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Dit formulier wordt niet automatisch opgeslagen. 

Vergeet het formulier daarom niet op te slaan voordat je deze sluit. 

 

  



We verzoeken je vriendelijk onze criteria goed door te nemen voor je een aanvraag indient. Dit geeft 

beide partijen de mogelijkheid om waardevolle tijd in te zetten daar waar de kans op een positieve 

uitkomst het grootst is. 

 

Lees hier meer over het doen van een aanvraag en onze criteria:   

https://www.triodosfoundation.nl/doe-een-aanvraag 

 

 

Procedure 

 
• Controleer met behulp van de checklist op de volgende pagina of het project in 

aanmerking komt voor een donatie van Triodos Foundation. 

• We vragen je dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Als er onduidelijkheden zijn, horen 

we dat graag via de mail. 

• Een complete aanvraag wordt verstuurd naar triodos.foundation@triodos.nl. Binnen 1-3 

werkdagen sturen we een ontvangstbevestiging. 

• De behandeltijd hangt af van het moment van insturen, zie het overzicht hieronder. 

• We beoordelen of het project binnen ons thema, visie en criteria past. Daarnaast kijken we 

of het project aansluit bij een van de vijftig fondsen die we beheren. 

• Als we niet genoeg aanknopingspunten zien, krijg je een vervroegde reactie van ons, indien 

mogelijk binnen enkele weken. 

• Bij vragen nemen we contact op. 

• We laten éénmaal per kwartaal de definitieve besluiten weten. Tussen sluiting van de 

inzendingen en ons besluit nemen we 8-12 weken de tijd.  

 

 

 

Behandeltijd 
 

Inzending Sluitingsdatum Besluit  

januari t/m maart 31 maart juni 

april t/m juni 30 juni september  

juli t/m september 30 september december 

oktober t/m december 31 december maart 

 

 

  

https://www.triodosfoundation.nl/doe-een-aanvraag
mailto:triodos.foundation@triodos.nl


1 Checklist 
 

Voldoet je organisatie en project aan de volgende eisen?  
 
Thema  

Het project draagt bij aan: 

- De transitie naar een (sociaal en ecologisch) gezond voedselsysteem en een veerkrachtige, 

biodiverse natuur.  

- Een inclusieve benadering, waarin iedereen in staat is om bij te dragen aan deze transitie.  

- De ontwikkeling van een regeneratief economisch en maatschappelijk systeem dat dienend is 

aan de natuur en dus aan de mens.  

 

Visie  

Het project… 

- is positief 

- is vernieuwend (vernieuwt denken over het onderliggende probleem)/heeft een vernieuwende 

aanpak voor het onderliggende probleem 

- pakt het probleem bij de wortel aan en doet niet aan symptoombestrijding 

- heeft een voorbeeldfunctie en laat zien hoe het anders kan 

- is in staat om de impact te communiceren en verspreiden 

- beoogt blijvende verandering  

- plant een zaadje voor komende generaties 

 

Projectvorm 

- onderzoek 

- kennisdeling 

- coalitievorming 

- onderwijsvernieuwing 

(creatieve) projecten met concrete impact (voor komende generaties) 

- alternatieven voor een betere toekomst 

- innovatieve pilots en projecten in hun groeifase 

- beleidsbeïnvloeding  

 

Is aan één van de bovenstaande punten niet voldaan? Dan komt het project helaas niet in 

aanmerking voor een donatie door Triodos Foundation.  

 

Criteria projectomvang  

Het project… 

- heeft (de potentie tot) landelijk bereik 

- is verankerd in relevante netwerken, waardoor het bredere impact heeft buiten de direct 

doelgroep 

- bereikt minimaal 500-1.000 mensen 

- heeft een budget waarbij een donatie van €5.000 - €10.000 het verschil kan maken 

- wordt gesteund door minimaal twee andere partijen 

 

Criteria organisatie  

De organisatie… 

- beschikt over ervaren bestuur (bestaande uit minimaal drie onafhankelijke bestuurders; 

zonder onderlinge familieband) en toezicht  

- gaat op een verantwoorde manier met geld om 

- werkt op professioneel niveau 

  



