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Als je vragen hebt of bijkomende informatie wilt, kun je altijd contact met ons opnemen.

INHOUDSOPGAVE 

//3 //3 //5  
DE OCEAN INITIATIVES: 
ZEG NEE TEGEN 
WEGWERP PLASTIC 

PLASTIC, DE PLAAG DIE 
ONZE STRANDEN, 
MEREN, RIVIEREN EN 
ZEEBODEM 
VERWOEST! 

DE OCEAN 
INITIATIVES IN 
2013 

 

//6 //9 //10 //11 
JE SCHOONMAAKACTIE 
STAP VOOR STAP 
ORGANISEREN VAN 30 

DAGEN VON 15 

DE DAG VAN DE ACTIE NA DE ACTIE OVERZICHTSFO
RMULIER: 
KORTE 
SAMENVATTING 

//12 //19 //21  
JE SCHOONMAAKACTIE  
VOOR DE DEELNEMERS 
INTERESSANT MAKEN 

RECYCLING EN 
HERGEBRUIK  
VOOR ANDERE 
DOELEINDEN VAN  
ZWERFAFVAL UIT 
HET WATER 

BIJLAGEN: 
VERPLICHTE 
DOCUMENTEN 

 

Organisatie 
Aines ARIZMENDI 
Projectleidster Ocean Initiatives 
Email: aarizmendi@surfrider.eu 
+ 33 (0)5 59 01 61 50 
 
Géraldine COHAT 
Assistente Ocean Initiatives 
Email: infocleanup@surfrider.eu 
+ 33 (0)5 59 01 61 50 

 
 

 

Communicatie 
Audrey MILHORGNE 
Coördinator CommunicatieEmail: 
amilhorgne@surfrider.eu 
+ 33 (0)5 24 67 12 11 
 
Mélanie THIRIET 
Assistente Communicatie  
Email: infocom@surfrider.eu 
+ 33 (0)5 24 67 12 42 

mailto:aarizmendi@surfrider.eu
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 Plastic, de plaag die onze stranden, meren, 

rivieren en zeebodem verwoest! 

 

 

 

  

 

• Op collectief niveau richten we ons op 

instellingen zodat ze inzien dat zwerfafval het 

water vervuilt en dat dit hun absolute prioriteit 

verdient bij het ontwikkelen van maatregelen 

voor het milieu. 

 

Het feit dat er zoveel mensen op het 

evenement afkomen zorgt voor veel 

aandacht voor de Surfrider Foundation 

Europe, voor de boodschap die de stichting 

wil overbrengen en de missies die ze 

verdedigt op het gebied van milieu. 

 

Sinds vele jaren zijn de oceanen de 

belangrijkste vuilnisbelt van de menselijke 

activiteit. De grote toename van het 

zwerfafval in het water staat in direct verband 

met ons consumptiegedrag.  

Als we naar de voorgaande edities van de 

Ocean Initiatives kijken valt op dat 75% van 

het verzamelde afval  uit plastic bestaat. 

Van iedere 100 miljoen ton afval die ieder 

jaar wordt geproduceerd, eindigt bijna 10% in 

de oceanen (bron: (Greenpeace). 

 

 

Al 18 jaar lang komen er tijdens de Ocean 

Initiatives over de hele wereld duizenden 

vrijwilligers samen met een gezamenlijk 

doel: strijden tegen de toename van het 

zwerfafval in het water dat oceanen, meren 

rivieren en zeebodem vervuilt.  

 

In 2012 was de opkomst bij de jaarlijkse 

campagne van de Ocean Initiatives groter 

dan ooit, met meer dan 1200 acties die 

50 000 vrijwilligers bij elkaar bracht. Er is 

meer dan 2 500 m3 afval (wat overeenkomt 

met 26 volle bussen) verzameld.  

De Ocean Initiatives spelen een belangrijke 

rol bij het onder de aandacht brengen van 

de problematiek van het zwerfafval in het 

mariene milieu. 

 

• Op individueel niveau worden alle 

deelnemers ingelicht over de problematiek 

en leren ze wat ze als burgers kunnen doen 

voor het milieu en hoe ze kunnen 

consumeren zonder het milieu te belasten. 

 

DE OCEAN INITIATIVES: 
ZEG NEE TEGEN WEGWERP PLASTIC! 
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Bij deze campagne zullen diverse middelen 

worden gebruikt en acties worden 

georganiseerd waarbij de actieve deelname 

van alle vrijwilligers wordt gevraagd.  

 

Doormiddel van de “ kaart actie“ nemen de 

vrijwilligers en burgers deel aan een 

lobbyactie die de Surfrider Foundation 

Europe organiseert om de aandacht van de 

Europese instellingen te trekken en met de 

sticker worden de vrijwilligers uitgenodigd om 

ter plekke te handelen, om de winkeliers en 

klanten ervan te overtuigen dat ze hun 

gebruik van plastic wegwerpzakjes moeten 

verminderen. 

 

 

Daarom heeft de Surfrider Foundation 

Europe besloten om iets aan al dat plastic 

afval te doen en het afval van plastic 

wegwerpproducten als centraal thema van 

de campagne van de Ocean Initiatives 2013 

te nemen via een internationale campagne 

« Rise Above Plastics». 

 

Het belangrijkste doel van de campagne is 

om ervoor te zorgen dat burgers en 

instellingen zich bewust worden van de 

noodzaak om het gebruik van plastic 

wegwerpproducten te verminderen. Er wordt 

dit jaar vooral aandacht besteed aan het 

gebruik van plastic zakjes. 
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De Ocean Initiatives in 2013 

 

 

Ieder georganiseerd Ocean Initiative betekent dat we een stap verder komen in de strijd tegen het 

zwerfafval in het water. Door in jouw plaats tegen deze vervuiling te strijden, draag je bij aan het 

succes van dit evenement en breng je voor ons de boodschap van de vereniging over. Bedankt 

dat je de Ocean Initiatives steunt en samen met ons strijdt tegen het zwerfafval in het water. 

 

 

DE FEITEN VAN DE OCEAN INITIATIVES IN 2012 : 
  

50 000 deelnemers 

11 000 scholieren 

44 landen 

+ dan 1230 

schoommaakacties van stranden, meren, 
rivieren en zeebodems 

A Iedereen kan een schoonmaakactie 

organiseren. Bij de Ocean Initiatives ligt alles 

in jouw hand en kun je je eigen schoonmaak- 

en bewustwordingsactie organiseren: het 

Ocean Initiative dat jij organiseert laat je 

persoonlijke betrokkenheid zien en laat zien 

hoe belangrijk je het milieu vindt! 

