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Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige stichting gevestigd in Zeist. De statuten zijn in het verslagjaar 
ongewijzigd gebleven. Als doelstelling is in de statuten opgenomen: "De stichting heeft ten doel initiatieven te 
bevorderen en te nemen die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een 
meer bewuste omgang met geld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen 
ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen 
voor de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft niet ten doel het 
maken van winst." De Belastingdienst heeft vanaf de oprichting Stichting Triodos Foundation erkend als 
algemeen nut beogende instelling en voor het laatst in 2013 de ANBI-status bevestigd. Stichting Triodos 
Foundation is sinds de oprichting van de Vereniging voor Fondsen in Nederland lid en volgt de Gedragscode 
voor haar leden.

Stichting Triodos Foundation bevordert sinds 1971 een bewuste omgang met geld en stimuleert 
vernieuwende ontwikkelingen. Sinds de oprichting van Triodos Bank N.V. in 1980 beperkt Stichting Triodos 
Foundation zich hoofdzakelijk tot het toekennen van donaties. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de 
bijdrage van Triodos Bank N.V. , haar cliënten en derden in de vorm van vele grote en kleine schenkingen. Ook 
de vestigingen van Triodos Bank N.V. in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben een vergelijkbare 
stichting.

Stichting Triodos Foundation steunt waardevolle en vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de 
ontwikkeling van een duurzame samenleving. Een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en 
menselijke waardigheid centraal staat. Stichting Triodos Foundation biedt particulieren en bedrijfsrelaties die 
deze visie delen verschillende mogelijkheden om schenkingen te doen op een voor hen passende wijze en 
met een zelfgekozen doel. Deze schenkingen krijgen een bestemming in overeenstemming met de algemene 
doelstelling van de stichting.

Stichting Triodos Foundation onderscheidt drie werkgebieden: natuur en milieu, mens en maatschappij en 
internationale samenwerking. Integrale duurzame landbouw en gezonde voeding, onderzoek, zorg voor het 
milieu, projecten met en voor kinderen en jongeren, en internationale solidariteit met mensen in 
achterstandsituaties, hebben binnen deze gebieden prioriteit. Vernieuwing, gericht op een veerkrachtige, 
duurzame samenleving, is de bindende factor. Met gerichte schenkingen en fondsen op naam, steunt 
Stichting Triodos Foundation  ook projecten op het gebied van cultuur, gezondheid, dierenwelzijn en 
natuureducatie.

De stichting heeft een reactief beleid en maakt een selectie uit de vele projectaanvragen en projecten binnen 
het eigen netwerk. Rekening houdend met de beschikbare middelen toetst het bestuur aanvragen aan de 
doelstellingen van Stichting Triodos Foundation en de beheerde fondsen. De stichting steunt géén individuen 
of lokale projecten. Een aantal criteria staat vermeld op de website. Het bestuur behoudt zich het recht voor 
om in incidentele gevallen van de gestelde criteria af te wijken. 

Nieuwe middelen ontvangt Stichting Triodos Foundation voornamelijk door individuele contacten met grotere 
schenkers, via de initiatiefnemers van Steunfondsen en van de rekeninghouders van Triodos Bank N.V., die 
ervoor kunnen kiezen (een deel van) hun rentebijschrijvingen te schenken. In de samenwerking tussen 
Triodos Bank N.V. Nederland en Stichting Triodos Foundation kunnen projecten worden gepresenteerd via de 
communicatiekanalen van de bank. Daarbij kan direct of indirect gelegenheid geboden worden om aan de 
stichting te schenken en zo projecten te steunen.

Jaarverslag van het bestuur

Stichting Triodos Foundation
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Voor Stichting Triodos Foundation was 2016 een jaar met een kleine afname in ontvangen schenkingen en 
verstrekte donaties. Het aantal Fondsen op Naam en Steunfondsen is gestegen met 1 tot 99 van in totaal 111 
grotere en kleinere fondsen onder beheer. Per jaar ontvangt de stichting tussen de 500 en 1000 aanvragen 
voor financiële steun. Niet alle aanvragen komen tot een formele behandeling. Met een selectie van 
aanvragers vindt intensief overleg plaats om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om het initiatief vanuit 
de stichting te steunen, materieel of immaterieel.

In  2016 is het aantal Fondsen op Naam per saldo uitgebreid met 6 tot een totaal van 51. Een Fonds op Naam 
heeft een op zichzelf staande doelstelling die goed past binnen het gevoerde beleid, gericht op een duurzame 
samenleving. Het aantal Steunfondsen - die specifieke projecten financieel ondersteunen - is met 3 
toegenomen tot 48. Stichting Triodos Foundation bewaakt de geldstroom en is verantwoordelijk voor het 
definitief toekennen van de ontvangen bedragen. Schenkingen aan Steunfondsen en Fondsen op Naam 
worden geheel besteed binnen de doelstellingen van de fondsen en de Stichting Triodos Foundation. Dit is 
mogelijk zonder kosten in rekening te brengen omdat Triodos Bank N.V. alle personeels- en kantoorkosten 
van Stichting Triodos Foundation voor haar rekening neemt.

Stichting Triodos Foundation beschikt over een eigen website (www.triodosfoundation.nl) en geeft een 
jaaroverzicht uit waarin verslag wordt gedaan van haar activiteiten. Voor 2016 zal het jaaroverzicht weer 
digitaal uitkomen. Zowel het jaaroverzicht als het jaarverslag met de jaarrekening zijn beschikbaar op de 
website, zo nodig op papier opvraagbaar voor geïnteresseerden. In  2016 is de communicatie via Twitter en 
Facebook met belangstelling ontvangen en gevolgd. Van projecten en resultaten wordt nu veel sneller 
melding gemaakt via website en sociale media, waarmee het jaaroverzicht aan betekenis inboet. De stichting 
wil een meer aan de mogelijkheden van deze tijd aangepaste vorm van schenken introduceren. Daardoor 
kunnen meer mensen bijdragen aan goede initiatieven die zoeken naar  financiële steun. Aan de 
voorbereidingen hiervan is veel aandacht besteed.

Voor een overzicht van de verrichte schenkingen in 2016 zie de bijlage vanaf pagina 21.

