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Voorwoord van de voorzitter
Na de oprichting van Holanda Green Solutions in 2017 was 2018 een jaar van het opbouwen van
kennis, samenwerken en het ontwikkelen van de eerste dakpan! Ook waren we dit jaar wat meer
zichtbaar als stichting en hebben we de financiën een boost gegeven.
Voor het bestuur was het jaar 2018 een jaar waarin gezocht werd naar de juiste balans tussen
bestuur en operatie. Omdat er veel operationele zaken de agenda’s beheerde was het bestuur wat
zoekende naar de juiste formule en resultaten.

Verslag van het bestuur
De doelstelling van de stichting blijft natuurlijk hetzelfde; in verschillende landen bruikbare
producten maken van het opgeruimde plastic afval. Hierbij wil de stichting de lokale bevolking een
baan bieden, het afval opruimen uit de natuur en een mooi bruikbaar product maken. Het doel is om
te starten met het maken van een dakpan. Voor 2018 was het doel om een ‘proof of concept’ te
maken en dat is gelukt. Recyclaar en partner Van Werven heeft een mal laten maken van de
dominicaanse dakpan.
Foto dominicaanse dakpan en mal

Met deze mal zijn we aan de slag gegaan en hebben we met verschillende mixen plastic en zand de
mal gevuld en deze laten drogen. De mal is gemaakt dankzij de hulp van Rob Labots van Van Werven.
Er zijn meerder dakpannen gemaakt bij van werven, de mal is aangepast en er zijn verschillende
mixen geprobeerd.

Foto’s van het proces:

Het wegen van de plastic mix/verhoudingen

Het mengen

Het verwarmen van de mal

De mix in de extruder doen

Het verdelen van de massa

Het vullen van de dakpan/mal

Het persen met hydrolische pers

Het koelen
.

De uiteindelijke dakpan

We hebben uiteindelijk 3 goede pannen gemaakt met de volgende mixen:
1. 0,75 pp/pe mix, 0,75 ldpe 1 zand
2. 1 pp/pe mix, 1 ldpe, 1 zand
3. 1,25 Pp/pe mix, 1 ldpe, 0,75 zand
We hebben gebruik gemaakt van een kleine laboratorium extruder en een grote hydrolische pers.
We hebben een brander onder de mal gezet om de mix warm te houden. Aangezien de snelheid
waarmee de brei uit de extruder komt niet snel gaat moet de substantie niet afkoelen.

Verder hebben we voor kennis en informatie met verschillende bedrijven gesproken over sponsering
en over ons plan en eventuele hulp hierin. Het metaal recycle bedrijf Overdie heeft door een
stichting in Namibië te helpen contacten in Namibië en hebben ons bij elkaar gebracht.
We hebben via Hendrik Wolters van TRH een contactpersoon gekregen bij JPI polymers. Deze Jeroen
Peeters gesproken en zij willen de lijn (de verschillende machines) wel inkopen en uitproberen in hun
fabriek. Ook hebben we via Rob Labtots contact gekregen met Pipelife en met Wienerberger ivm de
vorm van de dakpan.
Wybren Lok van Netcloud heeft veel contacten in Tanzania. Zij hebben interesse ineen mobiele
fabriek, ook daarmee houden we contact en kunnen we hopelijk in de toekomst samenwerken!
Kortom er is veel genetwerkt en er zijn dit jaar weer veel contact gelegd met nieuwe bedrijven en
organisaties, hieronder nog even een overzicht:
- Rene’s kidscentrum – stichting in Namibie
- Overdie – Alkmaar metaal recycling
- JPI polymers – Jeroen Peeters
- Jaco Veenema – Wienerberger
- Mark van Loon – Pipelife
- Wybren Lok – Tanzania – Netcloud
- Bo Teerling – oprichter Help Malawi
- Gemeente Leeuwarden – Eelco Veenstra
- Wilfred van Werven – van Werven
- Tanswell Rooienasie – Namibie – Let do it! (World clean up day)
- Greenjoy - botenverhuur

