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Inleiding
De Stichting is opgericht op 31 augustus 2016 en is in de korte tijd van 
haar bestaan al redelijk succesvol gebleken in de realisatie van opruimac-
ties voornamelijk in de regio IJsselstein, de vestigingsplaats van de stich-
ting.

Veel tijd en energie is gestoken in de naamsbekendheid en het verwerven 
van vrijwilligers. Het geld dat hiervoor benodigd was, is deels prive bekos-
tigd en deels uit verworven donaties en sponsorgelden.

De focus van de stichting voor de komende jaren zal meer en meer komen
te liggen op voorlichting, de inzet van honden bij opruimacties en het recy-
clen van zwerfafval, met behulp van een eigen mobiel Labra-torium.
De stichting zal haar activiteiten niet alleen beperken tot de regio IJssel-
stein maar meer landelijk gaan opereren.

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen zal er behoorlijk aan de weg getim-
merd moeten worden. Ook zal er voldoende geld moeten worden gegene-
reerd. De stichting is voornemens dit te bereiken via  meer reclame, meer 
promotie en nog meer media-aandacht voor de doelstellingen van de 
stichting.

Heel erg belangrijk is de ondersteuning en inzet van jongeren, zij zijn meer
in staat zijn om leeftijdsgenoten te overtuigen van de noodzaak van het 
opruimen en het voorkomen van zwerfafval dan volwassenen.
Daarom willen in ons team ook meer jongeren betrekken.
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1. Missie/visie

Ontstaan 

We kennen allemaal de beelden van stranden vol plastic of dieren gestor-
ven of in nood door vervuiling. De oprichter van de Stichting Enjoycleanin-
gup, Alex van Eck, kon dit niet langer aanzien. Hij begon in 2016 met een
Stichting ‘Keep Our Island Clean’ met het idee de Benedenwindse Eilanden
schoon te vegen.
Het idee bleek iets te ambitieus. Hij stuitte op veel tegenwerking en soms
zelfs op corruptie, bovendien liggen deze eilanden niet naast de (IJssel-
steinse) deur. 
Zo besloot Alex zijn hond Joy te trainen om te zoeken naar plastic flesjes.
Dit ging zo goed dat dit werd uitgebreid met blikjes en pakjes drinken. Tij-
dens het uitlaten zijn zij samen geobsedeerd door zwerfafval en nemen ze
alles mee wat ze vinden. 
Vanuit eigen omgeving (IJsselstein en de Lopikerwaard) kregen ze steeds
meer positieve reacties. Er werd besloten tot een eigen Instagram- en Fa-
cebookpagina met de naam #Enjoycleaningup.   Op deze pagina’s  doet
Alex verslag van zijn dagelijkse uitlaatrondjes en de (inmiddels ontstane)
wekelijkse schoonmaakacties met meerdere vrijwilligers.  Ondanks dat het
onderwerp negatief is, met nog negatievere gevolgen voor onze prachtige
natuur en eigen omgeving, proberen Alex en de groep vrijwilligers om hem
heen het opruimen van zwerfafval op een positieve (en vooral  aaibare)
manier onder de aandacht te brengen en dit slaat aan. 
In 2018 heeft Alex een nieuw bestuur om zich heen geformeerd en is be-
sloten de naam van de Stichting definitief te wijzigen in Stichting Enjoycle-
aningup. De Stichting heeft een ANBI-status.

Missie

Onze missie is het schoonmaken van onze directe leefomgeving en natuur-
gebieden in Nederland met hulp van direct betrokkenen 
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Visie

Om het mondiale probleem aan te pakken van de vervuiling van zee en
aarde is een grote wereldwijde omslag vereist. “Enjoycleaningup” draagt
hier aan bij door partijen samen te brengen en lokale initiatieven te star-
ten en te ondersteunen. 
Wat wij doen moet sympathiek en ”aaibaar” zijn om het verhaal makkelij-
ker over te dragen en meer mensen wereldwijd te inspireren. Het is een
wereldwijd probleem maar wij denken juist dat dit probleem het beste stap
voor stap opgelost kan worden door een positieve benadering.

