen lopen contracten met 
financiers voor een periode van één tot drie jaar, 
waardoor de middellange en lange termijn 
financiering altijd 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 
particulieren, inzamelacties van scholen, 
supermarkten (statiegeld opbrengsten) en retail 
(tasjes en donatieboxen).

2. Daarnaast wordt er strak gestuurd op cash flow, 
projectbegrotingen en worden er regelmatig 
updates gemaakt over het verloop van onze 
kaspositie.

3. Ook in 2016 was het vermogensbeheer zeer 
conservatief. 
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How we do it:  
campagnes & projecten

Binnen drie maanden werden er door vrouwelijke 
parlementariërs drie moties ingediend en aan ge-
nomen in de Nederlandse Tweede Kamer. Daarnaast 
beloofde het ene na het andere merk om de 
gewraakte plastic microbeads uit hun producten te 
faseren met als hoofdprijs Unilever. Dat resultaat 
werd behaald tijdens Kerstmis 2012 met een goed 
gemikte Twitter bom en de hulp van 22 milieu-

Dat voert nog altijd terug op onze allereerste campagne, Beat the Microbead, waarbij 
het belangrijk is om te weten dat we tot op de dag van vandaag grassroots opereren. 
Als Foundation gaan we uit van bewustwording van mensen in de hele keten.  
De sociaal economische bewustwording tot een meer duurzame levensstijl komt van 
onderaf en wordt niet gestuurd door overheden. Een beetje als het in Nederland zeer 
succesvolle Wakker Dier tegen de bio-industrie, maar dan toch net weer anders.

De Beat the Microbead campagne (BTMB) startte na 
een maandenlange voorbereiding in augustus 2012 
met een hele simpele boodschap, gericht op hoger 
opgeleide vrouwen van 20 tot 49 jaar. ‘Weet je dat er 
plastic microbeads in je (Elmex) tandpasta zitten?’ 
Binnen één dag waren we (RTL) Nieuws met de 
hoofd letter N. 
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http://beatthemicrobead.org
https://youtu.be/voWTpAE9pqQ
http://beatthemicrobead.org
http://www.beatthemicrobead.org/
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organisaties in Europa en de USA die de campagne
inmiddels ondersteunden. Wat daarbij vast ook een 
beetje hielp, was een gezonde dosis humor  
(kijk hier) en de rudimentaire IOS app waarmee we 
dreigden om barcodes te scannen van verzorgings-
producten met code rood voor producten met plastic 
microbeads.

Why Obama is banning your 
microbead exfoliator

This year has started with a victory for natural 
beauty fans across the globe: 2016 is set to 
be the year cosmetic formulators begin 
removing plastics from personal care items. In 
America the industry is now bound by a new 
bill signed by President Barack Obama 
banning micro beads, most commonly made 
from plastics. While this bipartisan bill applies 
to America it is a welcome development for 
the rest of the world. With the US market, one 
of the largest for personal care products, 
taking the lead, brands worldwide will need to 
follow suit.
Read the full article by The Telegraph. 

Inmiddels is het vier jaar later en
• wordt BTMB gesteund door 88 NGOs uit 38 landen, 

waaronder China, Zuid-Korea en Taiwan
• is er een app 3.0 in 3 talen die sinds oktober 2013 

al 196.692 keer is gedownload 
• zijn 422 merken van 101 verschillende 

producenten vrij van microbeads
• zijn we frequent een vraagbaak op het plastic 

dossier voor pers uit de hele wereld, van de  
NY Times tot de Guardian, ABC, BBC, CNN en 
nog vele andere

• heeft Barack Obama op 28 december 2015 een 
ban op microbeads in de USA getekend en staan 
overheden in de hele wereld op het punt om dit 
voorbeeld te volgen en wetgeving te formuleren 
die plastic beads in cosmetica voor altijd 
verbieden.

Volgens de UNEP, de United Nations Environment 
Programme, is de Plastic Soup Foundation hierom 
de allereerste organisatie wereldwijd die een bron 
van plastic soup effectief heeft gestopt. Het IUCN, de 
International Union For Conservation and Natural 
Recourses, noemde Beat the Microbeads in 2016 
‘one of key changing projects in the world!’. En wie 
zou daar niet trots op zijn?

Welke resultaten boekten we verder specifiek op dit 
dossier in 2016.
• We werkten een juridische case studie uit in 

samenwerking met de Universiteit Leiden.
• We ondersteunden Greenpeace, Fauna & Flora 

International en de Marine Conservation Society 
om in Engeland met succes een ban op 
microbeads af te dwingen (strategische 
afstemming, support vanuit de app en de website). 
Dit leverde wederom erg veel pers op.