Surfrider Foundation en het team van Ocean 

Initiatives steunen je op logistiek en 

pedagogisch vlak. Deze steun is gratis en het 

is hiervoor niet verplicht om lid te worden van 

de vereniging. 

Deze gids bevat een aantal adviezen om je 

actie stap voor stap interessant te kunnen 

maken en te kunnen opzetten. 

Je zult hier ook een beschrijving vinden van 

het materiaal waaruit de pedagogische kit 

bestaat die door de Surfrider Foundation is 

ontworpen. Deze kit zal naar je worden 

opgestuurd nadat je je actie op de website 

hebt geregistreerd: www.oceaninitiatives.org. 

 

 

De Ocean Initiatives worden gedurende het 

hele jaar georganiseerd, met de organisatie 

van een grote bijeenkomst om mensen te 

informeren over het milieu tijdens het eerste 

weekend van de lente: van donderdag 21 

tot zondag 24 maart 2013. 

 

Gedurende deze 4 dagen zullen er dankzij 

jullie inzet honderden acties tegelijk worden 

georganiseerd over de hele wereld, met de 

medewerking van vrijwilligers, sportclubs, 

scholieren, instellingen, bedrijven ...  

 

 

http://www.oceaninitiatives.org/
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VOTRE NETTOYAGE PAS À PAS 
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VOOR DE ACTIE - VANAF 30 DAGEN VOOR DE ACTIE 
TOT DE DAG VAN DE ACTIE 

 
 

automatisch op de hoogte worden gebracht. 

 

Na je inschrijving zullen we je logistiek en 

pedagogisch materiaal opsturen om je bij de 

actie te helpen.  

 

Als je overdag niet thuis bent, gelieve dan je 

werkadres of een ander adres aan te geven 

als bezorgadres zodat een goed ontvangst 

van het pakketje kan worden gegarandeerd. 

Het pakketje kan tot 3 keer worden bezorgd. 

De twee eerste keren zal er een informatief 

document in de brievenbus worden gedaan. 

De organisator kan dan het bedrijf opbellen 

dat verantwoordelijk is voor de bezorging om 

een andere afspraak te maken. Dit jaar 

kunnen de organisatoren het pakketje niet 

ophalen op het postkantoor. Als het pakketje 

bij de derde poging niet in ontvangst wordt 

genomen, zal het worden teruggestuurd naar 

de afzender. 

 

Denk er om alles wat nodig is voor de 

organisatie op tijd te ontvangen aan om je 

actie anderhalve maand voor de voorziene 

datum te registreren op de website van 

"Ocean Initiatives" 

 

 

 

 

 

 

KIES DE PLAATS UIT (STRAND, MEER, 

RIVIER, ANDER WATER, ZEEBODEM) 

 

Kijk of er niet al een cleanup is gepland om 

dezelfde tijd op dezelfde dag op 

www.oceaninitiatives.org. De cleanups 

worden per geografische zone of in een lijst 

getoond. Twijfel in dat geval niet om contact 

op te nemen met de organisator om de actie 

samen te coördineren. 

 

Kijk voor de rivieren en andere wateren na 

of het geen privédomein betreft. Let op de 

toegankelijkheid en de veiligheid van de 

plaats, vooral bij de oevers. Het wordt 

aanbevolen om de plaatsen eerst goed te 

bekijken. 

Let er ook op dat rekening wordt gehouden 

met de tijden van eb en vloed.(zie hiervoor 

ook de veiligheidsvoorschriften aan het eind 

van de gids) 

REGISTREET JE CLEANUP OP DE 

WEBSITE  WWW.OCEANINITIATIVES.ORG  

Er worden aanwijzingen gegeven om je te 

helpen bij je inschrijving. Er wordt gevraagd 

om een tijdstip op te geven. Voor het 

schoonmaken van stranden is het aan te 

bevelen om de actie te organiseren op een 

moment dat het eb wordt. 

 

Als je de datum, het tijdstip of de plaats van 

de cleanup moet veranderen, vergeet dan 

niet om de veranderingen ook op de website 

aan te geven. De personen die staan 

ingeschreven voor jouw cleanup zullen 

 

JE SCHOONMAAKACTIE 
STAP VOOR STAP ORGANISEREN 

 

http://www.oceaninitiatives.org/
http://www.initiativesoceanes.org/
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VOOR DE ACTIE - VANAF 30 DAGEN VOOR DE ACTIE TOT DE 

DAG VAN DE ACTIE 

 

 

 
NEEM CONTACT OP MET HET 

GEMEENTEHUIS VAN GEKOZEN 

PLAATS 

Doe dit om de gemeente op de hoogte te 

stellen van de actie, om toestemming te 

verkrijgen, om vuilniscontainers te laten 

plaatsen tijdens de actie en voor de 

verschaffing van handschoenen (aan het 

eind van deze gids vind je een sjabloon). 

Het is aan te bevelen om de brief ten minste 

10 werkdagen voor de schoonmaakactie op 

te sturen.  

Voor het schoonmaken van meren en 

rivieren is het aan te bevelen om contact op 

te nemen met de dienst waterpolitie. 

Om logistieke redenen en om de impact op 

het milieu te verminderen, bevatten de kits 

die naar bepaalde landen (ZIE DE LIJST 

HIERONDER) buiten europa worden 

verstuurd geen vuilniszakken. Je dient 

daarom dus zelf een voldoende aantal 

vuilniszakken te voorzien voor de 

schoonmaakactie (1 vuilniszak per 3 

deelnembers) 

LIJST VAN DE LANDEN waar geen 

vuilniszakken naartoe worden gestuurd 

 TAHITI  

 JAPAN 

 NIEUW-
CALEDONIË  

 CANARISCHE 
EILANDEN 

 MAROKKO 

 VS 

 ARGENTINIË 

 RÉUNION 

 MAURITIUS 

 INDONESIË 

 

 

 

 

 

 

 

HANDSCHOENEN 

Er zitten geen 

handschoenen in de kit. 

Vraag indien mogelijk aan 

de deelnemers van je 

Ocean Initiative om hun 

eigen handschoenen mee 

te nemen. 

 

! 

© AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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Zorg ervoor dat de ouders van de kinderen het document waarin 

ze worden gewaarschuwd voor de mogelijke aanwezigheid van de 

pers bij de actie hebben ondergetekend (document in bijlage). 
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VOOR DE ACTIE - VANAF 30 DAGEN VOOR DE ACTIE TOT DE 

DAG VAN DE ACTIE 

 

 
 

www.facebook.com/oceaninitiatives  

Probeer zoveel mogelijk mensen betrokken zijn als je kunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

met clubs voor watersport (surf, kano-

kajak, roeien, duiken), lokale 

verenigingen, winkels, basisscholen, 

middelbare scholen... 

 De dossiers voor de pers en de 

persberichten: : je kunt deze opsturen 

naar de lokale media (die te vinden zijn 

op www.oceaninitiatives.org). 

 De sociale netwerken:: je kunt je 

cleanup bekend maken via de sociale 

netwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

MAAK JE ACTIE OP LOKAAL NIVEAU 

BEKEND 

 

Om de cleanup aan te kondigen en de 

aandacht van de pers te hebben tijdens 

deze actie. 

Drie middelen staan tot je beschikking: 

 De affiches van het evenement:: hang 

de affiches die in de kit zitten op op 

openbare plaatsen, neem contact op 

© Cristina Barreau 

VOOR 

LERAREN 

http://www.facebook.com/oceaninitiatives
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op het spandoek. 

BEËINDIG DE SCHOONMAAK ACTIE MET 

EEN GROEPSACTIVITEIT 

Leg met behulp van het pedagogisch 

materiaal aan de deelnemers uit waar het 

opgehaalde afval vandaan komt, om welke 

hoeveelheid het gaat en wat de impact van 

dit afval op het milieu is. Leg ook uit welke 

gewoontes men kan aannemen om deze 

vervuiling te verminderen (meer informatie op 

p.10). Je kunt deze uitleg op verschillende 

momenten tijdens de actie geven. Je moet de 

deelnemers ook bedanken voor hun 

deelname, want de opkomst bij het 

evenement helpt de vereniging bij het 

overbrengen van de boodschap aan de 

instellingen. 

DEEL DE KAART UIT  

 Er zal een kaart aan iedere deelnemer 

worden gegeven. Deze kaart is bedoeld voor 

een lobby-actie die als doel heeft een verbod 

op Europees niveau te verkrijgen op de 

distributie van plastic wegwerpzakjes in 

winkels om de vervuiling die dit veroorzaakt 

te verminderen. De deelnemer moet deze 

kaart per post opsturen naar het adres dat al 

op de achterkant van de kaart staat vermeld. 

Surfrider verzamelt alle kaarten en zal ze aan 

de Europese Commissie voorleggen. Deze 

actie zal ook via de website van de Ocean 

Initiatives lopen: www.oceaninitiatives.org 

 

MAAK NA HET SCHOONMAKEN VAN DE 

PLEK EEN GROEPSFOTO MET HET 

SPANDOEK 

Jullie foto's zullen worden toegevoegd aan 

onze documenten voor communicatie. De 

plaatsing van de foto's op de website geven 

het evenement een menselijke dimensie. 

 

 

 

 

 

 

ONTVANG HET PUBLIEK EN 
INFORMEER HEN OVER DE ACTIE 
De schoonmaakactie is bovenal een 
pedagogische en ludieke actie om anderen 
bewust te maken van de problemen van 
vervuiling en de goede gewoontes die men 
kan aannemen. 
 

GEEF DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

EN HANG ZE OP 

Waarschuw de jongste deelnemers dat ze 

geen gevaarlijk of twijfelachtig afval op 

moeten pakken door de 

veiligheidsvoorschriften voor te lezen en op 

te hangen. Geef de aanwijzing om niet in de 

duinen te lopen en om het aanwezige hout 

te laten liggen. Het hout zorgt ervoor dat de 

duinen stevig zijn en in goede staat blijven. 

Geef bij meren en rivieren de aanwijzing om 

niet in het water te gaan. 

SCHRIJF DE DEELNEMERS IN VIA HET 

DAARVOOR VOORZIENE FORMULIER 

EN DEEL DE VUILNISZAKKEN UIT 

De deelnemers die zijn ingeschreven voor 

de actie zijn gedekt door onze verzekering. 

De deelnemers die al via internet staan 

ingeschreven hoeven dit formulier niet in te 

vullen. 

ZORG ERVOOR DAT DE 

SCHOONMAAKACTIE GOED VERLOOPT 

EN NEEM ER OOK ZELF AAN DEEL 

Bij meren en rivieren moet je 

stroomafwaarts gaan 

MAAK DE BALANS VAN DE 

SCHOONMAAKACTIE OP 

Classificeer het afval en vul het formulier 

voor de eindresultaten in (in bijlage of op de 

website te vinden). Schrijf deze informatie 
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postof email worden opgestuurd aan Aines 

Arizmendi (aarizmendi@surfrider.eu). 

 

NOEM DE MEDIA OP DIE AANDACHT 

HEBBEN BESTEED AAN HET 

EVENEMENT EN VERZAMEL DE 

ARTIKELEN DIE EROVER IN DE PERS 

ZIJN GEPUBLICEERD 

 

Vergeet niet om de bron en de datum van 

het artikel te vermelden. Stuur dit op aan 

Audrey Milhorgne (amilhorgne@surfrider.eu). 

Bedankt. 

LE EROP DAT DE VUILNISZAKKEN NA 

DE SCHOONMAAKACTIE ZIJN 

OPGERUIMD 

 

Geef aan de technische diensten van de 

gemeente de plek door waar de 

vuilniszakken zijn achtergelaten. 

STUUR ONS IN DE WEEK NA DE ACTIE 

HET FORMULIER MET DE 

EINDRESULTATEN, DE FOTO’S EN DE 

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN OP 

Je kan het formulier voor de eindresultaten 

invullen en de foto's uploaden op 

www.oceaninitiatives.org (in 'mijn account'). 

