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Kernactiveiteit & Doelstelling 

Stichting The Wave heeft als statutair doel het leveren van een bijdrage aan een wereld 
zonder (plastic) zwerfafval door een massale beweging van bewustwording en actie in 
gang te zetten bij sportverenigingen, scholen en gemeenten. 

De focus ligt in eerste instantie op sportverenigingen en is tweeledig:  
1) Het terugdringen van het gebruik van wegwerpplastics;  
2) Het creëren van bewustwording over de problematiek van de ‘plastic soup’ onder 

(jeugd) leden en sponsoren.  

De kernactiviteit en doelstelling van The Wave is om (duurzaamheidscommissies van) 
sportverenigingen te voorzien van middelen en kennis om grotendeels zélf de uitdaging 
binnen de vereniging aan te gaan om een plastic smart sportvereniging te worden – met 
ondersteuning op maat waar nodig. Deze ondersteuning bestaat uit:  

1) Sportclubs voorzien van de ondersteuning om de plastic footprint te verkleinen.  
2) Sportclubs voorzien van ondersteuning om de bewustwording van de plastic 

vervuiling te vergroten onder de leden en deze actief te betrekken in de oplossing. 

Het vergroten van de bewustwording heeft als doel om de leden te bereiken en het 
probleem van plastic afval te laten erkennen. Hiermee creëren sportverenigingen het 
nodige draagvlak om veranderingen door te voeren en wordt gedragsverandering 
gestimuleerd. Daarnaast geeft dit de leden de mogelijkheid om actief bij te dragen en 
onderdeel te zijn van de oplossing. 
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De Stichting dient het algemeen belangen tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 
door: 

• Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies; 
• Het verstrekken van achtergrondinformatie over het plasticprobleem  
• Het organiseren van evenementen, samen met de partners  
• De Stichting heeft geen winstoogmerk 
• De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan 

een bestuurder 
• Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden aan 

hen door de Stichting vergoed. 
• Aan bestuurders kan geen beloning, vakantie- of presentatiegeld 

worden toegekend. 

De hoofdlijnen van het beleidsplan 

1) Sportclubs voorzien van de ondersteuning om de plastic footprint te verkleinen.  
2) Sportclubs voorzien van ondersteuning om de bewustwording van de plastic 

vervuiling te vergroten onder de leden en deze actief te betrekken in de oplossing. 
Dit doen we door middel van Club Clean Ups, gastlessen (In samenwerking met het WWF) 
op scholen, het organiseren van informatieavonden, een Kahoot-quiz, een te ontwikkelen 
online monitoringstool om het effect meetbaar te maken. 
- Het houden van een transparante en toegankelijke administratie 
- Het organiseren van educatieve evenementen en manifestaties 
- Onderhouden van goede contacten met het Wereld Natuur Fonds, Nederlands Schoon 

en andere stakeholders 
- Het verwerven van benodigde middelen door benaderen van bedrijfsleven en fondsen; 
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Beloningsbeleid 
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of 
minimale vacatiegelden. 
De Stichting voldoet aan de volgende voorwaarden 
• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang; 
• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten 

geen winstoogmerk; 
• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, voldoen 

aan de integriteitseisen. 
• De bestuurders en/of beleidsbepalers van de Stichting beschikken niet over het 

vermogen van de instelling alsof het hun eigen vermogen is. 
• De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het 

werk van de Stichting. 
• Daardoor zal het eigen vermogen beperkt blijven; 
• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen; 
• Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een ANBI met 

een soortgelijk doel, namelijk: Het Wereld Natuur Fonds  
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

Motivatie voor aanvraag 
De Stichting zet zich in om de de bewustwording omtrent het gebruik van plastics om 
sportclubs te minimaliseren,  leden te bereiken en het probleem van plastic afval te laten 
erkennen en circulairder te maken. Hiermee creëren sportverenigingen het nodige 
draagvlak om veranderingen door te voeren en wordt gedragsverandering gestimuleerd. 
Daarnaast geeft dit de leden de mogelijkheid om actief bij te dragen en onderdeel te zijn 
van de oplossing. 

Belastingvoordeel voor begunstigers van een ANBI 
Voor begunstigers van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in 
de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag 
van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 