Het balanstotaal is met 0,8 % gegroeid tot EUR 12.611.315. De reserves en fondsen van de stichting, 
bestaande uit vrij besteedbare reserves en fondsen, daalde met 3,8 % tot EUR 10.904.373.

De stichting heeft een vrij besteedbare reserve  die steeg met 209,7% tot EUR 766.807. De 
bestemmingsfondsen  daalden met 8,6% tot EUR 10.137.566. Bestemmingsfondsen worden aangehouden 
voor schenkingen met een vooraf vastgelegde doelstelling, zoals gebruikelijk in Algemene Fondsen, Fondsen 
op Naam en Steunfondsen. Het beleggingsbeleid is erop gericht een bescheiden deel van de 
bestemmingsfondsen voor de lange termijn in duurzame fondsen onder te brengen. De waarde van deze 
beleggingen steeg in 2016 met 73,8% tot EUR 1.199.232. Voor het overige worden de beschikbare middelen 
aangehouden op duurzame spaarrekeningen of een rekening-courant bij Triodos Bank N.V. 

In 2016 heeft Stichting Flowfund twee vorderingen om niet gecedeerd aan Stichting Triodos Foundation. Het 
betreft een vordering op Efibia Development B.V. van nominale waarde EUR 1.400.000 en op Vialight 
Research B.V. van nominale waarde EUR 260.000.  Op de vordering op Efibia Development B.V. is een recht 
van hypotheek gevestigd, waarvan de geschatte waarde EUR 472.000 bedraagt. De verwachte opbrengst van 
de vorderingen is gelijk aan de verwachte opbrengst van het onderpand, zijnde EUR 472.000.

Ontwikkelingen in 2016

Resultaat in 2016
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Enkele incourante beleggingen in vastgoedfondsen zijn aangehouden nadat deze eerder uit een nalatenschap 
werden verkregen. Op deze beleggingen is in het boekjaar een winst genomen van EUR 300 na 
herwaardering.

Stichting Triodos Foundation heeft in 2016 voor EUR 2.205.670 aan donaties verstrekt of toegezegd. Dat is 
een afname van 0,8 % ten opzichte van 2015. In 2016 kwam EUR 1.803.932 ter beschikking van de 
doelstelling, voornamelijk uit schenkingen en rentebaten en opbrengst beleggingen. Dit is een daling van 56,5 
% ten opzichte van 2015. Deze grote daling is met name veroorzaakt door de vrijval van een voorziening 
oninbare vorderingen van EUR 1.998.055 van Fonds op Naam Artaban in 2015.

Stichting Triodos Foundation ontving in 2016 nalatenschappen van in totaal EUR 0 (2015: EUR 115.367). Het 
totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in het totaal van de baten beschikbaar voor 
doelstelling is 123,9% (2015: 54,1%). De stichting streeft er niet naar grote reserves en fondsen aan te 
houden. Door relatief grote schenkingen en nalatenschappen is het wenselijk langjarige programma's met 
jaarlijks budgetten per fonds vast te leggen. Dat zorgt voor een hoger balanstotaal. De algemene reserve 
bedroeg ultimo 2016 7,0% van de totale reserves en fondsen van de stichting (2015: 2,2%).

In 2016 bedroegen de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving 0,0% 
(2015: 0,0%) en de totale uitvoeringskosten 1,7% (2015: 1,0%). Het beleid is erop gericht dit 
kostenpercentage zo laag mogelijk te houden. Triodos Bank N.V. neemt alle personeels- en kantoorkosten van 
Stichting Triodos Foundation voor haar rekening.

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit drie personen. Per 1 januari 2016 is C.H. Middendorp afgetreden als 
penningmeester na het maximum van drie termijnen. In het bestuur is daardoor een vacature ontstaan. De 
directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het zelfstandig nemen van besluiten. Er is 
geen toezichthoudend orgaan. Het aantal medewerkers ultimo 2016 is vier (2015: drie), waaronder de 
directeur. Medewerkers zijn in dienst bij Triodos Bank N.V. Triodos Bank N.V. volgt de Algemene Bank-CAO en 
hanteert een inschalingsbeleid. Het aantal fte in het verslagjaar is gemiddeld 2,7 (2015: 2,8). Drie 
medewerkers werken fulltime, één medewerker parttime. In 2016 is aan twee stagiaires een plaats geboden. 
Er zijn geen vrijwilligers. Wel verrichten medewerkers van Triodos Bank N.V. incidenteel werkzaamheden voor 
de stichting. 

Ontwikkelingen en vooruitzichten voor 2017

In 2017 werkt de stichting aan het concretiseren van de plannen die in 2016 zijn aangezet. De belangrijkste 
doelen zijn: een netwerk bouwen van mensen die in geven zijn geïnteresseerd, website en communicatie 
geschikt maken voor externe werving voor projecten, opnieuw vormgeven van de communicatie en 
samenwerking binnen Triodos Bank N.V., bouwen aan een sterk extern netwerk van professionals, bedrijven 
en universiteiten, maatschappelijke organisaties en individuen. Dat alles met het oog op de verdere 
bevordering van schenken en levenskwaliteit. Meest tastbare resultaat hiervan zal een nieuwe website zijn 
die onder de naam “Give the Change” mogelijkheden gaat verkennen voor het schenken aan een selectie van 
projecten die hiervoor zowel in eigen kring als binnen het netwerk van Triodos Foundation worden benaderd.