De inschrijvingsformulieren moeten per 

mailto:aarizmendi@surfrider.eu
amilhorgne@surfrider.eu
http://www.oceaninitiatives.org/
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TIJDENS DE SCHOONMAAKACTIE 

NA DE SCHOONMAAKACTIE 

OVERZICHTSFORMULIER: KORTE SAMENVATTING 

 

 

CHOICE OF LOCATION 
 Veiligheid  en toegankelijkheid 

 Kijk of er niet al een schoonmaakactie is gepland 

(website) 

 Kijk voor meren en rivieren de hoogte van de 

oevers na en ga na of er op dat moment geen 

stuwdam wordt opengezet 

 Tijdstippen van eb en vloed voor de stranden 

LERAREN 

Brief waarin de ouders van de scholieren worden 

geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van de 

pers bij het evenement en die dient te worden 

ondertekend 

 

REGISTER ON  
www.oceaninitiatives.org 

 

CONTACT OPNEMEN MET HET 
GEMEENTEHUIS 
Zo snel mogelijk de voorbeeldbrief opsturen 

naar het gemeentehuis. 

 

COMMUNICEREN OP 

LOKAAL NIVEAU 
Leaflets, press release available on 

www.oceaninitiatives.org, social networks 

(Surfrider Cleanups on Facebook, Twitter) 

 

 

ONTVANGST VAN HET PUBLIEK 
 De veiligheidsvoorschriften geven 

 Het inschrijvingsformulier door de deelnemers 

laten ondertekenen 

SCHOONMAKEN EN BIJHOUDEN VAN 

HOEVEELHEID VAN HET AFVAL 

De informative op het spandoek schrijven 

DEEL DE KAART UIT 

 

 EINDE VAN DE WERKING 
De actie afsluiten met het pedagogisch 

materiaal door aan de deelnemers uitleg te 

geven over de problematiek van het zwerfafval 

in het water en waarom ze met hun deelname 

bijdragen aan de strijd tegen deze vervuiling 

MAAK FOTO’S 

Groepfoto's maken met het SFF-spandoek 

 DE VOLGENDE DINGEN AAN ON TERUGSTUREN 
 

 Het formulier voor de eindresultaten dat moet 
worden ingevuld op www.oceaninitiatives.org 

(in « mij account») 

 De foto’s van het evenement die kunnen 
worden geüpload op de website 

www.oceaninitiatives.org (in « mij account») 

 De inschrijvingsfromulieren 

 De artikelen over de actie die in de pers zijn 
gepubliceerd 

ZORG ERVOOR DAT 
Erop letten dat de vuilniszakken na de 

schoonmaakactie zijn opgeruimd  

VÓÓR DE SCHOONMAAKACTIE 

 

http://www.oceaninitiatives.org/
http://www.oceaninitiatives.org/
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VOOR DE DEELNEMERS INTERESSANT MAKEN  

 

VOTRE NETTOYAGE 

 

 

  

In de kit die je zal ontvangen, zit zowel logistiek als pedagogisch materiaal dat je zal 

helpen de schoonmaakactie interessant te maken voor de deelnemers. 

Het pedagogische spandoek 

Het spandoek bestaat uit vier delen: een deel waarin je actie wordt benadrukt en 3 pedagogische 

posters. De pedagogische posters kunnen worden afgeknipt. De ringetjes maken het mogelijk om 

dit materiaal op te hangen om er zo gebruik van te kunnen maken na je schoonmaakactie. Als je 

dit spandoek na je evenement niet meer gebruikt, kun je hem ook weggeven zodat de boodschap 

wordt doorgegeven (aan een sportclub, vereniging, school...). 

 

POSTER 1: HET ZWERFAFVAL IN HET WATER 

Deze poster laat de levenscyclus zien van het zwerfafval in het water. Het centrale schema zorgt 

voor een beter begrip  

Het zwerfafval in het water dat we aan de waterkant terugvinden komt van veel verder weg dan 

wat we denken. 80% komt bijvoorbeeld uit het binnenland en wordt door de wateren naar onze 

oceanen gebracht. 

Als dit afval zich eenmaal in de oceanen bevindt, zal een deel ervan aan de oppervlakte gaan 

drijven ('plastic soep'), een deel ervan zal naar de zeebodem zakken en een heel klein deel ervan 

zal aan de waterkant belanden. 

 

 

JE SCHOONMAAKACTIE  
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Ieder jaar komt er 6,5 miljoen ton afval in de oceanen terecht, oftewel 206 kilo per seconde. De 

meerderheid van dit afval zal er voor altijd blijven. De beste manier om tegen deze vervuiling te 

strijden is om minder afval te produceren en om milieuvriendelijke gewoonten aan te nemen om te 

voorkomen dat het bestaande afval in de natuur terechtkomt. 

 

POSTER 2: THE DE IMPACT VAN HET ZWERFAFVAL IN HET WATER  

Deze nieuwe poster illustreert en legt uit wat de impact is van het zwerfafval in het water op de 

kustlijn en de oceaan.  

Op de tekening vindt men 6 voorbeelden van negatieve gevolgen die naast het plaatje zijn 

uitgelegd: visuele hinder, fysiek gevaar, belemmering voor het leven in zee, het inslikken ervan 

door levende wezens, het feit dat het in de voedselketen terechtkomt en de verplaatsing van 

soorten buiten hun natuurlijke leefmilieu. 
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POSTER 3: DE VERMINDERING VAN AFVAL 

Deze poster laat de dingen zien die ieder van ons kan doen om minder afval te genereren. Drie 

soorten van gedrag worden naar voren gebracht: vanaf het begin minder afval produceren, dit 

afval scheiden zodat het kan worden gerecycled en zoveel mogelijk hergebruiken. 

Recyclen is een noodzakelijk alternatief maar dit is toch een belasting voor het milieu. Het beste 

afval is nog steeds het afval dat niet wordt geproduceerd! Minder afval produceren is nog altijd de 

beste oplossing. 

In het kader van het programma « Rise above Plastics » (Laten we onze plastic voetafdruk 

verkleinen!), heeft Surfrider als doel om de fabrikanten aan te moedigen om productiemethoden te 

gebruiken die het milieu meer respecteren (minder verlies in de productie, vermindering van 

verpakkingen en vooral wegwerpverpakkingen, het gebruik van minder giftige producten). Maar 

het gaat er ook om dat de consumenten hun koopgewoontes moeten veranderen door producten 

te kiezen die minder verpakkingsmateriaal bevatten en die duurzamer zijn. 
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De vuilniszakken 
 
Dit jaar zit er bij de vuilniszakken 

een nieuwe pedagogische poster 

die als doel heeft het gebruik van 

plastic wegwerpproducten te 

verminderen. De poster toont 

twee voorbeelden van dingen die 

de vrijwilligers zelf voor het milieu 

kunnen doen: een herbruikbare 

tas gebruiken in combinatie met 

het weigeren van plastic 

wegwerpzakjes en glazen of 

herbruikbare flessen gebruiken 

i.p.v. plastic wegwerpflessen. 
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Kaart 

Het doel van de kaart is om de 

vrijwilligers aan te zetten deel te 

nemen aan een lobby-actie die de 

Surfrider Foundation Europe 

organiseert om de Europese 

instellingen zover te krijgen dat er 

een verbod wordt ingevoerd op de 

distributie van plastic 

wegwerpzakjes in winkels. 