We steunen in principe geen initiatieven die: 

 

- alleen lokaal impact hebben 

- een begroting hebben groter dan €300.000 

- een publicatie, film, app, seminar, congres of festival betreffen 

- in noodhulp of basale levensbehoeften voorzien 

- vallen binnen de taak van de (lokale) overheid 

- zelf als fondsenwervende organisatie of vermogensfonds opereren 

- nu of in de toekomst commerciële activiteiten willen ontplooien 

- zich richten op verwerving, onderhoud of inrichting van vastgoed 

- gericht zijn op ondersteuning van individuen of individuele activiteiten 

- in het kader van een studie of leertraject passen, of georganiseerd zijn door studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 Gegevens van de organisatie 
 

Dit formulier wordt niet automatisch opgeslagen.  

Vergeet het formulier daarom niet op te slaan voordat je deze sluit. 

 
Naam organisatie (volledig):  

 

Rechtsvorm: 

(Wij steunen geen bedrijven of 

individuen) 

 

ANBI status:  

Plaats van vestiging:  

Telefoonnummer:  

Website:  

 

Algemeen email-adres:   

 

 

 

Naam contactpersoon: aanhef, 

voornaam en achternaam 

 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Rol binnen de organisatie: 

 

 

 

 

De aanvragende partij verklaart bij het insturen van de aanvraag dat: 

• aanvrager toestemming geeft voor het verwerken en bewaren van de in de aanvraag 

aanwezige persoonsgegevens conform het privacy-beleid van Triodos Foundation  

(zie https://www.triodosfoundation.nl/privacyverklaring). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.triodosfoundation.nl/privacyverklaring


3 Samenvatting 

 
De samenvatting van het project wordt voor meerdere doeleinden gebruikt (een voorstel aan 

schenkers, verslag aan het bestuur en eventueel onze website). Dit is dé kans om het project 

samen te vatten in een wervende tekst.  

 

Vermeld in een samenvatting van max. 200 woorden o.a.: 

- Naam en doelstelling van de organisatie 

- Projecttitel  

- De gewenste bredere impact en concrete activiteiten van het project  

- Doelgroep en gewenste (in)directe bereik van de activiteiten 

- Het onderscheidend vermogen: op welke manier bereiken jullie positieve en blijvende 

verandering, en waarom op deze manier? 

 

Let op! Gebruik géén eerste persoon enkelvoud/meervoud (ik, mijn, we, wij, ons) maar derde 

persoon of een algemene vorm: "Stichting ABC wil / zij willen impact maken" of “Er is behoefte 

aan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projectvorm:  

 

ANBI status:  

 

Stad en/of land van uitvoering:  

Looptijd:  

 

Startdatum:  

Totaal budget (€):  

Eigen bijdrage (€):  

Vraag aan ons (€):  

Drie grootste kostenposten:  

 

 

 

 

 

 

De aanvraag is/wordt ook ingediend bij: 

 

 

 

 

 

 

Reeds ontvangen toekenningen 

(organisatie en bedrag): 

 

 

 

 

  



4 Nadere toelichting op de aanvraag 
 
Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen we je ook de aanvullende vragen te 

beantwoorden. 

 

Impact vragen (mogen beknopt worden beantwoord) 

 

Welke activiteiten worden 

georganiseerd? (omschrijf deze heel 

concreet) 

 

 

Hoeveel mensen zijn direct betrokken 

als doelgroep? 

 

 

Welke en ongeveer hoeveel mensen 

worden indirect bereikt? 

 

 

Wat zijn de directe effecten op de 

doelgroep? 

 

 

 

Wat is het indirect en bredere effect van 

het project (de impact)? 

 

 

 

Hoe gaan jullie meten of dit effect en de 

doelgroep daadwerkelijk is bereikt? 

 

 

 

Hoe worden de processen van het 

project gemonitord en geëvalueerd? En 

door wie? 

 

 

 

Welke successen of voortgang zijn 

reeds geboekt die bijdragen aan de kans 

van slagen van dit project? 