• De app plus backend kreeg een grondige update.
• We bouwden en lanceerden een nieuwe BTMB-

website, die meteen dubbele bezoekersaantallen 
trok (zie elders in dit jaarverslag).

• We voerden Look for the Zero door, zodat consu-
menten precies weten welke merken en producten 
wél 100% plasticvrij en betrouwbaar zijn.

Inmiddels weten we namelijk ook, dat de industrie de 
microbeads weliswaar uitfaseert, maar dat er 
daarnaast nog steeds heel veel andere verborgen 
microplastics aan cosmetica worden toegevoegd. 

https://youtu.be/voWTpAE9pqQ
http://www.telegraph.co.uk/beauty/skin/why-obama-is-banning-your-microbead-exfoliator/
http://www.beatthemicrobead.org/look-for-the-zero/
http://beatthemicrobead.org/nl


Ook blijkt de industrie de definitie van microbeads zo 
klein mogelijk te maken. Dit bleek onder andere uit 
public hearings in the House of Commons in 
Engeland in de zomer van 2016. De aanwezige 
vertegenwoordigers van L’Oreal, Unilever en P&G 
spraken zeer bewust alleen over microbeads en 
vermeden het woord microplastics. Enig doorvragen 
van de commissie leidde tot de bijna hilarische
discussie over het verwijderen van Teflon (PTFE) uit 
Gilette scheerschuim van P&G. Dit was internal 
policy en had niets te maken met de microbead 
discussie, immers, het was geen microbead. Unilever 
was het hier volkomen mee eens. Ter verduidelijking: 

Teflon is een plastic dat onder andere wordt 
toegepast als anti-aanbaklaag in pannen.

De Plastic Soup Foundation is kortom tegen alle 
vormen van plastic in cosmetica, en zeker tegen 
Teflon! Daarom zullen we in 2017 opnieuw stevig 
campagne voeren met partner NGOs uit het hele 
netwerk.
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PLASTIC
SOUP
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Twee nieuwe campagnes in 2016
Eerst in april en vervolgens in augustus 2016 zijn we bovendien twee nieuwe 
internationale campagnes gestart: Ocean Clean Wash en Plastic is a Human Health Issue.

Ocean Clean Wash 
Ocean Clean Wash is gebaseerd op het verlies van 
synthetische kledingvezels bij het doen van de 
machinewas, waarbij we ons baseren op het  
EU Life+ project Mermaids waarvoor de Plastic Soup 
Foundation de publiciteit of - met een lelijk woord 
- disseminatie doet. Ook hier zetten we weer humor 
in als wapen. Bekijk hier het filmpje.

In Mermaids is nauwkeurig onderzocht hoeveel 
synthetische vezels er vrijkomen per kledingstuk. 
Voor een fleece trui van 500 gram kan dit oplopen tot 
1 miljoen vezels. Een paar nylon sokken verliest  
135 duizend vezels. Bij een volle wastrommel komen 
er in totaal gemiddeld 20 miljoen hele kleine stukjes 
plastic vrij. Deze worden nauwelijks tegengehouden 
door de waterzuivering.

Synthetische kleding is daarmee een hele grote bron 
van plastic soup, maar consumenten kunnen hier zelf 
vrij weinig aan doen. Daarom hebben we ditmaal 
gekozen voor een samenwerking met de industrie, 
om te beginnen G-Star; bekend van Raw for the 
Oceans en Pharell Williams. Na acht maanden 
onderhandelen, werd op 25 april een pact gesloten 
met G-Star om samen op zoek te gaan naar 
oplossingen voor deze vervuilende bron van 
microplastics. Daarbij wisten we ons meteen 
gesteund door de belangrijkste wetenschappers op 
dit dossier in West Europa: Richard Thompson van 
Plymouth University, Heather Leslie en Dick Vethaak 
van de Vrije Universiteit van Amsterdam, maar 
natuurlijk ook onze Mermaids partners van Leitat 
(Spanje) en CNR (Italië).

Enkele weken na het pact met G-Star, lanceerden we 
op 12 mei de campagne Ocean Clean Wash tijdens 
de Copenhagen Fashion Summit. Meer dan  
100 milieuorganisaties en bekende mensen uit de 
hele wereld ondertekenden een roep om 
oplossingen. Dertig merken reageerden, maar 

http://oceancleanwash.org/
http://vimeo.com/146632806
http://life-mermaids.eu/en
http://vimeo.com/146632806
http://life-mermaids.eu/en
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slechts met één tweede partij leidde dat ook tot 
daadwerkelijke samenwerking: Parley for the Oceans 
dat samenwerkt met Adidas. Dit maakten we op  
6 september wereldkundig tijdens de IUCN 
conferentie in Honolulu op Hawaï – letterlijk in het 
hart van de plastic soup. Niemand minder dan  
Sylvia Earle betuigde haar steun voor de 
toegestroomde pers. 

