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Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we oplossen
Plasticsoep is overal: in rivieren en kanalen, op het land en zelfs in
de lucht. Geen plek ter wereld is vandaag de dag nog werkelijk vrij
van plastic. In het milieu worden de voordelen van plastic ingehaald
door de nadelen. Voor zowel mensen als dieren is dit een enorm
probleem.

Dit is waar we trots op zijn
Het eerste congres ter wereld over plastic en gezondheid met een
bereik van 400 miljoen mensen; zeer succesvolle campagnes + apps
m.b.t. microvezels en microbeads; 40.000 deelnemers aan World
Cleanup Day 2020; en al meer dan 2750 scholen die onze
onderwijspakketten gebruiken.

Toon cijfers over het jaar  2019

Dit willen we bereiken
De missie van Plastic Soup
Foundation is: ‘No plastic in our water
and in our bodies!' 
Plastic Soup Foundation wil
plasticlekkage naar het milieu, bron
voor bron stoppen. Niet alleen de
oceaan is in gevaar, ook onze
gezondheid is in het geding. 

Dit gaven we uit in 2019

€ 2.671.050

Maatschappelijk doel 90%

Beheer en
administratie

7%

Werving 3%

Zo bereiken we ons doel
1. Bewustwording creëren door

middel van slimme, geestige
publiekscampagnes, waaronder
Beat the Microbead, Ocean Clean
Wash en TrashHunters.

2. Disseminatie van
wetenschappelijk onderzoek,
zoals bv Mermaids, rondom
vezelverlies van synthetische
kleding.

3. Overleg met bedrijfsleven en een
podium geven aan oplossingen
die er zijn en ontstaan om
plasticsoep te verminderen of te
voorkomen.

4. Beïnvloeden van politici op
nationaal en EU-niveau en
overleg met UNEP, OSPAR, IUCN
en andere.

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

€ 2.406.532
(Directe) dienst- en
hulpverlening

74%

Voorlichting en
bewustwording

14%

Overig 5%

Educatie, opleidingen
en cursussen

5%

Lobby en
belangenbehartiging

1%

Onderzoek 0%





De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Zo komen wij aan ons
geld
We ontvingen in 2019 voor de
tweede keer een eenmalige
bijdrage van de Postcodeloterij,
we ontvangen veel spontane
giften van particulieren en
bedrijven, en 40% van
vermogensfondsen. Wij hebben
sinds 2019 een
continuïteitsreserve van
€100.000.

Dit waren onze inkomstenDit waren onze inkomsten
in 2019in 2019

€ 2.870.329

Loterijen 50%

Organisaties
zonder
winststreven

25%

Bedrijven 15%

Particulieren 10%

Subsidies 0%

Verkopen en
overig

0%

Dit waren onze reserves enDit waren onze reserves en
fondsen in 2019fondsen in 2019

€ 200.280

Continuïteitsreserve50%

Overige
reserves

44%

Bestemmingsfondsen6%

Medewerkers 15 fte

Vrijwilligers 11

Sector Natuur en milieu

Doelgroepen Chronisch zieken, Slachtoffers van natuurrampen,
Milieu, Algemeen publiek en Patiënten

Actief in 14 landen

Ga naar de website van het goede doel


