SPONSORACTIES
Voorbereiding
Bekijk deze toolkit met handige tips en informatie.

Stap 1. Het doel

Stap 4. Geld overhandigen

Geef de ouders en kinderen genoeg informatie over

Meld de actie aan via ons sponsorplatform sponsor.

het doel dat jullie gaan sponsoren.

school/Plastic-Soup-Foundation.

Weten de kinderen wel waarvoor ze precies in actie komen?

Via ons sponsorplatform kunnen sponsors gemakkelijk geld

Behandel de plasticsoep vóór de sponsoractie in de les
en laat de leerlingen kennismaken met het probleem. Op
onze Educatie pagina vind je gratis lesmateriaal voor alle

doneren. Je hoeft als school eigenlijk niks meer te doen!
Dit is hoe je een actie aanmaakt:

leeftijden en niveau’s.

1. Ga naar: sponsor.school/Plastic-Soup-Foundation

De familie, vrienden en kennissen van de leerlingen willen

3. Vul je naam en email adres in

natuurlijk ook weten waar hun geld precies naartoe gaat.
Gebruik de Plastic Soup Foundation informatieblad
(pagina 2) om ze te informeren over wat wij doen.

2. Klik op Start een actie
4. Kies het soort actie en geef deze een naam
5. Voeg een foto en omschrijving toe
6. Klik op Publicatie aanvragen
Willen jullie liever langs de deuren gaan en handmatig geld ophalen? Gebruik

Stap 2. De actie

dan onze Sponsorlijst (pagina 4). Sponsoren kunnen een donatie doen via

Bedenk een leuke actie met behulp van onze

een QR-code of contant geld doneren. De kinderen moeten dan zelf bijhouden

Sponsoractie ideeën (pagina 3).

hoeveel geld ze hebben opgehaald.

Hebben jullie een actie uitgekozen? Meld deze dan aan op

Als jullie contant geld hebben verzameld kan de school dit overmaken

sponsor.school/Plastic-Soup-Foundation. Dit is een handig

naar Plastic Soup Foundation. Vermeld hierbij de naam van de school in de

online platform voor sponsoracties. Hier kunnen sponsors

beschrijving en laat ons weten hoe jullie het geld hebben ingezameld.

gemakkelijk geld doneren, informatie over de actie bijhouden
en kan de actie gedeeld worden. Gebruik je liever geen

Stap 5. Na afloop

digitaal platform, dat kan natuurlijk ook.

Wij ontvangen altijd graag een foto van de leerlingen
met een cheque (pagina 5) en een korte beschrijving

Stap 3. Spread The News!

van wat jullie hebben gedaan om geld in te zamelen.

Deel met zoveel mogelijk mensen dat jullie een

Contact

sponsoractie doen voor Plastic Soup Foundation.

Plastic Soup Foundation
Sumatrakade 1537

Via het sponsorplatform kan je de actie delen met een

1019 RS Amsterdam

deelbare link, QR-code of via sociale media.

Nederland

Willen jullie ook offline laten weten dat jullie een actie doen
voor Plastic Soup Foundation en waar wij voor staan?

educatie@plasticsoupfoundation.org

Hang dan de Poster voor PO of Poster voor VO

IBAN: NL13 TRIO 0198 0475 17

op in de school.
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1. Informatiesheet Plastiv

Wie zijn wij?
Plastic Soup Foundation is een organisatie die zich inzet voor het stoppen van de plasticsoep bij de
bron. Onze slogan is ‘No plastic in our water or our bodies’. We richten ons daarbij op drie hoofddoelen:
- voorkomen dat plastic in het milieu belandt
- vergaren en delen van kennis over de gevaren die plastic en de toegevoegde additieven opleveren
voor onze
gezondheid
- bereiken van een absolute reductie van de productie en het gebruik van plastic

Waar gaat jullie geld naar toe?
Plastic Soup Foundation is bezig met veel verschillende projecten en kan altijd sponsoring
gebruiken. We investeren onze donaties in verschillende campagnes. Bijvoorbeeld in onze
Ocean Cleanwash en zwerfafval campagnes. Kijk op onze website voor meer informatie over
wat wij doen: plasticsoupfoundation.org/wat-wij-doen.