Samen streven we er nu naar om de lastige en vooral 
onwillige fashion industrie op één lijn te brengen.  
We sloten het jaar af met een expertmeeting in 
Amsterdam, waaraan zowel de Mermaids partners 
als Adidas, Parley for the Oceans, G-Star en 
wetenschappers deelnamen. 

Pas in de loop van 2017 zullen de definitieve 
resultaten van Mermaids bekend worden en kunnen 
we onze verdere campagneplannen onthullen.  
Als Plastic Soup Foundation beschouwen we het 
vezelverlies van kleding als een zeer belangrijke 
bron van Plastic Soup die absoluut een halt moet 
worden toegeroepen. 

http://www.parley.tv/#fortheoceans
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Plastic is a human health issue
Plastic is a human heatlh issue staat centraal in onze 
derde campagne: ook daar gaan we onze tanden 
flink inzetten. Want wat betekent al het lukraak 
produceren en consumeren van (veelal) single used 
plastics eigenlijk voor ons lichaam? Steeds meer 
wetenschappers en artsen maken zich ernstige 
zorgen, waaronder de Amerikaanse oceanograaf en 
ontdekker van de Plastic Soup, Captain Charles 
Moore: “Plastic zit in de lucht die we inademen, het is 
een onderdeel van de bodem en het dierenrijk 
geworden. We zijn plastic mensen aan het worden”.

Stijgen ziektes als kanker, diabetes, obesitas, 
voortplantingsstoornissen, geboorteafwijkingen en 
ADHD inderdaad net zo hard als de jaarlijkse 
productie van kunststof? Zeker is, dat het bewijs van 
de gevaren van plastics en de daaraan toegevoegde 
weekmakers en brandvertragers zich razendsnel 
opstapelt. Sommige van deze toevoegingen bevatten 
bovendien chemische stoffen die een gevaarlijke 
hormoonverstorende werking hebben.

Daarnaast worden door wetenschappers inmiddels 
zeer kritische vragen gesteld over plastic (nano) 
deeltjes die ons lichaam binnendringen en mogelijk 
een verstorend effect op ons afweersysteem hebben. 
Geld voor wetenschappelijk onderzoek ontbreekt 
helaas.
Daarom deden we – om te beginnen – eerst vijf 
maanden lang desktop research om de al wel 
bekende effecten op dierlijk leven in kaart te krijgen. 
Of beter gezegd: onze vrijwilliger Aljaz Malek uit 
Slovenië deed deze research met grote toewijding en 
precisie. Op basis daarvan besloten we tot een 
eerste Call for Action. Eind augustus 2016 riepen we 
samen met Surfing Medicine International en 
Stichting Wemos op tot nader onderzoek om 
antwoord te vinden op vragen als:
• Hoeveel plastic zit er in ons bloed en weefsel?
• Hopen kleine plastic deeltjes zich op in de lever 

en/of hersenen?
• Op welke manieren krijgen we die kleine plastic 

deeltjes binnen?
• Welke route is daarbij het belangrijkste?  

Door plastic fijn stof in te ademen, door de 
aanraking met speelgoed, door plastic 
verpakkingen, via kleding of cosmetica of via de 
voedselketen?

• In welke mate wordt onze gezondheid echt 
bedreigd?

Dat deden we in de vorm van een alternatieve 
persconferentie op het strand van Scheveningen en 
haalden direct het RTL Nieuws. Daarna werd het 
onderwerp door digitale media en kranten in diverse 
landen overgenomen, waaronder Engeland, 
Schotland, Zuid-Afrika en Brazilië. Wij zijn duidelijk 
niet de enigen, die antwoord wil op dergelijke vragen.

De Pllastic Soup Foundation wil daarbij niet langer 
wachten en vervlecht de health topic sindsdien in 
vrijwel al haar lopende projecten en campagnes.  
Daar gaan we in 2017 consequent mee door. 

Nog in 2016 was dit meteen terug te zien in de 
Creative Press Challenge die ons in de gelukkige 
schoot viel. Op 12 oktober maakte de Persgroep 
bekend dat maar liefst 126 jonge creatieven van  
40 verschillende reclamebureaus aan de slag 
mochten gaan voor de Plastic Soup Foundation. 
Doel: de beste printadvertentie van het jaar. Twee 
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maanden later stond deze winnende advertentie in 
de Volkskrant, samen met een interview met de 
makers Jurre van de Ven en Luuk van de Put van 
reclamebureau Alfred International.

