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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 en stichtingen, via de initiatiefnemers van Steunfondsen en van de rekeninghouders van Triodos 

Bank N.V., relaties en belangstellenden. Triodos Bank N.V. en Stichting Triodos Foundation werken samen om 

schenken te bevorderen en zo geld vrij te maken om  projecten te steunen.

Bestuursverslag

Stichting Triodos Foundation
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Stichting Triodos Foundation tracht haar doelstelling te bereiken door een strategie die gericht is op het 

bouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk van schenkers, deskundigen en mensen die zich inzetten 

om maatschappelijke impact te realiseren door projecten uit te voeren. De brede doelstelling maakt het 

onmogelijk een nauwkeurige impactmeting te doen. In plaats daarvan wordt voor elk ondersteund project 

gekeken naar factoren als: plan, haalbaarheid, mate van maatschappelijke steun, ondernemerschap en 

maatschappelijk waarde tegenover de hoogte van de donatie. Door het bijeen brengen van kennis, geld en 

initiatieven ontstaat er voor alle stakeholders synergie en voor de samenleving meerwaarde. Persoonlijke 

contacten en in mindere mate communicatie via nieuwsbrieven, social media en dergelijke zorgen voor een 

stevig netwerk. Deze strategie brengt weinig risico’s met zich mee, is niet kapitaalintensief maar vraagt wel 

een betrouwbaar team van betrokken mensen met adequate kennis. De blijvende financiële steun van Triodos 

Bank N.V. is daarom cruciaal, wil de stichting de garantie kunnen blijven geven dat geschonken gelden ook 

volledig worden gebruikt om de bedoelingen van de schenkers met donaties te ondersteunen. 

Voor Stichting Triodos Foundation was 2017 een jaar met een kleine afname in ontvangen schenkingen en 

verstrekte donaties. In totaal heeft de stichting 109 grotere en kleinere fondsen onder beheer. 

De inkomsten van de stichting zijn in 2017 verder afgenomen door het zeer lage renteniveau. Daartegenover 

staat een grotere bijdrage vanuit Triodos Bank N.V.

Per jaar ontvangt Stichting Triodos Foundation 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 2017 is het aantal Fondsen op Naam per saldo uitgebreid met twee tot 53. Een Fonds op Naam heeft een op 

zichzelf staande doelstelling die goed past binnen het gevoerde beleid, gericht op een duurzame samenleving. 

Steunfondsen - die specifieke projecten financieel ondersteunen -  zijn in aantal afgenomen van 48 naar 44. 

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. vrijwel alle kosten van Stichting Triodos Foundation voor haar rekening 

neemt.

Stichting Triodos Foundation beschikt over een eigen website (www.triodosfoundation.nl) en geeft een 

digitaal jaaroverzicht uit waarin zij verslag doet van haar activiteiten. Ook staat op deze website de 

jaarrekening die zo nodig op papier opvraagbaar is voor geïnteresseerden.

Gedurende 2017 heeft Stichting Triodos Foundation via Twitter en Facebook regelmatig verslag gedaan van 

gesteunde projecten.  Eind 2017  is de nieuwe crowd-giving website www.givethechange.nl live gegaan, een 

platform  waarop schenkers en initiatieven bij elkaar komen. Stichting Triodos Foundation keurt de projecten 

goed en alle geschonken bedragen komen ten goede aan het initiatief. Met deze crowd-giving website wil 

Stichting Triodos Foundation verder bouwen aan een community van schenkers en veel mooie en concrete 

initiatieven mogelijk maken.

Voor een overzicht van de verrichte schenkingen in 2017 zie de bijlage vanaf pagina 26.

Ontwikkelingen in 2017

Beleid, strategie, communicatie, resultaten en risico’s
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Het balanstotaal is volgens verwachting afgenomen met 4,6% tot EUR 12.030.836. De reserves en fondsen van 

de stichting, bestaande uit vrij besteedbare reserves en fondsen, daalde met 3,1 % tot EUR 10.564.952. De 

solvabiliteit (Eigen vermogen /Totaal vermogen) op 31-12-2017 is 87,8. Op 31-12-2016 was de solvabiliteit 

86,5. De current ratio op 31-12-2017 is 10,3. Op 31-12-2016 was deze 9,9.

De stichting heeft een vrij besteedbare reserve die daalde met 57,6% tot EUR 324.932. De 

bestemmingsfondsen stegen met 1,0% tot EUR 10.240.020. 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 verantwoord bedrag uit de 

bestemmingsfondsen voor de lange termijn in duurzame beleggingsfondsen onder te brengen. De waarde van 

deze beleggingen daalde in 2017 met 0,4% tot EUR 1.194.305. De risico’s die dit beleggingsbeleid met zich 

mee brengen zijn niet afgedekt. Opbrengsten worden gebruikt om de omvang van gedoneerde bedragen mee 

te verhogen. Verliezen leiden tot lagere bedragen beschikbaar voor donatie. Beleggingen worden in principe 

vooraf besproken met schenkers. 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 

betrof 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 uiteindelijke opbrengst van de 

verkoop in 2017 is EUR 472.000.