Het aantal fondsen onder beheer zal naar verwachting licht groeien. Voor 2017 zal het aantal en de totale 
omvang van ontvangen schenkingen in lijn liggen met het langjarig gemiddelde (EUR 1,2 tot 1,5 miljoen). 
Doelstelling voor 2017 is de omvang van donaties af te stemmen op de gemiddeld gestegen baten uit 
schenkingen en nalatenschappen, zo mogelijk voor het tweede jaar daarbovenuit te laten stijgen. Daarbij is 
het streven het balanstotaal licht te laten dalen.
Het beleggingsbeleid zal in 2017 worden herzien. Het voornemen is de beleggingen stapsgewijs uit te breiden 
met duurzame fondsen van Triodos Bank N.V. met een laag risico.
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Zeist, 30 juni 2017

Bestuur [1]
P.H. Aeby (voorzitter)
A.J. Hollander (lid)
G. van Wijk (secretaris-penningmeester)
Directie, W.T.A.A.G.M. van den Bergh

[1] Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en neemt daarbij besluiten over alle aan de orde komende 
onderwerpen. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuursleden 
zijn twee maal herbenoembaar zodat de maximale zittingsduur 12 jaar bedraagt. Deze regeling is bij statutenwijziging 
van 12 september 2006 van kracht geworden. Er is een rooster van aftreden. Eind 2015 liep de laatste bestuurstermijn 
termijn van C.H. Middendorp af. Zijn functie van penningmeester is overgenomen door G. van Wijk. A.R. Notten-
Klumpenaar is afgetreden per 1 februari 2017. Per 1 april 2017 is A.J. Hollander benoemd als bestuurslid. 
Bestuursbenoemingen vinden plaats bij wege van coöptatie na voorafgaande schriftelijke toestemming van Triodos Bank 
N.V. Nevenfuncties: Functies buiten Stichting Triodos Foundation: P.H. Aeby is CFO en lid van de Raad van Bestuur van 
Triodos Bank N.V. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur van Triodos Ventures B.V., 
bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, directeur 
van Triodos Fonds Vzw, bestuursvoorzitter van Triodos SICAV I en bestuurslid van Triodos SICAV II, bestuurslid van Triodos 
Invest CVBA, statutair directeur van Enclude Holding BV en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. A.J. 
Hollander is General Counsel bij Triodos Bank N.V. Daarnaast is hij statutair directeur van Enclude Holding B.V. en Lid van 
de Raad van Commissarissen van Stichting Landgoed De Reehorst. G. van Wijk is Communications Specialist bij Triodos 
Investment Management B.V. W.T.A.A.G.M. van den Bergh is naast directeur, lid van de Raad voor 
Dierenaangelegenheden. A.R. Notten-Klumpenaar was Relatiemanager Kunst & Cultuur bij Triodos Bank N.V.
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
(bedragen in EUR)

Verwijzingen* 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Financiële vaste activa 1 1.671.232 689.867

Vorderingen en overlopende activa 2 31.388 63.758

Effecten 3 1.068 17.268

Liquide middelen 4 10.907.627 11.739.625

Totaal activa 12.611.315 12.510.518

PASSIVA

Reserves en fondsen
reserves
Algemene reserve 5 766.807 247.595

Fondsen
Bestemmingsfondsen 6 10.137.566 11.088.354

10.904.373 11.335.949

Voorziening oninbare vorderingen 7 0 0

Langlopende schulden 8 597.500 124.500

Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 1.109.442 1.050.069

Totaal passiva 12.611.315 12.510.518

Verstrekte garanties 10 0 148.637

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 14.
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Staat van baten en lasten over 2016
(bedragen in EUR)

Fondsenwerving Verwijzingen* 2016 2015
Baten uit eigen fondsenwerving
    ontvangen schenkingen 11 1.784.236 1.971.089
    ontvangen nalatenschappen 12 0 115.367

1.784.236 2.086.456

Beschikbaar uit fondsenwerving 1.784.236 2.086.456
Overige baten 13 19.696 59.989
Vrijval voorziening oninbare vorderingen 14 0 1.998.055

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.803.932 4.144.500

Bestedingen
Verrichte schenkingen 15 2.205.670 2.222.250
Uitvoeringskosten bestedingen 16 29.838 21.237

Totaal besteed aan doelstelling 2.235.508 2.243.487

Kosten eigen fondsenwerving
    wervingskosten 0 0
    uitvoeringskosten 0 0

Resultaat 17 -431.576 1.901.013

Kosten eigen fondsenwerving in % van de 
baten uit eigen fondsenwerving 0,00% 0,00%

Totale uitvoeringskosten in % van de 
baten uit eigen fondsenwerving 1,67% 1,02%

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 18.
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Toelichting op de balans en de staat van baten en Lasten
(bedragen in EUR)

ALGEMEEN

De stichting Triodos Foundation heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen die een aanzet willen 
geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld. Daarbij geldt 
als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en 
verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde. Alles in 
de ruimste zin van het woord. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De aard van de werkzaamheden maakt het niet mogelijk een begroting samen te stellen voor het volgende 
boekjaar.
Er is onvoldoende inzicht in de te verwachten schenkingen en nalatenschappen. Als gevolg hiervan en van het 
ontbreken van inzicht in de te verwachten aanvragen voor schenkingen, is er tevens onvoldoende inzicht in de 
te verwachten te verrichten schenkingen.

Het aantal medewerkers ultimo 2016 is vier, waaronder de directeur. De medewerkers  zijn in dienst bij 
Triodos Bank N.V.

Het nummer van de Kamer van Koophandel van Stichting Triodos Foundation te Zeist is 41149512.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Triodos Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in 
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening wordt opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende 
instellingen (RJ 650) en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
jaarverslaggeving.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar.
Beleggingen in onroerende zaken worden gewaardeerd op verkrijgingprijs of lagere actuele waarde. Alle baten 
en lasten in verband met de onroerende zaken worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.
Overige activa worden gewaardeerd op de te verwachten ontvangsten, waarbij voor vorderingen rekening 
wordt gehouden met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. 

Financiële vaste activa
De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk 
aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa.

De effecten worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden 
rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening worden 
rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze 
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.  Bijzondere waardeverminderingen worden in 
mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Bijzondere waardeverminderingen
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het 
actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder 
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er 
niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare 
biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn 
gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn 
om de verkoop te realiseren. 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het 
actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële 
activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de stichting de omvang van 
het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-
verliesrekening.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst 
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële 
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis 
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Bestemmingsfondsen
Reserves voor Algemene Fondsen, Steunfondsen en Fondsen op Naam wordt van de vrij besteedbare reserve 
afgezonderd in bestemmingsfondsen.

Algemene Fondsen worden gevormd door schenkingen van spaarders bij Triodos Bank N.V. die een deel van 
hun rente bestemmen voor een bepaald doel. 

Steunfondsen worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker bij iedere schenking een aanbeveling 
voor de besteding kan doen.

Fondsen op Naam worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker alleen bij de opening van het fonds 
een algemene aanbeveling voor de besteding kan doen.