De terechte winnaar: je wordt wakker geschud op de 
scherpe grens van beeld en tekst. Denk maar eens 
verder. Als onschuldig kinderspeelgoed zo gevaarlijk 
kan zijn, hoeveel meer voorbeelden zijn er dan te 
bedenken? Teflon in lippenstift? Weekmakers in 
spenen… Waarom doen we hier niets aan?
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Overige projecten:  
Wat deden we nog meer in 2016? 

My little plastic footprint 
We werkten aan My little plastic footprint, een 
baanbrekende app en platform voor consumenten 
samen met
• Shaping Environmental Action, a consultancy in 

Zwitserland;
• Smäll, een duurzaam reclamebureau in Barcelona;
• en Plastic Disclosure Project in Hongkong.
De UNEP geeft financiële ondersteuning voor een 
gedeelte van dit project. De app biedt een hande-
lings perspectief aan mensen waar ook ter wereld om 
hun eigen plastic footprint te verkleinen en dit te 
delen binnen hun eigen community of ver daarbuiten 
en komt uit in de loop van 2018.
Samen met PricewaterhouseCoopers en het Impact 
Centre Erasmus werkten we voor het tweede jaar 
verder aan een serieuze plastic soup footprint voor 
bedrijven. In 2016 vonden de eerste pilots plaats met 
Ekoplaza + Dacklapack. In 2017 gaan we de 
volgende fase in. 

Gastlessen
Misschien minder spectaculair, maar minstens even 
essentieel is de overdracht van kennis: dankzij een 
eenmalige structurele donatie van Dopper Foundation 
en substantiële giften van meerdere Rotarys in ons 
land, konden we in 2016 gastlessen geven op circa 
100 lagere en middelbare scholen. Hiervoor 
beschikten we over 30 door onszelf getrainde 
freelance docenten. Nog eens 20 freelancers staan 
op de wachtlijst om in 2017 aan de slag te gaan als 
het aantal les programma’s hopelijk verder toeneemt, 

Plastic Soup Atlas van de Wereld 
Er zijn wederom voorbereidingen getroffen voor de 
Plastic Soup Atlas van de Wereld: deze blijft op onze 
bucket list staan en verschijnt nu hopelijk echt in het 
najaar van 2017 of - uiterlijk - in het voorjaar van 2018.
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onder de voorwaarde dat we hier fondsen voor 
vinden. Dopper heeft zich eind 2016 onverwachts 
teruggetrokken, waardoor dit programma nu flinke 
vertraging oploopt.

Trash Hunters 
Trash Hunters komt terug. Hoeveel en welk zwerf-
afval ligt er op straat, het park, in grachten en 
rivieren? Met verschillende organisaties is in 2016 
een samenwerking in gang gezet om afval te tellen 
en in een database vast te leggen tijdens opruim-
acties, waaronder:
• Stichting De Noordzee: afval tellen tijdens strand 

clean ups
• Plastic Soup Surfer: zwerfafval van drank-

verpakkingen tellen
• Zwerfinator (Dirk Groot): tellen van afval op straat.
Ook is er in 2016 samen met het Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en Stichting 
De Noordzee (SDN) een nieuwe project aanvraag 
geschreven: Schone Rivieren.

Kerstinstallatie van plastic afval 
Helaas kwam er na Amsterdam en Wylre in 2015 
geen Dirty Beach Plastic Soupermarkt in 2016 bij, 
maar wel een kerstinstallatie van plastic afval uit het 
IJ in de Amsterdamse Stopera, die erg veel aandacht 
kreeg in de vaderlandse pers. 

Trash to Cash
Na afsluiting van het project in Rio de Janeiro 
werkten we samen met het WWF verder aan een 
vergelijkbaar project op Bonaire: Trash to Cash.  
Door lokaal faciliteiten aan te bieden om hoog-
waardig plastic afval dat nu nog verdwijnt in de 
natuur te recyclen, kon in 2016 het begin van een 
nieuwe economie worden gecreëerd. Hierdoor wordt 
met succes plastic uit het milieu gehouden en wordt 
lokaal geld verdiend met de verkoop van gerecyclede 
producten uit ocean plastics. 

https://youtu.be/VcsyBzWAvNk
http://www.trashhunters.org
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Keep me clean, Amsterdam 
In eigen land nam de samenwerking met de Schone 
Stad, Waternet, Plastics Europe, Berenschot en de 
NRK in het project Keep me clean, Amsterdam 
verdere vormen aan. 

  

Sierteelt
Het project Verduurzaming Sierteelt is als icoon-
project circulaire economie gestart in 2016 om de 
miljoenen kilo’s onnodige single used plastics terug 
te dringen. De sector exporteert 90% van haar 
bloemen en planten en gebruikt voor het transport 
veel plastic. Een voorbeeld is de eenmalige 
potplantentray waarvan er op jaarbasis 180 miljoen 
geproduceerd worden. Het ‘business-to-consumer’ 
model maakt dat deze trays in de buitenlandse 
afzetgebieden enorm verspreid raken en niet tot 
nauwelijks ingeleverd worden voor recycling.  
Dit, terwijl er wel degelijk een meermalige duurzame 
tray voorhanden is.

