STOP TALKING

LET’S GO PLASTIC FISHING

KOM AAN BOORD!
Samen voor plasticvrije wateren
Plastic Whale is een social enterprise met
een maat-schappelijk doel: plasticvrije
wateren wereldwijd. Dat doen we door te
laten zien dat plastic een waardevolle
grondstof is en dus geen afval. Hierbij
willen we zoveel mogelijk mensen en
bedrijven betrekken.
Ook jij kunt helpen onze missie te
bereiken, want wij mogen weer varen!
Dat is groot feest! Het was eventjes goed
nadenken hoe wij nog steeds een unieke
ervaring kunnen bieden op 1,5 meter,
maar het is ons gelukt! Kom plasticvissen
met jouw team, afdeling of bedrijf op de
Amsterdamse grachten of Rotterdamse rivieren of verras een
collega en doe de ervaring cadeau! We zijn super blij dat we
wederom het onmogelijke mogelijk hebben kunnen maken.
Kortom, kom aan boord en ga mee plasticvissen!

Bij Plastic Whale houden we er niet van om te veel te praten over het plastic
probleem. Liever zetten we onze woorden om in daden. Hoe we dat doen?
We COLLECT.... zoveel mogelijk plastic met zoveel mogelijk mensen. We zijn
al ink bezig in de Nederlandse wateren, maar we richten ons op de hele
wereld.
We CREATE... waardevolle dingen van plastic. Op dit moment maken we
boten en meubilair. Maar we willen meer creëren, dus hebben we meer
grondstoffen nodig. En hoe meer plastic afval we verzamelen, hoe groter
onze positieve impact wordt.
We EDUCATE... duizenden kinderen en jongeren met ons speciale
scholenprogramma in Nederland en het buitenland. Doormiddel van
presentaties en workshops voor bedrijven, inspireren, bereiken en activeren
we steeds meer mensen. Zo krijgen we een steeds grotere en bredere
maatschappelijke betrokkenheid bij onze missie.

fl

 


COLLECT. CREATE. EDUCATE.
Wij zijn echte doeners

DE GROTE TOVERTRUC
Van afval naar product
Hoe toveren we plastic afval om tot een product? Eerst vissen we alle soorten plastic en ander afval uit de
grachten. Dan halen we de PET- essen ertussen uit en gebruiken ze als grondstof. Op dit moment wordt het
overige afval nog verwerkt door de gemeente, maar we zijn bezig om te kijken hoe we ook andere plasticsoorten
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kunnen hergebruiken. De PET- essen worden eerst gewassen, voordat ze worden vermalen. De kleine stukjes
worden dan verwerkt tot korrels of vezels. De korrels gebruiken we om foamplaten te maken voor onze boten en
tafels. Van de vezels maken we vilt, waarmee we onze Plastic Whale Circular meubels bekleden!

 


LET’S COLLECT!
Plasticvissen in Amsterdam
Voordat we samen gaan plasticvissen zal een van onze schippers een
korte introductie geven op de opstapplek. Daarna gaan we aan boord en
leiden onze schippers je naar de mooiste en meest verrassende plekken
in de stad. Na 1,5 uur varen, plasticvissen en mooie plekken ontdekken
leggen we aan op de afstapplek. Daar wordt de vangst bekeken. De boot
met het meeste afval én de boot met de meest bijzondere vangst,
winnen een prijs!
We plannen elke dag 3 vistochten op de volgende tijden:

• 10:00 - 12:00 uur
• 13:00 - 15:00 uur
• 16:00 - 18:00 uur
Als deze tijden jullie niet goed uitkomen, kunnen we in overleg kijken of
we het programma naar wens aan kunnen passen!

PLASTIC VISSEN PROGRAMMA:
10:00 INTRODUCTIE DOOR DE SCHIPPER
10:15 PLASTICVISSEN
11:45 PRIJSUITREIKING + FOTOMOMENT
12:00 EINDE VAN HET EVENT

TEAMBUILDING
Samen maken we het verschil

Omdat we weten hoe belangrijk teambuilding is binnen een team, afdeling of
bedrijf, doen we er alles aan om elk evenement tot een groot succes te
maken. We bespreken graag van tevoren hoe we jullie evenement tot een
unieke ervaring kunnen maken.
Elke vistocht met Plastic Whale werkt aanstekelijk. Mensen die ons zien
plasticvissen beginnen spontaan ook afval te verzamelen en helpen zelfs mee
onze buit te vergroten. Op het water en vanaf de kade juichen mensen ons
toe. Door te plasticvissen wereldberoemde grachten, worden je goede daden
zichtbaar en word je onderdeel van de oplossing. Met het vissen zet je een
belangrijk statement neer! En met elke plastic es die je verzamelt wordt de
boodschap alleen maar sterker, omdat we hier weer mooie, nieuwe
producten van kunnen maken.
“Plastic vissen is voor de Tommy Cares Foundation een uniek bedrijfsuitje, omdat het
plezier maken en een maatschappelijk verantwoord doel met elkaar combineert. Onze
mensen zijn elke keer weer enthousiast over het plastic vissen.”
Robert Monas, Tommy Hil ger European Foundation

fl

fi

Wil je weten wat anderen van het plastic vissen vinden? Hier lees je nog meer
ervaringen.