Genoemde bestemmingsfondsen behoren tot de Fondsen, aangezien de besteding moet plaatsvinden binnen 
het kader van het doel van de betreffende fondsen en deze doelstelling door het bestuur niet zonder meer 
gewijzigd kan worden.
De volgende mutaties worden rechtstreeks ten laste of ten gunste van de algemene reserve verantwoord:
      -  instelling, uitbreiding of opheffing van fondsen ten laste of ten gunste van de algemene reserve
     -   (tijdelijke) aanvulling van liquiditeiten van een fonds ten laste van een ander fonds of ten laste 
          van de algemene reserve.
      -  (tijdelijke) aanvulling van negatief eigen vermogen van fondsen  behorende tot de bestemmingsreserves
          ten laste  van de algemene reserve.

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt 
op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

Ontvangen schenkingen en nalatenschappen
Ontvangen schenkingen in de vorm van rentebestemming worden als baten verantwoord in het jaar waarop 
de bestemde rente betrekking heeft. Overige ontvangen schenkingen  worden als baten verantwoord in het 
jaar van daadwerkelijke ontvangst. Nalatenschappen worden als baten verantwoord op het moment dat de 
betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. Dit is het geval bij de ontvangst van de akte van verdeling en er 
tevens beneficiair aanvaard is. Verschuldigde schenkings- en successierechten worden in mindering gebracht 
op de ontvangen schenkingen en nalatenschappen.
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Verrichte schenkingen
Verrichte schenkingen worden als lasten verantwoord in het jaar waarin het bestuur van  Stichting Triodos 
Foundation het besluit neemt tot het verrichten van de schenking.

Overige baten en lasten
Onder uitvoeringskosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan 
de verrichte schenkingen zijn toe te rekenen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, 
worden verantwoord zodra het recht hierop is verkregen.

Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten (waarop geen hedge-accounting wordt 
toegepast) worden rechtstreeks verwerkt in de winst-en-verliesrekening:
·                    afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde;
·                    aangehouden eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.
·                    alle overige financiële activa en verplichtingen waaronder effecten;

Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële instrumenten die 
op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardevermeerderingen rechtstreeks in het 
eigen vermogen, wordt het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen was opgenomen, 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening op het moment dat de desbetreffende effecten niet langer in de 
balans worden verwerkt.

Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
·                    vastgoedbeleggingen;
·                    onder vlottende activa opgenomen effecten;

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum is het pand dat in onderpand is gegeven voor de vordering op Efibia, verkocht voor € 472.000
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

1. Financiële vaste activa 31-12-2016 31-12-2015
Overige effecten
Vroon-Smaal Obligatie St. Grondbeheer 10.000 0
Participaties Triodos Fair Share Fund 515.236 519.487
Aandelen Triodos Vastgoedfonds 33.357 34.692
Aandelen Triodos Renewables Europe Fund 47.071 46.361
Certificaten Triodos Bank N.V. 77.630 73.934
Aandelen Triodos Cultuurfonds 15.556 15.393
Aandelen Triodos Multi Impact Fund 500.382 0

1.199.232 689.867
Overige vorderingen
Efibia Development B.V. 472.000 0

1.671.232 689.867

Verloop van de financiële vaste activa Overige Overige Totaal
2016 effecten vorderingen

Saldo 1 januari 689.867 0 689.867
Aankopen 510.000 472.000 982.000
Verkopen 0 0 0
Koersresultaat -635 0 -635

Saldo 31 december 1.199.232 472.000 1.671.232

Verloop van de financiële vaste activa Overige Overige Totaal
2015 effecten vorderingen

Saldo 1 januari 663.307 0 663.307
Aankopen 0 0 0
Verkopen 0 0 0
Koersresultaat 26.560 0 26.560

Saldo 31 december 689.867 0 689.867

In 2016 heeft Stichting Flowfund twee vorderingen om niet gecedeerd aan Stichting Triodos Foundation. Het betreft een 
vordering op Efibia Development B.V. van nominale waarde EUR 1.400.000 en op Vialight Research B.V. van nominale 
waarde EUR 260.000.  Op de vordering op Efibia Development B.V. is een recht van hypotheek gevestigd, waarvan de 
geschatte waarde EUR 472.000 bedraagt. De verwachte opbrengst van de vorderingen is gelijk aan de verwachte 
opbrengst van het onderpand, zijnde EUR 472.000.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

2. Vorderingen en overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015

Te vorderen rente 7.969 12.377
Overige vorderingen 23.419 51.381

31.388 63.758

3. Effecten 31-12-2016 31-12-2015

Effecten 1.068 17.268

1.068 17.268

Verloop van de effecten 2016 2015

Saldo 1 januari 17.268 9.697
Verkrijging uit nalatenschap 0 0
Aankopen 0 0
Verkopen -15.900 0
Gerealiseerd koersresultaat 0 0
Herwaardering effecten -300 7.571

Saldo 31 december 1.068 17.268

4. Liquide middelen 10.907.627 11.739.625

PASSIVA 

5. Algemene reserve 31-12-2016 31-12-2015

Verloop van de algemene reserve 2016 2015

Saldo 1 januari 247.595 146.988
Overboekingen naar bestemmingsfondsen 0 -7.370
Overboekingen van bestemmingsfondsen 0 0
(Toevoeging) Resultaat boekjaar 519.212 107.977

766.807 247.595

De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank N.V. Het gemiddelde rentepercentage op 
direct opvraagbare tegoeden ultimo 2016 bedraagt 0,06% (2015: 0,12%). Ultimo 2016 zijn er geen liquide middelen 
meer geblokkeerd om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van verstrekte garanties. De  liquide middelen staan ter 
vrije beschikking voor aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation.

De vorderingen hebben alle een looptijdkorter dan 1 jaar.