Na een eerste dialoog met Royal Flora Holland 
(RFH), het grootste veilinghuis ter wereld, stelde de 
PvdA-fractie meteen vragen in Tweede Kamer. 
Hierop besloot RFH een onafhankelijk onderzoek uit 
te laten voeren naar beide trays door Blonck 
Consultancy. De resultaten van het eindrapport 
worden in de loop van 2018 bekend gemaakt. 

Verduurzaming van deze sector op het gebied van 
plastics en verpakkingen is noodzakelijk voor het 
voortbestaan van de sector zelf. 

Die Ballon Gaat Niet Op
Die Ballon Gaat Niet Op voorkwam ook in 2016 weer 
een behoorlijk aantal ballon oplatingen. De popula-
riteit van de ballon begint duidelijk te dalen. Absoluut 
hoogtepunt was het moment dat we in december 
verhinderden dat Serious Request duizenden witte 
ballonnen op wilde laten om geld op te halen voor 
kinderen met een longziekte. Een nobel streven, 
maar wij vroegen ons af hoeveel dieren er daarna 
letterlijk zouden stikken in deze ballonnen. Voor 
dieren ging de ironische slogan “Laat ze niet stikken” 
wat ons betreft niet op. We stuurden een pittige brief 
en vroegen onze volgers via Facebook en Twitter om 
in actie te komen.
En dat deden ze. Binnen één uur werden via social 
media meer dan 100.000 mensen bereikt. Binnen 
datzelfde uur kwam er via Twitter een reactie van de 
officiële pagina van 3FM Serious Request: “Deze 
actie gaat niet door. We vragen actievoerders in de 
FAQ ook om geen ballonnen op te laten.” 

https://www.plasticsoupfoundation.org/psf-in-actie/amsterdam-clean-water/
http://www.dieballongaatnietop.nl/
http://een pittige brief 
https://www.facebook.com/dieballongaatnietop/posts/1183113255107656
https://twitter.com/DieBallon/status/811216810683011072
https://twitter.com/SeriousRequest/status/811236039767584768
https://www.plasticsoupfoundation.org/psf-in-actie/verduurzaming-sierteelt/
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Pellet loss in de westerschelde
Begin 2016 rondde Plastic Soup Foundation het 
onderzoek af naar de lekkage van industriële plastic 
pellets in de Westerschelde. Dit onderzoek, dat 
startte in 2015, werd uitgevoerd in samenwerking 
met milieuorganisatie Fauna and Flora International 
uit Engeland. In het havengebied van Antwerpen 
staan meerdere grote fabrieken die plastics pellets 
produceren, verwerken en transporteren. 

In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat deze 
fabrieken massaal plastic pellets lekken naar het 
milieu. De pellets werden gevonden in vele soorten 
en maten. Ook constateerden we dat de concentratie 
van pellets toenam, naarmate we dichter bij de 
Haven van Antwerpen kwamen. 
Een logische vervolgstap zou nu zijn, om deze 
onnodige plastic lekkages aan te kaarten bij industrie 
en overheid. 

Dank aan alle vrijwilligers die pellets voor ons 
hebben gezocht langs de Westerschelde. 
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Communicatie
Strategie & beleid
Onze USPs:
• We investeren in kennis, delen zoveel mogelijk 

informatie en schermen zo min mogelijk af;
• We werken samen met vrijwel iedereen en 

bouwen (graag mee aan) grote sterke allianties die 
aanzetten tot mondiale verandering;

• We denken creatief, out of the box en zijn zo 
verrassend mogelijk.

Dit beleid resulteerde in 2016 opnieuw in veel 
media-aandacht uit de hele wereld. De Plastic Soup 
Foundation wordt vaak geconsulteerd en naar haar 
campagnes wordt vaak verwezen. We worden meer 
en meer gezien als een betrouwbaar kenniscentrum 
met daarnaast het vermogen om creatief campagne 
te voeren op belangrijke dossiers. 

Social & digital media
We kiezen een journalistieke invalshoek en gaan 
voor een maximale combinatie van oude en nieuwe 
media.
De voertaal op kantoor is overwegend Engels door 
de aanwezigheid van medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers uit meerdere werelddelen.