Sponsoren en vrijwilligers
Er is een clean up gehouden in Leeuwarden er is een benefiet quiz georganiseerd om geld in te
zamelen. Allereerst willen we Iedereen die mee heeft gedaan aan de Clean Up en de Benefiet avond
(beide in Leeuwarden) heel erg bedanken. Dankzij deze avond is er veel geld binnengekomen 1380,en kunnen we de container aanschaffen. Ook is Viktor Horst (Natural Focus) erg belangrijk voor het
onderhouden van onze website en het maken van de flyers. De gemeente is zo aardig geweest om
prikstokken te leveren voor de clean up. En Greenjoy voor de boten en supplanken uit te lenen.
Neushhoorn heeft het café beschikbaar gesteld. Roel Hoekstra bedankt voor het DJ rock en Roel
gedeelte en Catharina Jaworski voor het meehelpen van het verzinnen van de quiz vragen.
Poort3 uit Leeuwarden houdt de site in de lucht. Multiescape room in Leeuwarden heeft de prijs
gesponsord.
Ook komend jaar willen we weer evenementen gaan organiseren, zoals clean up’s en benefiet
avonden of andere activiteiten/acties om geld binnen te halen.
We zijn hierbij op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen!
Stichting Doen willen we vragen om te sponsoren en we gaan op zoek naar andere investeerders
zoals ontwikkelingssamenwerking en Unicef.
Een kleine sfeer impressie van de Clean up:

De Benefiet Quiz avond in de Neushoorn café in Leeuwarden was ook een groot succes! Het was een
gezellige avond met veel kennissen en betrokken van de stichting. Het was vooral leuk om in
ontspannen sfeer wat te praten over de ontwikkelingen van de stichting en waar we zoal mee bezig
zijn.

Op financieel vlak hebben door de benefiet avond een mooi bedrag binnen gehaald waaronder één
groot bedrag van 1000,- van Linda Vierhout. Heel fijn om iets in kas te hebben, voor bijvoorbeeld de
aankoop van de container.

Financiële resultaten
Financiële resultaten Holanda Green Solutions 2018

Winst en verlies 2018 €
Bankkosten
Declaraties
Totaal
Resultaat

123,94 Donaties
131,92
255,86
1335,29

1591,15

1591,15

Balans 2018 €
Tiodos rekening courant 1762,49 Eigen vermogen
1512,49
Triodos spaarrekening
0 Schuld ouders Anke
250

1762,49

EV 2017
Resultaat 2018
EV 2018

1762,49

177,2
1335,29
1512,49

Door de pub quiz en individuele sponsoring is er in 2018 een positief resultaat ontstaan. Nog lang
niet genoeg voor een mobiele fabriek maar wel fijn om zwarte cijfers te presenteren. In 2019 zullen
we dan ook de schuld van de ouders van Anke aflossen.

De volgende stappen
Dit jaar (2019) is het plan om met het bestuur een goed duidelijk plan op papier te krijgen. De
strategie en focus moet scherper om de juiste sponsoring aan te trekken.
We willen de vorm van de dakpan definitief maken en daarna een matrijs of meerdere matrijzen
laten maken. Vervolgens de machines bij JPI Polymers neerzetten en aan de lijn gaan werken.
Namibië, Tanzania of Dominicaanse als eerste land gaan kiezen om de eerste fabriek neer te gaan
zetten en ondertussen ook blijven netwerken en eventueel samenwerkingsverbanden zoeken.
Dit jaar gaan we met het bestuur vaker bij elkaar te komen. Op die manier hopen we wat meer actie
te kunnen ondernemen, meer geld binnen te halen en eerder de mobiele fabriek klaar te hebben.
Het zou heel fijn zijn wanneer Anke in dienst genomen kan worden door de stichting of gesponsord
wordt, zodat zij zich volledig kan richten op het verwezenlijken van het doel.
Het bestuur is er voor om overzicht te houden, sturing te geven en controle te hebben over de taken
van de stichting.
Er moet dit jaar een goede taakomschrijving komen van de bestuursleden. Welke taken zijn er en wie
gaat dit uitvoeren? Kortom nog genoeg te doen!