Deze kaart met een gedeeltelijk 

voorgedrukte tekst dient nadat hij 

door de vrijwilliger is ingevuld te 

worden opgestuurd aan de 

Surfrider Foundation Europe. 

Surfrider zal de kaarten vervolgens gebruiken voor lobbyacties. 

Er zal een kaart aan iedere deelnemer van de Ocean Initiatives worden gegeven. 

Mensen die niet hebben deelgenomen aan schoonmaakacties kunnen toch meedoen aan de 

lobby-campagne. De kaart is te verkrijgen via de website van de Ocean Initiatives. 
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De sticker 

Dit jaar moedigt de sticker van de Ocean Initiatives iedereen aan om zijn/haar gebruik van plastic 

wegwerpzakjes te verminderen.  

Ieder jaar worden er 500 biljoen (1 biljoen = 1 000 miljard) plastic zakken geproduceerd en een 

deel hiervan eindigt in de oceanen. De gevolgen hiervan voor het milieu zijn rampzalig. We 

moedigen alle deelnemers aan om deze sticker op de kassa van de winkels in hun buurt te 

plakken. Op die manier zullen deze stickers een maximale impact hebben op de consumenten.  

 Het idee is om de consumenten aan te zetten plastic wegwerpzakjes te weigeren en herbruikbare 

tassen te gebruiken, maar ook om de eigenaren van de buurtwinkels ervan te overtuigen geen 

plastic wegwerpzakjes aan te bieden.  

 

 

 

 

 

Een t-shirt voor de organisator 

De organisatoren van de actie krijgen een T-shirt dat verwijst 

naar de campagne 'Rise above plastics'. Dit T-shirt zorgt 

ervoor dat je zichtbaar en herkenbaar bent voor alle 

deelnemers aan je schoonmaakactie. 
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De affiches van de Ocean Initiatives 

 
Deze affiches zorgen ervoor dat je meer 

zichtbaarheid kunt geven aan je actie zodat 

er meer mensen komen en om het publiek 

bewust te maken van de problematiek dankzij 

de plaatjes. 

Ze zullen je erbij helpen om je actie op lokaal 

niveau bekend te maken. 

We vragen je om ze 15 dagen voor de datum 

van je schoonmaakactie te verspreiden. Je 

kunt de plaats en het tijdstip van je 

schoonmaakactie in de daarvoor bestemde 

ruimte schrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
HANDSCHOENEN 

 
Er zitten geen handschoenen in de 

kit. Vraag daarom aan de 

deelnemers om hun eigen 

handschoenen mee te nemen. 

 
© AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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VOOR ANDERE DOELEINDEN VAN ZWERFAFVAL UIT HET 

WATER 

 

 
 

 

Het zwerfafval dat tijdens de Ocean Initiatives wordt verzameld zal direct in de 

zakken die in de kit zitten worden gedaan en in de vuilniscontainer voor niet 

recyclebaar afval worden gegooid. 

  

enkele initiatieven genomen om afval te 

verzamelen met het oog op recycling of 

gebruik voor andere doeleinden.. 

 

Voorbeelden : 

 In Honolulu werden vissers in 2005 met 

een programma van 

de NOAA aangemoedigd om afval van de 

visserij te verzamelen nadat in een 

opiniepeiling was gebleken dat ongeveer 

20% van hen vaak visnetten in zee 

achterliet of vond (81% was het ermee 

eens om deze visnetten te verzamelen en 

mee te nemen naar de haven). Samen 

met twee NGO's is er een project opgezet 

om de visnetten in de haven in te 

zamelen, door te knippen en op te sturen 

naar een afvalverbrandingsinstallatie 

waar er elektriciteit van wordt gemaakt. In 

twee jaar tijd (2006-2008) heeft deze 

samenwerking tussen de openbare 

sector en de privésector ervoor gezorgd 

dat er meer dan 25,61 ton visnetten van 

het type monofilamenten zijn ingezameld 

en afgevoerd. 

Er wordt gewerkt aan het opzetten van 

meerdere andere programma's voor het 

recyclen van visnetten die in zee en aan 

de kustlijn worden gevonden. 

 

 Vacs from the sea : Electrolux is van plan 

om het plastic uit de zee en de oceanen 

te verzamelen om er enkele stofzuigers 

van te maken. Deze stofzuigers zijn in de 

eerste plaats bedoeld voor het 

overbrengen van een boodschap en zijn 

UITLEG OVER HET HERGEBRUIK VOOR 

ANDERE DOELEINDEN VAN 

ZWERFAFVAL UIT HET WATER 

Het hergebruik van zwerfafval uit het water 

is lastig, want het merendeel van het afval 

dat aan onze kust belandt of dat aan de 

oppervlakte drijft is vuil en beschadigd door 

het effect van de zee en door het zout, de 

algen, het zand etc..  Daarom kan het niet 

worden hergebruikt.  

UITZONDERINGEN 

Hout: Op dit moment is hout meestal het 

enige wat gedeeltelijk (namelijk de grote 

stukken) wordt hergebruikt. Het gesorteerde 

hout (met een lengte van meer dan 0,5 m 

en een doorsnede die groter is dan 0,10 m) 

wordt verbrijzeld alvorens te worden 

hergebruikt voor de slibcompostering van 

waterzuiveringsinstallaties, als energiebron 

of voor andere doeleinden. 

Glas: Glas is bij voorbaat makkelijk 

recyclebaar. Toch wordt dit niet overal even 

veel gedaan. Soms wordt glas dat in contact 

is geweest met zand of algen niet voor 

hergebruik geaccepteerd. 

 

WAT BETREFT PLASTIC AFVAL 

 

Sinds enkele jaren zetten bepaalde groepen 

(vissers, instellingen, plasticfabrikanten, 

bedrijven etc.) zich in om te proberen een 

oplossing te vinden voor de problematiek 

van het zwerfafval in het water. Er zijn 

 

RECYCLING EN HERGEBRUIK 
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Daarom is het hard nodig om actie te 

ondernemen tegen de productie van afval als 

we willen dat er minder afval op onze 

stranden terechtkomt. 