Ook in 2016 groeide het aantal volgers in binnen- en 
buitenland onverstoorbaar door en verloren we 
niemand. 
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 Facebook volgers
 Plastic Soup Foundation Nederland:  van 7.606 naar 10.978
 Die Ballon Gaat Niet Op:  van 3.895 naar 4.680
 Trash Hunters:  van 702 naar 747
 Beat the Microbead:  van 5.910 naar 9.219
 Plastic Soup Foundation International:  van 4.624 naar 7.090 
 Plastic Soup Foundation US:  van 270 naar 550

 Twitter volgers
 Plastic Soup Foundation:  van 4.776 naar 7.518
 Die Ballon Gaat Niet Op:  van 850 naar 981
 Trash Hunters:  van 609 naar 756
 Ocean Clean Wash:  van 71 naar 137
 Beat the Microbead:  van 1.313 naar 2.570

 Instagramvolgers volgers 
 Instagram (april 2016 tot 7 juni 2017):  van 0 naar 1083 volgers

 Websites
 Plasticsoupfoundation.org 
 Sessies:  154.740
 Nieuwe bezoekers:  120.554
 Terugkomende bezoekers:  34.186
 Paginaweergaven:  314,173
 Bezoekers:  121.509
 Beatthemicrobead.org
 Sessies:  423.118
 Nieuwe bezoekers:  352.327
 Terugkomende bezoekers:  70.791
 Paginaweergaven:  763.029
 Bezoekers:  352.892
 Oceancleanwash.org 
 (vanaf september 2016):
 Sessies:  826
 Nieuwe bezoekers:  535
 Terugkomende bezoekers:  291
 Paginaweergaven: 1.910
 Bezoekers:  534
 life-mermaids.eu
 Sessies:  4.778
 Nieuwe bezoekers:  3.682
 Terugkomende bezoekers:  1.096
 Paginaweergaven:  9.345
 Bezoekers:  3.723
 Plasticsouplab.org
 Gestopt en geïntegreerd in 
 bestaande projecten en campagnes. 

• 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

Social & digital media
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Awards 
Elk jaar geeft de Plastic Soup Foundation vier begeerlijke prijzen weg. 
Ook in 2016 waren er weer trotse winnaars.

 

PLASTIC SOUP 
TERRINE

JAARLIJKS TERUGKERENDE 
DUURZAAMHEIDSPRIJS

Plastic Soup Terrine 
Mark van Boven, algemeen directeur van Weleda 
Benelux, won de Plastic Soup Terrine. Deze 
wereldwijde producent van verzorgingsmiddelen is 
een van de eersten die heeft verklaard dat haar 
producten helemaal vrij zijn van microplastics.  
Veel andere merken faseren alleen de plastic 
scrub deeltjes (microbeads) uit. Bij Weleda heeft de 
consument de garantie dat alle producten 100% vrij 
plasticvrij zijn. 

Politieke Pluim 
De Politieke Pluim ging voor het eerst de grens over 
naar Mary Creagh, lid van de Britse Labour Party, 
om haar moedige politieke strijd voor een ban op 
microbeads in Engeland. 

Statiegeldladder
Na twee jaar heeft Jumbo Oostelijke Handelskade 
Amsterdam zijn koppositie op onze Statiegeldladder 
over moeten dragen aan Albert Heijn Sprengenpark . 
De klanten van deze supermarkt schonken ons via 
de donatieknop op hun statiegeldmachine maar liefst 
€ 4.135,65 waarvoor onze hartelijke dank.
Die dank gaat natuurlijk ook uit naar de klanten van 
alle andere supermarkten die ons steunen en naar 
de supermarktmanagers die dit mogelijk maken! 

Plastic Tasjesaward
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 uit-
gereikt aan Arjan Roodenrijs, eigenaar van Meester-
bakker Roodenrijs met twintig filialen in de regio  
Den Haag. De tasjes brachten een totaalbedrag op 
van € 4.938,00. Dank je wel, Bakker Roodenrijs! 

http://www.weleda.nl


Financieel beleid en governance

 Awareness & campagnes

 Education

 Science & Solutions

 Management & Accounting

 Fundraising

 Remains

6,1%

11,0%

8,1%

6,7%

7,3%

60,8%

Situatie in 2016
In februari bestonden we vijf 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 kunnen vasthouden. In 2016 
realiseerden we een overschot van € 15.637.  
De omzet steeg met 42% tot € 742.197.
Het diagram laat zien hoe deze inkomsten zijn 
aangewend.

De baten worden besteed aan de doelstellingen, 
zoals deze beschreven worden in de statuten en 
jaarplannen van de stichting. 
Het percentage besteed aan doelstellingen bedroeg 
71,76% t.o.v. de totale lasten en 70,11% t.o.v. de 
totale baten.

Het percentage besteed aan beheer en administratie 
bedroeg 19,97% t.o.v. de totale lasten en 19,51% 
t.o.v. de totale baten.