15



Toelichting op de balans per 31 december 2016

6. Bestemmingsfondsen 31-12-2016 31-12-2015

Algemene fondsen 127.208 420.251
Steunfondsen 886.001 857.192
Fondsen op Naam 9.124.357 9.810.911

10.137.566 11.088.354

Verloop van het bestemmingsfonds Algemene fondsen 2016 2015

Saldo 1 januari 420.251 147.507
Overboekingen naar bestemmingsfondsen -1.500 -20.996
Overboekingen van bestemmingsfondsen 0 0
(Onttrekking) resultaat boekjaar -291.543 293.740

127.208 420.251

Verloop van het bestemmingsfonds Steunfondsen 2016 2015

Saldo 1 januari 857.192 984.067
Overboekingen naar bestemmingsfondsen 0 0
Overboekingen van bestemmingsfondsen 21.501 100.358
(Onttrekking) resultaat boekjaar 7.308 -227.233

886.001 857.192

Verloop van het bestemmingsfonds Fondsen op Naam 2016 2015

Saldo 1 januari 9.810.911 8.156.374
Overboekingen naar bestemmingsfondsen -20.001 -71.992
Overboekingen van bestemmingsfondsen 0 0
Vrijval bestemmingsreserve 0 1.998.055
(Onttrekking) resultaat boekjaar -666.553 -271.526

9.124.357 9.810.911

7. Voorziening oninbare vorderingen 31-12-2016 31-12-2015

Verloop van de voorziening 2016 2015

Saldo 1 januari 0 1.998.055
Vrijval voorziening 0 -1.998.055

0 0

De bestemmingsreserves komen als volgt tot stand: een schenking voor een Algemeen Fonds, Steunfonds of Fonds op 
Naam leidt tot een dotatie bij dat Algemeen Fonds, Steunfonds of Fonds op Naam. Een besluit tot uitkering leidt tot een 
onttrekking bij dat Algemeen Fonds, Steunfonds of Fonds op Naam.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

8. Langlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015

Leningen o/g 0 0
Nog uit te keren schenkingen 597.500 124.500

597.500 124.500

Verloop van de langlopende schulden 2016 2015

Saldo 1 januari 124.500 195.000
Kwijtschelding leningen o/g 0 -40.000
Toezegging schenkingen 562.500 44.500
Vervallen schenking 0 0
Overgeboekt naar/van schulden op korte termijn -89.500 -75.000

597.500 124.500

Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren: 31-12-2016 31-12-2015

Diverse toezeggingen 2015 35.000 109.500
Diverse toezeggingen 2016 562.500
Diverse nog te betalen bedragen 0 15.000

597.500 124.500

De langlopende schulden hebben een looptijd van > 1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde.

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015

Accountants- en advieskosten 18.000 7.299
Nog uit te keren schenkingen 1.075.942 1.042.770
Diverse nog te betalen bedragen 15.500 0

1.109.442 1.050.069

De kortlopende schulden hebben een looptijd van< 1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERINGEN

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

10. Verstrekte garanties 31-12-2016 31-12-2015

Stichting Hivos Triodos Fonds 0 148.637

0 148.637

In 2006 is een nalatenschap ontvangen die belast is met vruchtgebruik inclusief een vervreemdings- en 
interingsbevoegdheid. De nalatenschap is vooralsnog niet gekwantificeerd en niet verantwoord in of buiten de balans 
van Stichting Triodos Foundation.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

11. Ontvangen schenkingen 2016 2015

Algemene schenkingen 486.792 69.162
Schenkingen aan Algemene Fondsen 76.380 381.844
Schenkingen aan Steunfondsen 426.967 522.221
Schenkingen aan Fondsen op Naam 794.097 997.862

1.784.236 1.971.089

De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten.

12. Ontvangen nalatenschappen 2016 2015

Nalatenschappen aan Fondsen op Naam 0 115.367

0 115.367

13. Overige baten 2016 2015

Rentebaten 7.997 15.474
Koersresultaat deelnemingen -300 7.571
Koersresultaat beleggingen -635 26.560
Kosten beleggingsrekeningen 0 -2.423
Dividend beleggingen 12.634 13.111
Diverse baten 0 -304

19.696 59.989

14. Vrijval voorziening oninbare vorderingen 2016 2015

vrijval voorziening Fonds op Naam Artaban 0 1.998.055

0 1.998.055

15. Verrichte schenkingen 2016 2015

Algemene schenkingen 19.383 24.555
Schenkingen uit Algemene Fondsen 367.634 96.015
Schenkingen uit Steunfondsen 419.242 749.199
Schenkingen uit Fondsen op Naam 1.399.411 1.352.481

2.205.670 2.222.250
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

16. Uitvoeringskosten bestedingen

2016 Fondsen- Bestedingen Totaal
Verdeling uitvoeringskosten werving

Publiciteitskosten 0 0 0
Afschrijving immateriële activa 0 0 0
Accountantskosten 0 17.900 17.900
Kosten betalingsverkeer 0 3.501 3.501
Diverse algemene kosten 0 8.437 8.437

0 29.838 29.838

2015 Fondsen- Bestedingen Totaal
Verdeling uitvoeringskosten werving

Publiciteitskosten 0 0 0
Afschrijving immateriële activa 0 0 0
Accountantskosten 0 7.299 7.299
Kosten betalingsverkeer 0 3.643 3.643
Diverse algemene kosten 0 10.295 10.295

0 21.237 21.237

de toerekening methodiek van de uitvoeringskosten is als volgt:
 -  Publiciteitskosten komen ten laste van de eigen fondsenwerving

17. Resultaat 2016 2015

Bestemming resultaat
Toevoeging aan de algemene reserve 519.212 107.977
Onttrekking (In 2015 toevoeging) aan de bestemmingsfondsen
Algemene Fondsen -291.543 293.740
Toevoeging (In 2015 onttrekking) aan de bestemmingsfondsen
Steunfondsen 7.308 -227.233
Onttrekking (In 2015 toevoeging) aan de bestemmingsfondsen
Fondsen op Naam -666.553 1.726.529

-431.576 1.901.013

 -  Accountantskosten, kosten betalingsverkeer en diverse algemene kosten komen ten laste van de bestedingen van 
de doelstelling.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

GELIEERDE PARTIJEN
1  Stichting Triodos Foundation houdt tegoeden aan bij Triodos Bank 

Zeist, 30 juni 2017

Bestuur,
P. H. Aeby (voorzitter)

A.J.Hollander (lid)

G. van Wijk (secretaris-penningmeester)

2  Triodos Bank N.V. betaalt de personeels- en overheadkosten van Stichting Triodos Foundation.
3  Stichting Triodos Foundation bezit effecten in Triodos Bank N.V. en Triodos beleggingsfondsen. De voorwaarden 
inzake de aan- en verkoop en het aanhouden van effecten zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor de overige 
bezitters van deze effecten.
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BIJLAGE: OVERZICHT VERRICHTE SCHENKINGEN 2016
(bedragen in EUR)