Via (sociale) media inspireren wij anderen en informeren wij over onze ac-
ties.

1.2 Doelstelling

Wat doet “Enjoycleaningup” ?
Wij informeren inwoners en geven voorlichting op scholen en hopen hier-
mee mensen enthousiast te maken om een bijdrage te leveren aan onze
opruimacties.
Wij zoeken op lokaal niveau naar inwoners, bedrijven en overheden die wil-
len helpen een verschil te maken dan wel oplossingen te bedenken om de
wereld schoner te maken. 
Wij zoeken op zowel nationaal als internationaal niveau naar samenwerkin-
gen met  deskundigen,  politici,  organisaties,  universiteiten en bedrijven
die dezelfde missie hebben. Samen kunnen we immers meer bereiken.
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1.3 Strategie

Opruimacties

Via Facebook en Instagram is te zien dat Enjoycleaningup al heel veel op-
ruimacties heeft gecoördineerd. Dit willen wij uiteraard blijven doen en we
willen nog veel meer acties organiseren. Ondanks dat de deelnemers alle-
maal vrijwilligers zijn, is ook hier geld voor nodig. De aanschaf van opruim-
materialen om uit te delen, de kosten van het afvoeren en recyclen van
het gevonden afval, het voorzien van koffie en/of soep voor onze vrijwilli-
gers en ga zo maar door.
Met extra geld kunnen wij nog meer mensen op de been te krijgen om zo
nog meer opruimevenementen te organiseren. 

Voorlichting

Enjoycleaningup heeft als doel de wereld een klein stukje schoner te ma-
ken en vooral te houden. Waar dan beter te beginnen dan bij de volgende
generatie? Het informeren, voorlichten en vooral inspireren van jong pu-
bliek  is  een  speerpunt  geworden  van  onze  stichting.
Laten zien wat er gebeurt met afval dat rondzwerft, hoe lang het duurt
voor zwerfafval is afgebroken of wat er gebeurt als het blijft liggen en in
ons ecosysteem terechtkomt, zijn belangrijke punten in de informatievoor-
ziening  naar  jongeren.  

Het is een gegeven: jong geleerd, is oud gedaan. De stichting probeert op
ludieke wijze (onder andere met een dolenthousiaste labrador) de jonge
generatie te laten zien hoe het wel moet en hoopt op die manier op meer
bewustwording.
We merken dat voorlichting geven op basisscholen, maar ook op de mid-
delbare scholen een hoop positieve reacties oproept. Kinderen worden en-
thousiast bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe ideeën om het zwerf-
afval terug te dringen! Uiteraard heeft Joy, als aaibare factor in dit hele op-
ruimverhaal, een grote rol en mede dankzij haar willen kinderen dit zeker
thuis ook aan hun ouders vertellen. De opruimhond is bij hen in de klas ge-
weest! Dit is zeker op basisscholen altijd een groot succes.
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Op de middelbare scholen gaat het er iets serieuzer aan toe. Hier probeert
de stichting  tieners te motiveren om met nieuwe, frisse ideeën te komen
om aandacht te vragen voor zwerfafval en vooral om zelf het nut van iets
in de prullenbak te gooien in plaats van op straat, in te zien. Ook hier krij-
gen we veel positieve feedback en worden vaak zelfs teruggevraagd om
na een aantal weken het resultaat van hun creativiteit te komen bespreken
en/of bewonderen.
Wij willen dit succesverhaal verder uitbreiden en leerlingen door het hele
land en misschien zelfs wel daarbuiten informeren en inspireren.

Recycling; het Labra-torium ( mede vernoemd naar ons boegbeeld de la-
brador  Joy  )

“Help ons aan een mobiel educatiecentrum!”
 Met ons ‘Labra-torium’ willen we naar basis- en middelbare scholen in de
regio om kinderen en jongvolwassenen te laten zien dat plastic geen rom-
mel is, maar een (dure) grondstof, waarvan weer allerlei mooie producten
gemaakt kunnen worden.
Het Labra-torium zal daarom worden voorzien van een 3D-printer, die op
ludieke wijze inzichtelijk maakt dat je van bijvoorbeeld plastic bekertjes
weer  ander  bruikbaar  materiaal  kunt  maken.