Het percentage besteed aan werving van baten 
bedroeg 8,27% t.o.v. de totale lasten en 8,08%  
t.o.v. de totale baten.
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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. Het vermogen van de stichting wordt 
aangehouden op de bankrekening van de TRIODOS 
bank. Het is bewust beleid van het bestuur het 
vermogen niet te beleggen. 
In 2016 is – na 2015 - wederom een kleine positief 
resultaat gerealiseerd. Door de aanloopverliezen uit 
de voorgaande jaren is het eigen vermogen van de 
PSF nog wel negatief. Indien we deze opwaartse lijn 
ook in 2017 kunnen voortzetten, eindigen we volgend 
jaar voor het eerst positief.
Het bestuur wil uiteraard graag een continuïteits-
reserve opbouwen als de ontwikkeling van resultaten 
en vermogen dat toelaat. Grote giften zullen een 
specifieke bestemming krijgen en als zodanig op de 
balans worden getoond. 

Vooruitblik 2017
Belangrijk is dat we de professionaliseringsslag 
waarmee we in 2016 begonnen in 2017 zullen 
voltooien: een volwaardige redactie op alle media, 
een eenduidige huisstijl, stroomlijnen van de 
fondsenwerving, meer campaigners, business 
modellen die zichzelf bedruipen en een robuuste 
back office. 
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. Onze relatie met onze Business Angels is 
daarbij uitstekend te noemen. Samen vormen de 
Angels een groeiende groep van frontrunners die elk 
jaar bij elkaar komt en 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 zullen wij de website grondig vernieuwen en de 
digitale fondsenwerving verder stroomlijnen.
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Fondsenwerving

Projectaanvragen bij 
grote, bestaande 
fondsen en filantropen
Het grootste deel van de 
financiering van de Plastic 
Soup Foundation wordt 
gerealiseerd door het indienen 
van projectaanvragen bij 
fondsen als Adessium, UNEP, 

de Body Shop Foundation en andere. Tijdens en na 
afloop van de projecten leggen wij uitgebreid 
verantwoording af over onze inkomsten en uitgaven. 
In september trokken we de stoute schoenen aan  
en dienden een aanvraag in bij de Nederlandse 
Postcode Loterij. 

Retailers, bedrijven  
& scholen zamelen  
geld in
Vele kleintjes maken één grote 
luidt het spreek woord. Dit 
geldt zeker voor de diverse 
inzamelings acties van de 
Plastic Soup Foundation. Zo 
kunnen de klanten van steeds 

meer supermarkten hun statiegeld via de donatie-
knop op emballage machines schenken aan de 
Plastic Soup Foundation. Andere winkels hebben 
een donatiebox op de toonbank staan of doneren de 
verkoop van plastic tasjes aan ons. 

Crowdfunding 
particulieren
Een groeiende bron van 
inkomsten bestaat uit digitale 
donaties via de website. 
Verder ontvangen we steeds 
meer giften uit spontane 
inzamelingsacties van 
particulieren. 

Maatschappelijke aspecten van 
ondernemen

Business Angels
Zoals gezegd, kiest een 
groeiend aantal bedrijven 
ervoor om Business Angel te 

worden van de Foundation. In ruil voor een 
belastingvrije schenking helpen wij hen aan een 
meer plastic bewuste manier van onder nemen. Begin 
2017 telde onze Business Club 15 frontrunners; 
www.plasticsoupfoundation.org/ business-club.

Charity Dinner
Jaarlijks wordt voor onze 
Business Angels en andere 
geïnteresseerden een Charity 

Dinner georganiseerd met een veiling van gedoneerde 
kavels. Deze 2e editie, gepresenteerd door Eric 
Corton, was professioneler dan de 1e en leverde 
bijna € 60.000,- op. De verwachtingen voor 2017 zijn 
hoog gespannen. 

Consultancy & lezingen
Doordat de Plastic Soup Foundation groeit in haar rol 
als kennisinstituut – naast dat van succesvol 
campaigner – neemt ook het aantal aanvragen voor 
consultancy en lezingen toe. Dit levert beginnende 
inkomsten op en moet in 2017 leiden tot een heuse 
‘tariefkaart’. 

Webwinkel
Aan een eigen webwinkel waren we ook dit jaar nog 
niet toe. 

Het onverwachte afscheid van 
de Plastic Soup Enterprise
Het begon zo mooi, maar in  

de herfst liep het spoor dood. De beoogde samen-
werking kwam niet van de grond door verschil van 
inzicht. Dat betreuren we zeer, maar we hebben er 
ook van geleerd. In 2017 keert de Enterprise terug, 
maar dan in eigen beheer. 

