Sponsor Trash Hunt
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.

Wat is een Sponsor Trash Hunt?

Benodigdheden
•

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!

•
•

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)
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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)
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10.
TOTAAL ZWERFAFVAL:

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

TOTAALBEDRAG:

€

.................................................
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