ALGEMENE SCHENKINGEN 2016

Betaald in 2016
Studievereniging Storm, Carrièredag 500
Fundación Triodos, Crowdfundingproject voor Schooltuinen 5.000
Stichting Tolerance Vluchtelingen Zeist 500
Flow Foundation 1.750
WakaWaka Foundation, Al Gore Inspiration event 5.000
International Association for the Study of the Commons 3.633

Toezeggingen voor volgende jaren
United Economy, voorlichtingsfilm over Circulair Geld 3.000

Totaal Algemene Schenkingen 19.383
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SCHENKINGEN UIT ALGEMENE FONDSEN 2016

GEZONDHEIDSZORG

Betaald in 2016
Amsterdam School for Integrative Medecin and Health 1.500

Toezeggingen voor volgende jaren
Amsterdam School for Integrative Medecin and Health 3.500
NVTG, Into the World campagne voor bekendheid internationale gezondheidszorg 2.800

7.800
ENERGIE

Vervallen toezeggingen
Stichting Wonder, Zakgeldfabriek -7.500

-7.500
KUNST EN CULTUUR

Toezeggingen voor volgende jaren
Gabriel Eisenmeier, Fotoboek 'The Kyteman Family' 5.000

5.000
LANDBOUW

Betaald in 2016
Stichting Het Anker 1.646

Toezeggingen voor volgende jaren
Youth Food Movement, talkshow 'Als Warme Broodjes' 1.250

2.896
MENS EN MAATSCHAPPIJ 

Betaald in 2016
Renée Scheltema, documentaire 'Normal Is Over' 500
Forest and Dune Debating Club 800
Earth Trusteeship Initiative, Jongerentheaterproject 'Zaai' 3.738
Sustainable Finance Lab 75.000
Ieder1 20.000
UWC Maastricht, YES-Conference 2016 500

Toezeggingen voor volgende jaren
Sustainable Finance Lab 225.000

325.538

22



SCHENKINGEN UIT ALGEMENE FONDSEN 2016

NATUUR EN MILIEU

Betaald in 2016
UWC Maastricht, YES-Conference 2016 500

Toezeggingen voor volgende jaren
Youth Food Movement, talkshow 'Als Warme Broodjes' 1.250

1.750
ONDERWIJS

Betaald in 2016
Stichting Vrijeschoolliederen.nl 2.400

2.400
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Betaald in 2016
Sauti Kuu Foundation, Kenia 5.000
Stichting Entrepeneurs Pitch, Rockstart Impact, Nepal 5.000
Enviu Biogas Case Oost-Afrika 5.000
Boek 'In West-Afrika' 25 jaar Ontwikkelingssamenwerking 500
Avalon Foundation, deelname Bhutanese delegatie ISRIC Spring School 5.500
Stichting Izere, Leem-Kalk bakstenenproductie, Burundi 5.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting Elos, Oasis Game, Zimbabwe 3.750

29.750

Totaal verrichte schenkingen Algemene Fondsen 367.634
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SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN 2016

AGENDA AFRICA

Betaald in 2016
Agenda Africa 2.479

2.479
ARCTIC MARCH

Betaald in 2016
Arctic March - documentaires Sea Blind & 2Degrees 141.881

141.881
AYNIMUNDO

Betaald in 2016
Asociacion Aynimundo, projecten in achterstandswijken in Lima, Peru 20.731

20.731
BARBARA MAY

Betaald in 2016
Kraamzorgprojecten, Ethiopië 11.995

11.995
BIJENPARADIJS

Betaald in 2016
Bijenparadijs Roggebotstaete 762

762
BOEK BJK

Betaald in 2016
Boek BJK 2.600

2.600
CROWDGIVING

Betaald in 2016
Stichting Mexaena, activiteiten met en voor Eritrese vluchtelingen 745

745
t Dagelijks Bestaan

Betaald in 2016
Dagelijks Bestaan 600

600
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SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN 2016

EEN NUL TWEE

Betaald in 2016
Avonturenbos Bartimeus Zeist 590

590
EWN

Betaald in 2016
Empowering Women of Nepal 7.000

7.000
IMKERS VOOR IMMEN

Betaald in 2016
Bijenproject voor BD Boeren in Kenia 2.585

2.585

JEUGDTHEATER

Betaald in 2016
Jeugdtheaterprijs 2014 & 2015 20.000

20.000
MATOEKOE

Betaald in 2016
Stichting Cultureel Fonds Suriname 10.000

10.000
MK AWARD

Betaald in 2016
MK Award 2.158

2.158
NIEUWE ECONOMIE

Betaald in 2016
Project Nieuwe Economie 10.000

10.000
ODESSA

Betaald in 2016
Odessa 6.333

6.333
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SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN 2016

OPLEIDING VAN OPLEIDERS

Betaald in 2016
Opleiding van Opleiders 410

410
PODIUM VAN HET TABOE 

Betaald in 2016
Podium van het taboe 14.842

14.842
PROJECTEN MALI

Betaald in 2016
Projecten Mali 1.198

1.198
RAPUCATION

Betaald in 2016
Rapucation First ID 30.000

30.000
REGENBOOGFONDS

Betaald in 2016
Bijdrage opleidingskosten studenten in Kampala, Uganda 12.693

12.693
RESEARCH PESTICIDES

Betaald in 2016
Onafhankelijk onderzoek (IUCN) naar oorzaken bijensterfte 37.205

37.205
SCHOOL IN TOGO

Betaald in 2016
Een School in Togo 33.000

33.000
START TO SHARE

Betaald in 2016
Start to Share 1.225

1.225
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SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN 2016

DE SCHUTSPATROON

Betaald in 2016
Stichting Vajra 2.660

2.660
STERRENDAALDERS

Betaald in 2016
NVET, Opleiding Euritmietherapie 15.505

15.505
WAT JYAUNG KHAM

Betaald in 2016
Wat Jyaung Kham, opleiding arme jongeren in boeddhistisch klooster, Thailand 4.000