 


WAT JE MOET WETEN…
voordat je in ons bootje stapt
COVID-19
Tijdens het plasticvissen laten onze schippers je de mooiste plekken van Amsterdam vanaf het water zien. Het minimum aantal deelnemers is 1 persoon. Het
maximaal aantal is 30 i.v.m. de regels van het RIVM.
REGENT HET PIJPENSTELEN?
Geen man overboord! Het plastic vissen zal niet in het water vallen. We hebben genoeg duurzame regenponcho’s bij ons voor iedereen. Geloof het of niet,
onze ervaring is dat juist tijdens de plensbuien de deelnemers vaak nog meer lol hebben in het plasticvissen.
We varen het hele jaar door, want ook in de herfst en de winter komt er veel plastic in het water terecht. Mocht het weer nu echt te slecht zijn, dan kunnen
we gezamenlijk besluiten om het uitje te verzetten.
PRIJZEN
Plasticvissen met Plastic Whale kost €250 per boot (excl. btw). Dit is inclusief alle gebruikte materialen, de prijs voor het winnende team, transport- en
opslagkosten en de kosten van de afvalverwerking.
IN DE PLASTIC SLOEP TEGEN PLASTIC SOEP
De Plastic Whale boten zijn allemaal gemaakt van plastic afval uit de Amsterdamse grachten en bieden plaats aan 4 personen. We hebben hierbij rekening
gehouden met de 1,5 meter afstand tussen de plasticvissers. Onze boten worden altijd bestuurd door een van onze 50 ervaren schippers. Op drukke dagen
of tijdens grote evenementen kunnen we weleens een beroep doen op elektrisch aangedreven boten, die je wel zelf kunt besturen. Uiteraard zorgen wij ook
dan voor alle benodigde plasticvismaterialen en zul je worden begeleid door een van onze schippers.

 
 


STAP AAN BOORD
in Amsterdam
We hebben verschillende opstaplocaties geselecteerd. Je vindt de
aanlegplaatsen ter hoogte van onderstaande adressen. Maak een keuze van
de locatie die jou het beste uitkomt afhankelijk van het aantal personen:
1: Herenmarkt / Brouwersgracht 62
2: Rode Hoed / Keizersgracht 102
3: Waterkant / Marnixstraat 246
4: Westerpark / Polonceaukade 1

Wil je liever ergens anders aan boord gaan? Vertel ons waar en dan gaan we
op zoek naar een geschikte opstapplek in de buurt. Let wel op, hier kunnen
extra kosten voor berekend worden.

 


WACHT EVEN…
er is nog meer!

 


WORDT ONZE PARTNER OP HET WATER
Sponsor je eigen boot, gemaakt van plastic uit de
Amsterdamse grachten
Je kunt een design sloep, gemaakt van plastic uit de Amsterdamse grachten, sponsoren.
Jouw boot is uniek, want hij draagt jouw bedrijfsnaam en maakt deel uit van onze kleurrijke
vloot.
Met je eigen plastic sloep genereer je positieve
aandacht binnen en voor je bedrijf. Via publiciteit in
de media, onze Plastic Whale brochures en uiteraard
door de honderden boottochten die we door
Amsterdam maken met jullie boot. Ook ben je zichtbaar tijdens publieke evenementen. De
sloep kan onderdeel zijn van jullie grotere duurzaamheidsdoelstellingen waarin wij graag
meedenken om jullie stakeholders op verschillende niveau's te betrekken.
De boot wordt geheel door Plastic Whale onderhouden, dus je hebt er geen omkijken naar.
Een gesponsorde boot heeft nog meer voordelen, behalve dat je bedrijfsnaam op de plastic
boot komt te staan, word je uitgenodigd om te komen bedrijfsvissen, je krijgt een
lidmaatschap voor twee personen van het Captain’s Club netwerkevent en daarnaast een
lezing van de oprichter van Plastic Whale, Marius Smit.

 
 
 


WORD OOK DESIGN PARTNER
Plastic gerecycled meubilair op jouw kantoor
Plastic Whale Circular Furniture zijn design meubelen die we in samenwerking
met meubelfabrikant VEPA en ontworpen door LAMA Concept hebben ontwikkeld.
Kantoormeubilair gemaakt van plastic dat we opvissen uit de grachten. Het is
speciaal ontworpen voor vergaderruimtes waar bedrijven hun stakeholders kunnen
betrekken en concreet mee kunnen nemen in de kracht van DOEN als het gaat om
verduurzaming. Het zijn geen gewone meubelen, ze staan voor waardecreatie van
afval, gerealiseerd door de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen.
Je kunt Plastic Whale Circular Furniture Partner worden
door een van onze Whale vergadertafels te bestellen,
inclusief 8 Whale Tail stoelen. Alles is gemaakt van plastic
uit de Amsterdamse grachten. Bovendien ontvang je twee
lidmaatschappen va het Captain's Club netwerk event en
ben je uitgenodigd om met ons plastic te vissen in de
grachten van onze hoofdstad.

 
 
 
 


VIS JE EIGEN MEUBELS
In je eigen Plastic Whale boot
Stel je eens voor, van het plastic dat je met je team,
klanten of leveranciers uit de grachten hebt gevist,
maken wij meubels voor jouw bedrijf.
Je kunt dit zelfs doen vanaf je eigen gesponsorde
boot!
Ook is het mogelijk om van het plastic afval, dat van
jouw bedrijf afkomstig is, Plastic Whale Circular
Fu r n i t u r e te m a ke n . Va n k a n to o r a f va l to t
kantoordesign. Heb je iets in gedachten? Laat het
ons weten!

De Plastic Whale Foundation heeft een scholenprogramma waar al
duizenden kinderen, aan meedoen. Jaarlijks organiseert de stichting
ook een aantal grote publiek plasticvis evenementen. Help ons met
onze missie, doneer en ga mee plasticvissen!

LET’S START DOING
T: +31 (0)20 737 3049

W: WWW.PLASTICWHALE.COM

E: CONTACT@PLASTICWHALE.COM