De preventieve acties hebben betrekking op 

de etappes na de levenscyclus van het 

product en voordat een bedrijf of overheid 

zich over het afval ontfermt voor de fase van 

het winnen van de grondstof tot aan het 

hergebruik. Het doel is om acties op te zetten 

om de productie van afval bij de bron aan te 

pakken. De productie van afval kan worden 

verminderd door: 

 

 De beperking aan de bron: het gaat 

hierbij om de acties die door bedrijven 

worden ondernomen en die gaan van het 

winnen van grondstoffen tot aan de 

distributie; 

 

 De verantwoordelijke consumptie van het 

product: de huishoudens, de overheden 

of de bedrijven zijn vrij om 

verantwoordelijke keuzes te maken op 

het vlak van consumptie. Zo kunnen ze 

een beperking van de hoeveelheid afval 

teweeg brengen; 

 

 Het verantwoordelijk beheer van afval 

door de houder ervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daarom niet te koop. Het project Vac 

from the sea (naar het Engels woord 

‘vacuum cleaner’) heeft een dubbel doel: 

Enerzijds wil Electrolux de mensen 

bewust maken van het immense 

probleem van de vervuiling door 

plastic. Anderzijds wil dit Zweedse 

bedrijf de aandacht vestigen op het 

gebrek aan gerecycled plastic - iets 

wat nodig is voor het maken van 

duurzame huishoudelijke apparaten. 

http://www.enerzine.com/604/10155+ele

ctrolux-lance-loperation--vac-from-the-

sea+.html  

 Waste Free Ocean (WFO): Project van 

de plasticindustrie (EUPC). Het project 

WTO is gebaseerd op het model 'fishing 

for litter' 

(http://www.fishingforlitter.org/Fishingfor

Litter.aspx) en heeft als doel drijvend 

zwerfafval te verzamelen en recycleren. 

. Het afval dat door de vissers die 

meedoen is verzameld zal opgestuurd 

worden naar afvalsorteringscentra in de 

buurt. Indien mogelijk zal het afval 

worden opgestuurd aan lokale bedrijven 

die zich bezig houden met recycling om 

het om te laten zetten in grondstoffen. 

Als dit voor teveel vervuiling zorgt en het 

afval niet kan worden gerecycled, zal 

het worden omgezet in energie. 

http://www.wastefreeoceans.eu/ 

Het hergebruik van afval uit het water blijft 

dus iets dat zeer zelden gebeurt door 

gebrek aan mogelijkheden, gebrek aan 

informatie maar ook door een gebrek aan 

interesse vanuit de politiek.  

http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.fishingforlitter.org/FishingforLitter.aspx
http://www.fishingforlitter.org/FishingforLitter.aspx
http://www.wastefreeoceans.eu/
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VERPLICHTE DOCUMENTEN 

 

 

Verderop in deze gids vind je alle documenten die nodig zijn voor de organisatie 
van je schoonmaakactie  

 
 

 
 

 
 

interessant te maken. 

 

4) HANDVEST MILIEU-EVENEMENT VAN 

DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 

 

5) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

(STRANDEN OF MEREN EN RIVIEREN) 

 

6) FORMULIER VOOR DE 

EINDRESULTATEN 

 

7) ARTIKEL « INVASIE VAN KLEINE 

PLASTIC FILTERS » 

 

8) VOOR DE LERAREN: TOESTEMMING 

VOOR PUBLICATIE VAN 

BEELDMATERIAL 

Dit document geeft ons toestemming om 

foto's of video's waar de minderjarigen op 

voorkomen te publiceren. Het is heel 

belangrijk dit naar ons terug te sturen.. 

1) BRIEF  

Die naar het gemeentehuis moet worden 

opgestuurd (vergeet niet om de brief te 

ondertekenen en om je gegevens erop te 

vermelden!). Op de volgende pagina kun je 

de brief bekijken. Je kun hem ook als Word-

bestand downloaden om hem aan jouw 

schoonmaakactie aan te passen door hier te 

klikken. 

2) LIJST MET DEELNEMERS  

Dit document is heel belangrijk want 

hiermee kunnen wij de deelnemers 

verzekeren tegen ongevallen als ze zich niet 

van tevoren hebben ingeschreven op de 

website. Denk eraan om een kopie te 

maken. 

 

3) SCHEMA VAN HET PEDAGOGISCH 

VERLOOP VAN EEN 

SCHOONMAAKACTIE 

In dit schema vind je de verschillende fases 

van de dag van de schoonmaakactie 

evenals de middelen die nodig zijn om je 

schoonmaakactie voor de deelnemers 

 

BIJLAGEN: 

© Nouakchott 

http://www.initiativesoceanes.org/doc/sampleletter_nl.doc
http://www.initiativesoceanes.org/doc/sampleletter_nl.doc


 

 

Vereniging volgens de Franse wet van 1901, die zich bezig houdt met volkseducatie en milieubescherming - 33 allée du Moura - 64200 
BIARRITZ   

…………………………….……. plast, datum   2013 

 
Onderwerp: OCEAN INITIATIVES 2013 

 

Mevrouw/Meneer de burgemeester, 

Met deze brief willen we uw toestemming vragen om een schoonmaakactie uit te mogen voeren in het 

gebied van ……………….……………….……………….……………….………………. , op                      van      

u      tot       u      in het kader van de campagne 'Ocean Initiatives' die georganiseerd wordt door de 

vereniging SURFRIDER FOUNDATION EUROPE. 

Surfrider Foundation Europe is een non-profitorganisatie die strijdt voor 'de verdediging en bescherming 

van de oceaan, de kustlijn, de golven en de mensen die hiervan genieten en tevens voor een duurzame 

exploitatie en beheer van deze omgeving'.  

Ieder jaar organiseert de vereniging 'de Ocean Initiatives', een campagne om de burgers bewust te maken 

van de problematiek van het zwerfafval in het water d.m.v. de organisatie op internationaal niveau van 

schoonmaakacties van stranden, meren, rivieren en de zeebodem. 

Voor ons is dat een goede gelegenheid om het publiek bewust te maken van milieuvriendelijke gewoontes 

die kunnen worden aangenomen. 