4.000
WILDERNESS VISION

Betaald in 2016
Wilderness Vision, Zuid-Afrika 3.800

3.800
YENTE FUND

Betaald in 2016
Stichting Yente Fund 4.306

4.306
YOUNG CLUB OF ROME

Betaald in 2016
Young Club of Rome 11.850

11.850
ZAADGOED

Betaald in 2016
Stichting Zaadgoed 6.089

6.089

Totaal verrichte schenkingen Steunfondsen 419.242
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SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM 2016

ALIDA BOOY

Betaald in 2016

Diocese of Lodwar, opvang en educatie straatkinderen, Kenia 2.500

2.500
ARTABAN

Betaald in 2016
NVET, Opleiding Euritmietherapie 1.111
NIVOZ, leerstoel Biesta aan UvH 10.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Louis Bolk Instituut, 'Gezonde Grondslag Landbouw en Voeding' 500.000

511.111
TRIODOS-BAAS FONDS

Betaald in 2016
Stichting Knowmads 1.000
Wouter Achterberg Scriptieprijs 1.350
Stichting Soda Producties, MATS traineetrajecten bij non profit organisaties 2.500
Stichting Stoere Vrouwen, Natural Beauty Case 2.500
De Ceuvel, Biogasboot 2.500

Toezeggingen voor volgende jaren
De Ceuvel, Biogasboot 7.500
Kracht in NL 10.000

Vervallen toezeggingen
Slow Fashion Design Award -5.000

22.350
BIJENONDERZOEK

Betaald in 2016
CLM Onderzoek en Advies, onderzoek wintersterfte bijen en gebruik pesticiden 6.000

6.000
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SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM 2016

BUSTRAAN

Betaald in 2016
Stichting Bionext, Octrooicampagne 'red onze zaden' 500

Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting JeugdFloriade - Urban Greeners 2.500
Stichting Commonland, herstel ecosystemen in Andalusië 10.000

13.000
CASPER DIERENWELZIJN

Betaald in 2016
Stichting Skalsumer Natuurbeheer, Kruidenrijk Grasland  1.000
Vereniging voor Weidevogelbescherming Staphorsterveld 1.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Vereniging voor Weidevogelbescherming Staphorsterveld, kinderboek 1.500
Brandhof Natuur & Platteland, opsporen weidevogelnesten met drones 7.500

11.000
DEN DAAS FONDS

Betaald in 2016
Stichting CLM, debatserie 'It's the food my friend' over de toekomst van landbouw 7.500
Your Lab 2.500
Stichting Opera in het Theater, twee operavoorstellingen in de openlucht 1.000
Youth Food Movement, campagne voor verplicht voedselonderwijs 5.000
Stichting Valborg Tiel, tournee met Werbeck zusterkoor Incanto in Zwitserland 1.500
Stichting Bionext, Octrooicampagne 'red onze zaden' 9.500
COGEM Werkgroep Bezieling GGO, bijeenkomst 'Respect voor wat we eten' 1.046

Toezeggingen voor volgende jaren
Monte Azul, integrale geneeskunde in favelas in São Paulo 5.000
Uitgeverij Nachtwind, schilderlesboek 'Kleur in de Klas' 3.000
Stichting Valborg Tiel, uitvoering van muziekstuk 'Gavrilin' met Wit-Russisch koor 6.500

Vervallen toezeggingen
Ethic Finance -3.500

39.046
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SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM 2016

DIERENWELZIJN NOORD-LAREN

Betaald in 2016
EMS Films, educatief pakket bij documentaire 'De wilde stad' 9.075
Stichting CLM, innovatiefonds voor duurzamere melkveehouderij 5.000
NCB, onderzoek naar wintersterfte van bijen en gebruik van pesticiden 10.000
Stichting Een Dier Een Vriend, De diervriendelijke parlementaire barbecue 1.000
Stichting Roggebotstaete, masterclass over wilde bijen 4.107
CLM Onderzoek en Advies, onderzoek wintersterfte bijen en gebruik pesticiden 6.000
Stichting Stop Ecocide, verspreiden boodschap over noodzaak ecocide wetgeving 2.500

Toezeggingen voor volgende jaren
ISVW, Animal Politics: Internationale conferentie over dieren en politiek 10.000
Stichting Roggebotstaete, masterclass over wilde bijen 1.943
Brandhof Natuur & Platteland, opsporen weidevogelnesten met drones 7.500

57.125
EB FONDS

Betaald in 2016
Stichting  Straydogs Rescue Nederland 2.250
BINX 1.000
Stichting Dierennood 2.750
Pfötchenhoffnung 4.750
Dierenhulp Orfa 2.000
Hearts for Botosani 750

13.500
ESPERANTO

Betaald in 2016
Esperantoprojecten in Afrika 19.900

19.900
FAMILIE FONTEIN

Toezeggingen voor volgende jaren
Arista Bee research, onderzoek naar Varroa-resistente bijenvolken 10.000

10.000

30



SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM 2016

GELIJKE MUNT

Toezeggingen voor volgende jaren
Diocese of Lodwar, opvang en educatie straatkinderen, Kenia 2.500

2.500
GREEN ORGANICS FONDS

Betaald in 2016
Stichting Bionext, Octrooicampagne 'red onze zaden' 5.000
Stichting Bee Foundation, Meters maken voor Bijen 5.000
Hersenstichting, wetenschappelijk onderzoek naar dementie 2.500

12.500
KALLIOPE

Betaald in 2016
Compassion for Humanity, basisonderwijs en beroepsopleiding, Ghana 2.900

2.900
DE KLEINE PRINS

Betaald in 2016
Stichting PAX, Verhaal van de Vluchteling 10.000
Ieder1, Manifestatie van 25 september 10.000
Stichting SocialStart, programma 2016-2017 5.000

25.000
LE PETIT PRINCE

Betaald in 2016
Musicians Without Borders, Muziekproject met Ornina ensemble 1.500
Musicians Without Borders, Muziekproject met en voor vluchtelingen 5.800
Prinses Christina Concours, Jazz Concours 2016 5.000

