CBF Erkenningspaspoort

Plastic Soup Foundation
No plastic in our water and in our bodies!

Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

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.

De Beat the Microbead-campagne (BTMB) startte na een
maandenlange voorbereiding in augustus 2012 met een heel
simpele boodschap: 'Wist je dat er plastic in je tandpasta zit?' Onder
leiding van PSF wordt de BTMB-campagne gesteund door 100
NGO's in 42 landen.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2017

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.

€ 892.488
11%
11%

Maatschappelijk doel

78%

Wervingskosten

11%

Kosten administratie
en beheer

11%

78%

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

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.

€ 698.046

19%

19%

62%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

62%

Voorlichting en
bewustwording

19%

Educatie, opleidingen
en cursussen

19%

Dit waren onze inkomsten in 2017

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 870.317

€ -54.037
8%

27%

30%

39%

-70%
23%

Particulieren

8%

Bedrijven

39%

Loterijen

23%

Organisaties zonder
winststreven

27%

Subsidies

3%

Medewerkers

10 fte

Vrijwilligers

15

Sector

Natuur en milieu

Actief in

Nederland

Overige reserves
- 70%
Bestemming (nog) niet door het bestuur
bepaald.
Bestemmingsfondsen 30%
Bestemming door de gever bepaald.