Voor het goede verloop van dit evenement, willen wij u vragen ons te steunen bij deze actie in uw 

gemeente door een vuilniscontainer ter beschikking te stellen. 

Als organisator van de schoonmaakactie zal ik in de komende dagen contact met u opnemen om de laatste 

dingen af te spreken. 

Daarbij willen we graag benadrukken dat deze schoonmaakactie als doel heeft de mensen bewust te 

maken van het afvalprobleem. U weet natuurlijk dat de mensen die aan de kust wonen de eerste 

slachtoffers van deze vervuiling zijn.  Daarom wil onze vereniging dat het grote publiek naar het terrein zelf 

komt om met eigen ogen te zien om welke hoeveelheden afval het gaat die altijd in de natuur aanwezig 

zijn. Het doel is niet om te zeggen dat de stranden in uw gemeente vies zijn, maar om te zeggen dat 

deze vervuiling jammer genoeg nog steeds aanwezig is.  We willen u daarom vragen om aan deze 

actie mee te werken door de stranden voor de schoonmaakactie niet schoon te maken zodat het publiek de 

omvang van het probleem kan zien.  

Hoogachtend, 

 

 

Handtekening

 

 



           
 

 
We herinneren je eraan dat alle deelnemers die zich via de website hebben ingeschreven automatisch verzekerd zijn via de 
vereniging. 
Deelnemers die niet lid zijn van de vereniging erkennen dat de organisatoren van OCEAN INITIATIVES niet aansprakelijk 
kunnen worden gesteld en niet instaan voor schade die de deelnemer oploopt of voor schade aan de goederen die van 
hem/haar zijn of waar hij/zij gebruik van maakt. Surfrider Foundation Europe is niet verantwoordelijk in het geval dat er 
voorwerpen verloren raken of gestolen worden. Alle leden van de Surfrider Foundation Europe en de ingeschreven 
vrijwilligers die kennis hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften zullen gedekt zijn door de burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging tijdens de duur van bovengenoemd evenement. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Als je op de hoogte wenst te blijven van het nieuws van de vereniging, geef dit dan aan door een 

KRUIS te zetten in de laatste kolom.  

Voornaam Achternaam Email Adres Informatie 

over Surfrider* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ORGANISATOR VAN DE ACTIE (Voornaam – Achternaam -)  

TELEFOONNUMMER:     DATUM VAN DE ACTIE:   

NAAM VAN DE ACTIE:  

PLAATS:       POSTCODE: 

LAND: 

 

DENK ERAAN OM EEN KOPIE VAN DIT DOCUMENT TE MAKEN 



 

 

oceaninitiatives.org /////  Bijlagen 24 

Schema van het pedagogisch verloop van een 
schoonmaakactie van Ocean Initiatives 

 
 

FASES ONDERWERPEN GESCHATTE 
TIJD 

STUT 

1 
Presentatie van de groep 
(personen/vereniging/activiteit) 
en van de actie 

15 minuten 
Persdossier op de website 
www.oceaninitiatives.org 
 

2 
Voorlezen en ophangen van de 
veiligheidsvoorschriften 

10 minuten 
Gids voor de organisator 
p.22-23 

3 

De deelnemers bewustmaken 
van het zwerfafval in het water 
Wat voor soorten afval de 
deelnemers worden gevraagd op 
te ruimen, waar het afval vandaan 
komt, het traject dat het heeft 
afgelegd etc. 

10 minuten 

Pedagogisch spandoek: 
poster 1 « Het zwerfafval in 
het water ». 
Gids voor de organisator, 
p.11 

4 
Uitdelen van de vuilniszakken 
 (1 vuilniszak per 3 personen) 

5 minuten Pedagogische vuilniszakken 

5 

Voorschriften voor het 
opruimen 
(Het opruimen wordt gedaan door 
in de richting van het 
ontmoetingspunt te gaan) 

5 minuten 
Formulier voor de organisatie 
van Ocean Initiatives 

6 Opruimen 40 minuten Gids voor de organisator 

7 

Uitleg over het pedagogisch 
spandoek. 
Impact van het zwerfafval in het 
water. Hoe kun je je afval 
verminderen? 

15 minuten 

Pedagogisch spandoek: 
poster 2 en 3: « Impact van 
het zwerfafval in het water en 
de vermindering van het 
afval'  » + gids voor de 
organisator 

8 
Groepsfoto met spandoek: 
Denk eraan om ze te uploaden op 
de website 

5 minuten 
www.oceaninitiatives.org 

9 De deelnemers bedanken 5 minuten Kaart (kit) 

TOTALE DUUR VAN DE ACTIE: 1h40 

http://www.oceaninitiatives.org/
http://www.oceaninitiatives.org/
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Handvest milieu-evenement van de Surfrider Foundation 
Europe 
 

LET OP! Als je modelprojecten of evenementen in het kader van de Ocean 
Initiatives organiseert, vergeet dan niet om het handvest milieu-evenement 
van de vereniging te respecteren 
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Te lezen voor de beach cleanup 

 
Veiligheidsinstructies 

 

  
MAAK GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN HOUD TIJDENS DE CLEANUP JE 

SCHOENEN AAN 

  
VERMIJD CONTACT MET GEVAARLIJKE 

VOORWERPEN (MESSEN, PUNTIGE 
VOORWERPEN) OF VOORWERPEN MET 

ONBEKENDE INHOUD (VATEN, 
VERPAKKINGEN VAN CHEMISCHE 

PRODUCTEN, INJECTIENAALDEN…) 

KINDEREN KUNNEN ALLEEN MEEDOEN 
ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE 

  
VERMIJD HET GEBRUIK VAN 

GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN OP HET 
STRAND 

VERMIJD HET GEBRUIK VAN 
MOTORVOERTUIGEN VOOR U ROND OP 

HET STRAND 
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Te lezen voor cleanup van meren of rivieren 

 
Veiligheidsinstructies 

 

  
MAAK GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN HOUD TIJDENS DE CLEANUP JE SCHOENEN 

AAN 

  
VERMIJD CONTACT MET GEVAARLIJKE 

VOORWERPEN (MESSEN, PUNTIGE 
VOORWERPEN) OF VOORWERPEN MET 

ONBEKENDE INHOUD (VATEN, VERPAKKINGEN 
VAN CHEMISCHE PRODUCTEN, 

INJECTIENAALDEN…) 