 

 

 

 



 

Motivatie 

 

Denk daarbij aan: Wat was de 

aanleiding om dit project/deze 

organisatie te beginnen? Wat maakt 

jullie de juiste partij om dit project uit te 

voeren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk en expertise 

 

Welke onderbouwing hebben jullie voor 

deze aanpak (ervaring, onderzoek)? 

Welke andere partijen zijn bezig met dit 

onderwerp, en wisselen jullie kennis 

met hen uit?  

Met welke andere personen, 

organisaties en netwerken werken jullie 

samen en op welke manier? 

 

 

 



 
Doelgroep 

 

Heeft de doelgroep ook input geleverd 

op de aanpak van het project? 

Is het ook de bedoeling om doelgroepen 

aan te spreken die normaliter niet snel 

betrokken zouden raken bij deze 

activiteiten, en hoe zorgen jullie dat ze 

bereikt worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezicht 

 

Welke bestuursstructuur hebben jullie: 

hoe is het bestuurlijk toezicht geregeld? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Benodigde bijlagen 

 

We vragen je bij te sluiten 

 
- Een eigen format volledig projectplan, zo mogelijk 

- Een begroting (in Excel/tabelformat), zie onderstaande richtlijnen 

- Een dekkingsplan (in Excel/tabelformat), waaruit blijkt 

o welke andere partijen definitief steun hebben toegekend en hoeveel 

o welke partijen zijn of worden aangeschreven voor een bijdrage (dit noterend). 

o de mogelijke eigen bijdrage 

o de vraag aan Triodos Foundation 

- Een KvK uittreksel dat de actuele situatie weergeeft en niet ouder is dan 4 maanden 

- Statuten 

- Jaarverslag inclusief jaarrekening van het afgelopen jaar 

- Minimaal 1 passende foto van goede kwaliteit (deze wordt bij toekenning gebruikt in 

presentaties voor schenkers en op onze website (lever deze als los bestand aan om de 

kwaliteit te behouden) 

 

 

Let op! We maken geen gebruik van WeTransfer, Dropbox of Google Docs. Wel kun je zelf je pdf’s 

verkleinen zodat het in één mail past, bijvoorbeeld door foto’s te comprimeren in het PDF bestand, of 

het gehele bestand via een professionele Adobe versie, Word (zie wikihow),of een online aanbieder zoals 

https://smallpdf.com/nl/pdf-verkleinen.  

 

Als er wordt getracht een te grote mail te sturen, kan het zijn dat er een foutmelding wordt gegeven door 

de versturende of ontvangende mailserver. In dat geval is het handig de documenten over twee mails te 

verspreiden.  

 

 

6 Budgetrichtlijnen 
 
We ontvangen graag een gedetailleerd budget, zij het een algemeen jaarbudget voor de organisatie 

of een projectbudget. In het laatste geval opgesplitst per projectjaar. 

 

Houd rekening met het volgende: 

- We hebben de intentie om partijen te blijven steunen, als dat kan. Echter, kennen we per 

jaar toe en geven we geen garanties af voor de volgende jaren. 

- (Jaar)budgetten groter dan €300.000 zijn niet absoluut uitgesloten, zeker als ze lager zijn 

dan €500.000. Maar hoe groter het budget, hoe kleiner de kans dat de bijdrage van Triodos 

Foundation in onze ogen een verschil kan maken.  

- Toekenningen van boven de €5.000 zijn ongebruikelijk bij voor ons onbekende partijen, 

tenzij het budget vraagt om een grotere bijdrage en we een passend fonds hebben. 

- We willen een project altijd samen met twee of meer fondsen steunen. Dit geeft aan dat het 

project breed gedragen wordt en ook weer zonder ons kan doorgaan. 

- Een eigen bijdrage wordt gewaardeerd, dat kan ook in omgerekende tijd worden 

weergegeven. 

- Loonkosten horen er bij, deze moeten niet te hoog maar ook niet te laag worden 

ingestoken. De balans is hier belangrijk, ook tussen Nederlandse lonen en die in het 

buitenland. 

https://nl.wikihow.com/Een-pdf%E2%80%90bestand-verkleinen
https://smallpdf.com/nl/pdf-verkleinen
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