12.300
LODI LINDA

Vervallen toezeggingen
Bridge Fund, beroepsopleiding in Tibet -5.000

-5.000
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LOBELIA

Dokters van de Wereld, Zorgbuzz 60.000

60.000
MOL-BAGGERMAN

Betaald in 2016
Stichting Viva las Vega's, ontwikkeling Online Community 7.500

Toezeggingen voor volgende jaren
Centre for Sustainable Animal Stewardship 50.000

57.500
NALATENSCHAPPEN

Betaald in 2016
Youth Initiative Program 10.000
Your Lab 2.500
Stichting De Wederkerigheid, kippenparadijs op landgoed de Reehorst 1.500
Springtij 2016 10.000
Stichting Camphill NL, 24-uurs woonvoorziening Tshistie Kloetshi, Rusland 4.000

28.000
NATUUR EN MUZIEK

Betaald in 2016
Stichting Gouden Haas, Jeugdtheatervoorstelling Kiemkracht 2.500
Stichting De Stilte, Project 3x3 voor talentontwikkeling in dans en muziek 4.000
VJ Movement Foundation, lancering 'Reporters under 18' netwerk 2.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting De Stilte, Project 3x3 voor talentontwikkeling in dans en muziek 1.000
Stadsschouwburg Utrecht, Jungle Book kerstproductie 2.500

12.000
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OMBRELLO

Betaald in 2016
URDT Girls school / ARU, Oeganda 5.000
StartUp4kids Foundation, Aflatoun lesprogramma in Peru 5.064
Suan Nguen Mee Ma Social Enterprise. Thailand 5.000
Flow Foundation, onderzoek voor Young Leaders Community in Nepal 5.000
WDCD, Wat design can do for refugees 15.000
Learning Exchange Foundation, Bongde Insititute Hospitality and Tourism, Nepal 10.000
Stichting Enviu, Biogas Case Oost Afrika 5.000
Lendahand Foundation, kennisoverdracht aan ondernemers Ghana en Mongolië 2.500
Nudge, Global Leadership Challenge over duurzaamheid voor jonge mensen 6.000
Wakawaka Foundation, versturen Wakawaka's naar Ecuador i.v.m. aardbeving 5.000
Stichting Stoere Vrouwen, Natural Beauty Case 5.000
Your Lab 2.500
StichtingThiru Valagum Farm, BD zorgboerderij, India 1.500
Amref Flying Doctors, Alternatieve rituelen meisjesbesnijdenis 10.000

Toezeggingen voor volgende jaren
StartUp4kids Foundation, Aflatoun lesprogramma in Peru 4.936
We Women Foundation, sociale ondernemingen van vrouwen in Myanmar 5.000
Female Cancer Foundation, See and Treat Nepal 25.000
Stichting ASAP, herbruikbaar maandverband voor vrouwen in Burkina Faso 5.400
Female Cancer Foundation, Crowdgivingproject Nepal, Bangladesh, Oeganda 5.000

127.900
RIDDER JORIS

Betaald in 2016
Stichting Mens en Tuin, biodynamische stadskwekerij en zorgtuin 5.000
Stichting Ranger Campus, ontwikkeling kennisplatform Ranger First Aid Module 25.000

30.000
SIPKEMA

Betaald in 2016
Stichting Gouden Haas, Jeugdtheatervoorstelling Kiemkracht 2.500
Stichting Christian Roma Support, steun voor bijenhouders in Lviv, Oekraïne 3.000

5.500
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STUDENT EN GEZONDHEID

Betaald in 2016
Studentenartsen Universiteit van Amsterdam, Suïcidepreventie bij Studenten 2.000
Stichting Podium T, Time Out 5.445

Toezeggingen voor volgende jaren
Het Groene Leven Lab Amsterdam, Groene Gezonde Studenten 105.000
Stichting Podium T, Time Out 100.000
Stichting JeugdFloriade - Urban Greeners 5.000
Vereniging Worldconnectors, Ombudsman toekomstige generaties en roundtable 4.000

221.445
TALENTENGEL

Betaald in 2016
Ondersteuning Opleiding Wikus Bernard 649
University of Cape town, ondersteuning student Zuid-Afrika 3.412

4.061
TANTE POP

Betaald in 2016
Caritas Algérie, bijscholing voor medewerkers van kinderopvang in Algerije 9.020
URDT, Epicentres, Oeganda 10.000

19.020
TERPFONDS

Betaald in 2016
Synergized Earth Network, Leadership Retreat Devon 1.000
Stichting Entrepeneurs Pitch, Rockstart Impact, Nepal 5.000

6.000
TRIODOSMEDEWERKERS

Biologisch Bloemenzaad 119
Vrije School Zeist, inzameling van kleding voor vluchtelingen in Syrië 776
Zepa Challenge, binnen 24 uur naar Parijs fietsen 500
Stichting Mexaena 2.000
Stichting Tolérance Vluchtelingen Zeist 568
7Senses, Female Entrepeneurship Challenge 2.450
Roparun, Bosrun 2016 250
Nationaal Fonds Kinderhulp, Actie Pepernoot 260
International School of the Hague, TEDxYouth@ISH Infinitely curious 1.000

7.923
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VAN DER MEULEN-MARIJNISSEN

URDT, Training Program Epicentres, Oeganda 2.000
Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding 10.000
Foodhorizon, Soil education for Kids 2.200
Youth Food Movement, talkshow 'Als Warme Broodjes' 2.500
Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, event met Joel Salatin 1.000

Toezeggingen voor volgende jaren
NVTG, Into the World campagne voor bekendheid internationale gezondheidszorg 2.200
Stichting Down2Earth, bodem, mest en voedselsymposium 2.000
Stichting CLM, debatserie 'It's the food my friend' 7.500

29.400
VLIERHOEK B&K

Betaald in 2016
URDT, Epicentres, Oeganda 5.000

5.000
VRIJE ENERGIE

Betaald in 2016
Stichting Bionext, Octrooicampagne 'De patenten kunnen de boom in' 10.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting JeugdFloriade - Urban Greeners 5.000

15.000
WERELDWINKEL SEGOU

Betaald in 2016
drsFILM, documentaire Silent Land 2.000

2.000
ZORGWIJK

Betaald in 2016
Stichting Mountain Child Care, 'Questtrack en coachingstraject' 7.930
URDT, ontwikkeling epicentra in Oeganda 2016 5.000

12.930

Totaal schenkingen Fondsen op Naam 1.399.411
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