KINDEREN KUNNEN ALLEEN MEEDOEN 
ONDER 

TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE 

  
PROBEER GEEN AFVAL UIT HET WATER TE 

HALEN 
GA NIET ZWEMMEN 

 

  
LET OP BIJ HOGE, STEILE, SOMS GLADDE 

OEVERS 
LET OP: STROOMAFWAARTS VAN EEN (STUW) 

DAM, SLUIS KUNNEN GEVAARLIJKE 
STROMINGEN ONTSTAAN 

  
RESPECTEER DE WAARSCHUWINGEN OP DE 

AANWEZIGE (VERKEERS) BORDEN 
BEL IN GEVAL VAN EEN GEVAL VAN NOOD 

HET INTERNATIONALE EUROPESE 
ALARMNUMMER 112 
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FORMULIER MET DE EINDRESULTATEN (VERPLICHT) VAN DE OCEAN INITIATIVES 2013 

In te vullen op de website (onder 'mijn account') of per post op te sturen 

 

ORGANISATOR VAN DE ACTIE (Voornaam – Achternaam -) : 

E-MAILADRES:  

DATUM VAN DE ACTIE: 

PLAATS:………………………………… POSTCODE: ………………………………………… 

LAND:……………………………………………  

AANTAL DEELNEMERS: …………………………  WAARVAN 

KINDEREN:…………………………………………… 

LENGTE VAN HET SCHOONGEMAAKTE STRAND/OEVER:  

Korter dan 100 m                          van 100 tot 200 m                 van 200 tot 500 m                       langer dan 500 m 

AANTAL GEVULDE VUILNISZAKKEN: ………………  

ALS JE NAAR AL HET OPGEHAALDE AFVAL KIJKT, WAT IS DAN DENK JE HET PERCENTAGE 

PLASTIC?      ……% 

IS JE OPGEVALLEN DAT ER OPVALLEND VEEL VAN EEN BEPAALD SOORT AFVAL IS? (er kunnen 

meerdere opties worden aangekruist) : 

 Plastic zakken                              Plastic flessen                        

(+doppen)                                

 Glas 

 Wattenstaafjes                                   Vismateriaal                                                           Blikjes 

 Sigarettenpeukjes                   Producten voor persoonlijke 

hygiëne of medische producten                               

  Polystyreen                             

 Verpakkingsmateriaal van 

voedingsmiddelen           

 Kleine stukjes plastic                                   Andere dingen (vermeld wat 

precies): 

………………………………………                               

KOM JE REGELMATIG OP DIT STRAND?  

  Ja    Nee   

INDIEN JA, WEET JE OF HET STRAND WORDT SCHOONGEMAAKT DOOR: 

 De gemeente                          Verenigingen                         Anderen:……………………… 

WEET JE OF HET EEN STRAND IS WAAR ZICH GEWOONLIJK VEEL AFVAL OPSTAPELT?  

  Ja    Nee  
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HEEFT DIT STRAND SPECIALE EIGENSCHAPPEN (woningen in de nabijheid, een (jacht)haven, 

aanwezigheid van parkeerplaatsen of picknickzones etc.) ? 

  Ja    Nee   

Indien ja, dewelke?........................................................................................................................................... 

WEET JE OF ER IN DEZE ZONE EEN EVENEMENT HEEFT PLAATSGEVONDEN WAARDOOR ER 

MOGELIJK EXTRA AFVAL IS (feesten van de gemeente of van particulieren, bijeenkomsten op het strand 

etc.)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

WAAR KOMT VOLGENS JOU HET AFVAL DAT JE HEBT OPGEHAALD VANDAAN? 

 Visserij of schaal en 

schelpdieren vangst 

 Waterzuiveringsinstallaties  Maritiem transport 

 

 Door mensen achtergelaten 

op het strand 

 

 Steden in de buurt  Anders (vermeld wat 

precies) : 

………………………………………                               

HEB JE GROOT OF OPVALLEND AFVAL GEVONDEN (auto, telefooncabine ...)? 

  Ja? Vermeld wat precies:…………………    Nee  

Als het antwoord 'ja' is, stuur dan je foto's naar shourcade@surfrider.eu. 

 

CAMPAGNE KLEINE PLASTIC FILTERS 

BEN JE GEYRAAGD OM TIJDENS DE SCHOONMAAKACTIE KLEINE PLASTIC FILTERS TE 

VERZAMELEN (see the descriptive page)? 

  Ja    Nee 

KUN JE ONS LATEN WETEN WELKE VORN(en) JE HEBT GEVONDEN AAN DE HAND VAN DE 

ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN? 
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KUN JE ONS LATEN WETEN HOEVEEL FILTERS JE HEBT GEVONDEN PER M² 

  Ongeveer 1                                          tussen de 2 en 6                                    meer dan 10.        

 

HET TOTAAL AANTAL GEVONDEN FILTERS: 

  Van 1 tot 10                                       van 20 tot 50                                            meer dan 100 

 

Vergeet niet om foto's op te sturen naar françois.verdet@surfrider64.com  

 

OPMERKING, AANDACHT IN DE MEDIA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BEDANKT VOOR JE DEELNAME! 

mailto:françois.verdet@surfrider64.com
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DENK ERAAN OM EEN KOPIE VAN DIT DOCUMENT TE MAKEN 

  

 
 

Autorisatie Afbeeldingsrecht 
 
 
Ontheffing verantwoordelijkheid – Foto/Video 
 
Door ondertekening van dit document geef ik Surfrider Foudation Europe toestemming de afbeeldingen van 
mijn kind die tijdens de activiteiten van de stichting zijn vastgelegd met een fotocamera, een videocamera 
of een digitale fotocamera te gebruiken, maar uitsluitend met als doel de activiteiten van de stichting te 
promoten, ik verleen uitdrukkelijk geen toestemming dit materiaal voor andere doeleinden in bezit te 
houden of tegen betaling aan derden te bieden. 
 
Naam van het kind: 
 
Naam van de ouder/verzorger: 
 
Datum en handtekening: 
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//PLEASE HAVE THIS DOCUMENT SIGNED// 

Laat dit document aub. ondertekenen door de ouders van alle minderjarigen die aan 
het evenement deelnemen en stuur de formulieren vóór aanvang van het 
evenement terug naar het hoofdkantoor van de stichting. Wanneer er ouders zijn 
die weigeren te ondertekenen, is het van groot belang het kind niet te fotograferen 
of te filmen. Denk eraan het origineel van dit document te kopiëren. 
 


