
kgEen sponsorloop 
organiseren kost wat

 voorbereiding, zorg dus dat de 
datum ongeveer een maand in de 
toekomst ligt. Hang posters in de 
school met de gekozen datum en 

stuur een nieuwsbericht naar ouders. 
Vertel zoveel mogelijk mensen over 

de actie; zo wordt de kans op 
een mooi eindresultaat het 

grootst. 

Sponsor Trash Hunt

Wat is een Sponsor Trash Hunt?

Een Sponsor Trash Hunt is eigenlijk hetzelfde 
als een traditionele sponsorloop, maar dan 
wordt er gejaagd op zwerfafval. Er wordt 
gesponsord per volle zak; één zak is één 
stempel. 
 
Het is daarom het handigst om kleinere 
doorzichtige (het liefst herbruikbare) 
vuilniszakken te kopen, zodat er veel stempels 
gegeven kunnen worden!

Benodigdheden

•	 Prikkers of handschoenen om het vuil op 
te rapen (meestal gratis te verkrijgen bij de 
gemeente)

•	 Kleine (herbruikbare) vuilniszakken
•	 Weegschaal
•	 Informatiekaarten over de Plastic Soup 

Foundation (in de bijlage) voor de sponsors
•	 Sponsorlijsten en stempelkaarten (in de 

bijlage)
•	 Poster en cheque (in de bijlage) 

Wat leuk dat jullie  een sponsoractie  willen organiseren voor de Plastic Soup Foundation! Wij zijn een 
stichting afhankelijk van donaties, we vinden het dus super dat jullie voor ons aan de slag gaan. Zo kunnen we 
voorkomen dat plastic afval in de oceaan milieu terechtkomt! Hieronder staan een aantal stappen beschreven 
hoe je het beste een Sponsor Trash Hunt kunt organiseren en wat je nodig hebt.

Na de actie 
ga je met de ingevulde 

stempelkaarten langs alle 
geworven sponsors. Zij betalen 
het afgesproken bedrag aan de 

hand van de stempels. 
De persoon die is aangewezen om  

het geld te verzamelen, zorgt 
ervoor dat de donaties bij ons 

terechtkomen.

Als 
alle donaties zijn 

opgehaald, kun je optellen 
hoeveel het bij elkaar is. 

Knutsel een cheque van plastic 
afval of gebruik ons template in 

de bijlage om het bedrag bekend te 
maken. Maak er een leuke foto van 
en deel die met ons en op je sociale 

media kanalen. Hopelijk komt de 
pers ook langs om er een be-

richtje over te schrijven! 

Vraag iedereen 
die je kent of ze willen 

sponsoren. Neem de lijst in de 
bijlage mee om mensen te werven 

en laat ze de informatiekaart over de 
Plastic Soup Foundation zien zodat 
ze weten aan wie ze doneren. Het is 
mogelijk om contant geld te geven of 

digitaal te storten, als er maar één 
aangewezen volwassen  

persoon is die al het geld 
verzamelt. 

 
Tijd om afval te 

gaan rapen! Bedenk vooraf 
waar en hoe lang je gaat zoeken. 
Het is  verstandig om een paar 

volwassen begeleiders in te schakelen. 
Zorg dat er één verzamelplaats is voor 
het afval. Daar worden ook de stem-

pelkaarten afgestempeld. Maak dan een 
leuke groepsfoto met alle vuilniszak-

ken en het totaal aantal zakken of 
gewicht op een bord 

geschreven.

Het 
totaalbedrag kan 

het makkelijkst via onze 
website worden overgemaakt. 

Vermeld de naam van de school 
erbij en 

‘Sponsor Trash Hunt’. Haalde je spe-
ciaal geld op om onze gastlessen te 

financieren? Stuur dan een e-mail aan 
educatie@plasticsoupfoundation.
org om de lessen aan te vragen 

en vermeld het opgehaalde 
bedrag erbij. 
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Ik sponsor    .....................
voor de Trash Sponsor Hunt en steun hierbij de Plastic Soup 

Foundation in hun missie voor schone oceanen!

Naam Sponsor Adres Bedrag per kilo/vuilniszak Maximum bedrag Totaalbedrag 
(invullen na de Trash Hunt)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.

10.

TOTAAL ZWERFAFVAL: TOTAALBEDRAG: €

Plastic Soup Foundation | Van Hallstraat 52-1 | 1051 HH Amsterdam
IBAN: NL13 TRIO 0198 0475 17
WWW.PLASTICSOUPFOUNDATION.ORG



.................................................
heeft dit totale bedrag opgehaald voor de 

Plastic Soup Foundation!

Plastic Soup Foundation | Van Hallstraat 52-1 | 1051 HH Amsterdam
IBAN: NL13 TRIO 0198 0475 17
WWW.PLASTICSOUPFOUNDATION.ORG
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