Projecten gerealiseerd door sponsoracties van scholen
Lesmateriaal voortgezet onderwijs
Door de inzet van een aantal fanatieke middelbare scholen
heeft Plastic Soup Foundation lesmateriaal voor het voortgezet
onderwijs kunnen ontwikkelen. Het lesmateriaal heeft inmiddels
al ongeveer 180.000 kinderen in Nederland en België bereikt.

Onderhoud Beat the Microbead app
Twee scholen in Nederland hebben bijelkaar een
mooi bedrag opgehaald waarmee ze bijdragen aan het
onderhoud van de Beat the Microbead app.
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Ideeën sponsoracties
Heitje voor een Karweitje

Mini-elfstedentocht

Auto’s wassen, boodschappen doen, de hond

Dikke handschoenen aan en een kop warme

uitlaten? Het kan allemaal! Doe een heitje voor

chocolademelk achteraf. Organiseer een mini-

een karweitje en verzamel de opbrengsten.

elfstedentocht en laat de kinderen genieten van
het winterse weer.

Kerstmarkt
Tijdens de feestdagen is er niks mooier dan
samen zijn en je inzetten voor het goede doel.
Organiseer een knusse kerstmarkt met de school

Sponsorloop
Lekker sportief geld ophalen? Doe een
sponsorloop!

en doneer de opbrengsten.

Lessenmarathon

Statiegeld doneren
Lever lege flessen in bij een supermarkt

Organiseer een lessenmarathon en laat deze

en doneer het statiegeld aan Plastic Soup

sponsoren. Tijdens de marathon kunnen jullie

Foundation.

leuke challenges doen over de plasticsoep.

Lichtjestocht

Tentoonstelling afval kunst
Verzamel thuis je afval en knutsel hier iets moois

Doe een lichtjestocht om de koude

van. Jullie kunnen de gemaakte kunstwerken

wintermaanden op te vrolijken en zamel geld in

verkopen!

voor Plastic Soup Foundation.

Plasticvrij feest

Trash Hunt
Ga naar buiten om zoveel mogelijk zwerfafval te

Organiseer een plasticvrij (school)feest met

verzamelen en laat je sponsoren per opgehaalde

de klas en doneer de opbrengsten van de

vuilniszak.

kaartverkoop.

Plasticdieet

Verkoop tasjes
Tasjes zijn makkelijk te maken, en iedereren

Laat de leerlingen zich sponsoren om op

gebruikt ze. Maak en verkoop katoenen/stoffen

plasticdieet te gaan. Is het nog mogelijk om

tasjes om het gebruik van wegwerp plastic te

zonder plastic te leven? Ga de uitdaging aan!

verminderen.

Plasticvrije toilettas

Vossenjacht

Wist je dat er in veel cosmetica plastic zit? Maak

Organiseer een vossenjacht en laat dit

met de klas plasticvrije deodorant of scrub en

sponsoren. Zo kunnen de leerlingen

verkoop deze voor Plastic Soup Foundation.

spelenderwijs geld ophalen!

Projectweek/actiedag
Projectweken en actiedagen zijn de perfecte gelegenheden
om geld in te zamelen voor een goed doel. Kies het thema
plasticsoep en geef de leerlingen een leerzame ervaring.

Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
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Ik:

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

uit klas

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

doe mee aan een sponsoractie voor Plastic Soup Foundation.

			
					

Help jij ook mee?
Doneren kan gemakkelijk via deze QR-code.

				

		

Noteer hier alle bedragen die je hebt opgehaald
Naam

Bedrag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Totaal ingezameld:

............................................................
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CHEQUE
heeft het volgende bedrag opgehaald
voor de Plastic Soup Foundation:

e
Plastic Soup Foundation

Sumatrakade 1537

1019 RS Amsterdam

www.plasticsoupfoundation.org

IBAN: NL13 TRIO 0198 0475 17