Daarnaast zal er in het Labra-torium een keukenblok moeten komen, zodat
we onze vrijwilligers kunnen voorzien van koffie, thee of soep. Uiteraard
onmisbaar  tijdens  schoonmaakevenementen.
En tenslotte zal een deel van het Labra-torium moeten worden ingericht
voor afvoer van gevonden zwerfafval.
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2. Huidige situatie

Wij zijn ervan overtuigd dat we de goede
weg gevonden hebben.
Niet alleen blijken de opruimacties succes-
vol  te  zijn,  maar  worden  wij  ook  steeds
meer gevraagd om voorlichting te geven.

Ook de benoeming van ons boegbeeld, de
hond Joy, als ‘Dier van het jaar 2018/2019’
door de kinderkrant Kidsweek heeft en zal nog veel naamsbekendheid op-
leveren. 

2.1 Activiteiten van de organisatie

Het organiseren van opruimacties in en rondom IJsselstein maar ook op
stranden.

Promotie voor het trainen van honden bij diverse hondenscholen (wereld-
wijd) in het zoeken naar zwerfafval. 

Voorlichting geven op scholen en tijdens opruimacties

Gezamenlijk  met  partners  en/of  overheden  adopteren  van  parken  en
groenvoorzieningen om deze regelmatig door vrijwilligers schoon te ma-
ken.

Voor de realisatie van ons Labra-torium zijn wij in contact met bedrijven
om ons hierbij te helpen. 

webshop voor promotie van schoonmaakartikelen en onze naamsbekend-
heid.
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3. Toekomst

De stichting wil haar netwerk vergroten door uitbreiding van het bestuur 
en het instellen van expertgroepen door jongeren.
Daarnaast is de samenwerking tussen de verschillende organisaties in Ne-
derland dit zich ook bezighouden met (het opruimen van) zwerfafval geïn-
tensiveerd. 

4. Organisatie

De Stichting Enjoycleaningup is opgericht op 31 augustus 2016 en handelt
tevens onder de naam “Enjoycleaningup Foundation”

Algemene gegevens:
Nummer KvK:  66756634
RSIN nummer: 856685914

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling ( ANBI )

Contact gegevens:
Adres:      Koddebeierlaan  20
               3401 GE IJsselstein

Website:  www.enjoycleaningup.com
E-mail:     info@enjoycleaningup.com
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4.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
· Frea Wiegand Bruss (voorzitter) 
· Machiel Jimmink (penningmeester) 
· Michel de Lassacquère (secretaris) 
· Alyssa Willemse 
· Alex  van  Eck  

De  bestuursleden  zijn  allen  vrijwillig  werkzaam en  ontvangen  hiervoor
geen vergoeding.

4.2 Overige medewerkers   

De ambassadeurs / boegbeelden van de stichting zijn: 
· De  honden  Joy  en  Bas

En de vrienden van de stichting zijn:
· Justin (Social Media Expert) 
· Mitchell (Chief Troublemaker) 
· Mark (Communicators Media concepts & desig
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5. Financiën 

De stichting  heeft  met  voorzichtig  financieel  beleid,  zonder  afbreuk  te
doen aan haar doelstellingen, inmiddels een kleine algemene reserve op-
gebouwd en voor het project Labra-torium € 10.000,-  gereserveerd als be-
stemmingsreserve.

De totale uitgaven voor het Labra-torium worden geschat op € 100.000,-
Wij hopen in de komende twee jaren voldoende middelen te verkrijgen om
dit project in 2021 te kunnen financieren. 
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Hoewel niet altijd een duidelijke scheidslijn aan te geven is, verwachten wij

dat het project Labra-torium voornamelijk gefinancierd gaat worden door
sponsoring vanuit het bedrijfsleven en overheden en de kosten met be-
trekking tot de opruimacties en voorlichting door donaties van particulie-
ren.
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