YES I AM!

http://www.plasticsoupfoundation.org/ business-club
http://www.plasticsoupfoundation.org/doneer/vrienden-van-de-psf/
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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 medewerkers, een ervaren 
en zeer betrokken bestuur, een wereldwijd groot en 
hecht netwerk en een omzet van ruim € 740.000 in 
2016. 
Sinds 2015 houden we de administratie bij conform 
richtlijn RJ 650 waarbij ook de verhouding tussen de 
middelen besteed aan de doelstelling, de fondsen-

werving en de overhead wordt bijgehouden.
Doordat de boekhouding in deze periode is 
geëvolueerd naar een deugdelijk geordende 
administratie geven deze cijfers een beter inzicht in 
de situatie dan in voorgaande jaren. Vanaf 2015 
voldoet de verslaglegging aan de eisen conform de 
richtlijn RJ 650. 

In 2017 hopen we het CBF Keurmerk aan te kunnen 
vragen. 

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

Verder is de Plastic Soup Foundation in 2016:
• UNEP geaccrediteerd
• invited guest van de OSPAR Commission 

geworden
• gesprekspartner van de International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN)
• in eigen land lid van de Klankbordgroep Circulaire 

Economie en - op ministerieel niveau) de 
Stuurgroep Kunststof Keten Akkoord. 
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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: voorzitter van het 
ESCoNetwerk.nl, lid van de Raad van Toezicht van Toneel-
groep Oostpool, lid van het Bestuur en de Adviesraad van de 
Stichting Klimaat vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, 
voorzitter van CoCoon & CCMCC, NWO programma, 
Voorzitter van de Programmaraad Groen Gas, Voorzitter van 
de Advies commissie Natuurbehoud van het Prins Bernard 
Cultuurfonds en tevens lid van het College van Adviseurs, 
Voorzitter van de Stichting d’ONS, 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 
Toetsingscommissie Branch, Verduurzamingplannen 
Verpakkingen, Lid van de Externe Commissie Kunststofketen 
onderzoek, Voorzitter voor de Nederlandse Poolcommissie in 
opdracht van NWO,  Voorzitter van Nederlandse Standaar-
disatie Adviesgroep Circulaire Economie. 

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 Corporate Finance van Deloitte Consultants 
Nederland en Directeur Financiële Zaken van de Hollandsche 
Beton Groep N.V. Dieter is tevens penningmeester van de 
Coöperatieve Vereniging Stadsdorp Zuid te Amsterdam. 

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, managing director Lubbers De Jong, 
Amsterdams Communicatie en PR-Bureau begeleidt ons met 
betrekking tot mediazaken.
Peter is tevens directeur van Emperor Holdings en Talkz. 

Betteke de Gaay Fortman is  
gespecia liseerd in non-profit organisatie management. Sinds 
2007 is zij directeur van de Karuna Foundation, een 
organisatie die zich op ondernemende en duurzame wijze 
inzet voor gezond heids   zorg in Nepal. Betteke is ook 
bestuurslid van de Dutch Coalition on Disability and 
Development (DCDD), en van The Well Foundation. 

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
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
Hanno Niemeyer, oud voorzitter RvT Louis Bolk Instituut 

Team 

Loondienst
Maria Westerbos, Oprichter en Directeur 
Jeroen Dagevos, Hoofd Programma’s 
Harmen Spek, Innovations & Solutions 
Laura Díaz Sánchez, New Media & campaigner
Janna Selier, Helpdesk coördinator Beat the Microbead
Yvette van den Brand, educatie & campaigner
Saskia Honcoop, junior web admin & redacteur
Madhuri Prabhakar, stagiair Beat the Microbead
Carla Mulder, afstudeerproject Communicatie

Freelance
Annemarie Nederhoed, fondswerver
Richard van Os, financiën en ICT 
Michiel Roscam Abbing, Research & Blogs 
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
Chayenne de Witte, AV 
Anneke Wevers, Health
Yvonne Sjamar, algemene ondersteuning
Cindy Iseli, Events



Vooruitblik
De Plastic Soup Foundation staat aan de vooravond van grote veranderingen.  

De plastic soup staat inmiddels wereldwijd op de kaart en in de komende paar jaar 

zullen er steeds meer stakeholders betrokken raken bij deze misschien wel 

onomkeerbare milieuramp. Tegelijkertijd zijn de kaarten nog lang niet geschud. 

Zolang de industrie er voor kiest om meer plastic te produceren in plaats van minder 

en overheden dit toestaan, zal het probleem steeds grotere vormen aannemen tot 

we letterlijk stikken in ons eigen afval. 

De Plastic Tsunami aan de bron stoppen, is onze grootste uitdaging. 

 Jaarverslag 2016   |   26



Jaarverslag 2016   |   27