Triodos Foundation heeft geen winstdoelstelling. Het resultaat wordt bepaald door het verschil in ontvangen 

schenkingen en overige opbrengsten enerzijds en verstrekte donaties en gemaakt kosten anderzijds. Het 

grootste deel van de kosten zoals huisvesting en personeelskosten wordt gedragen door Triodos Bank N.V.. 

Wat overblijft is een post aan uitvoeringskosten ter grootte van 0,4% van de baten eigen fondsenwerving.

Stichting Triodos Foundation heeft in 2017 voor EUR 1.858.597 aan donaties verstrekt of toegezegd. Dat is een 

afname van 15,7 % ten opzichte van 2016. In 2017 kwam EUR 1.517.283 ter beschikking van de doelstelling, 

voornamelijk uit schenkingen en rentebaten en opbrengst beleggingen. Dit is een daling van 15,5 % ten 

opzichte van 2016. 

Stichting Triodos Foundation ontving in 2017 nalatenschappen van in totaal EUR 0 (2016: EUR 0). Het totaal 

van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in het totaal van de baten beschikbaar voor doelstelling is 

122,3% (2016: 123,9 %). Gezien de huidige balanspositie is dit een te verwachten ontwikkeling. 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 tijdelijk hoger balanstotaal. De algemene reserve bedroeg ultimo 2017 3,1% van de totale 

reserves en fondsen van de stichting (2016: 7,0%).

 In 2017 bedroegen de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving 0,0% 

(2016: 0,0%) en de totale uitvoeringskosten 0,4 % (2016: 1,7%). 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. Sinds 2016 neemt Triodos Bank N.V. ook de 

accountantskosten van Stichting Triodos Foundation voor haar rekening. De reservering die hiervoor in 2016 is 

gemaakt, is in 2017 vrijgevallen als gift aan de Algemene Middelen.

Resultaat in 2017

5



Het bestuur bestond in het verslagjaar uit drie personen. Per 1 februari 2017 is A.R. Notten-Klumpenaar 

afgetreden. In de ontstane vacature is voorzien met het toetreden als lid van het bestuur van A.J. Hollander 

per 1 april 2017. De directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het zelfstandig nemen van 

besluiten. Er is geen toezichthoudend orgaan. Het aantal medewerkers ultimo 2017 is vier (2016: vier), 

waaronder de directeur. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.  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 3,5 (2016: 2,7). Drie medewerkers werken fulltime, één medewerker 

parttime. In 2017 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 2018

In 2018 werkt de stichting aan het concretiseren van de plannen die in 2017 zijn aangezet. De belangrijkste 

doelen zijn het verder opbouwen van een netwerk van mensen die willen schenken en de website en 

communicatie geschikt maken voor externe werving voor projecten. Meest tastbare resultaat is de verdere 

ontwikkeling van de crowd-giving platform Give the Change. Verder blijft Stichting Triodos Foundation zich 

inzetten voor de samenwerking met Triodos Bank NV, het bouwen aan een sterk netwerk van professionals, 

bedrijven en universiteiten, maatschappelijke organisaties en individuen. Dat alles met het oog op de verdere 

bevordering van schenken en levenskwaliteit.

Het aantal fondsen onder beheer zal naar verwachting gelijk blijven. Voor 2018 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 2018 is de omvang van donaties af te stemmen op de gemiddeld gestegen baten uit 

schenkingen en nalatenschappen, zo mogelijk voor het derde jaar daarbovenuit te laten stijgen. Daarbij is het 

streven het balanstotaal licht te laten dalen.

Het beleggingsbeleid zal in 2018 verder worden afgestemd op het lage renteniveau door waar mogelijk meer 

te kiezen voor duurzame beleggingen. Het voornemen is de beleggingen stapsgewijs uit te breiden met 

duurzame fondsen van Triodos Bank N.V

Zeist, 25 juni 2018

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 tweemaal 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. 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 statutair directeur van Triodos 

Ventures B.V., bestuurslid van Stichting Triodos Holding, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance 

Foundation, bestuurslid van Triodos Invest CVBA, directeur van Triodos Fonds Vzw, statutair directeur van Enclude 

Holding BV en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Tot april 2017 was hij tevens bestuursvoorzitter van 

Triodos SICAV I en Triodos SICAV II.
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 toezicht 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 bestuurslid van Stichting Landgoed Roggebotstaete en lid van de Raad 

voor Dierenaangelegenheden. 
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Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

(bedragen in EUR)

Verwijzingen* 31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Financiële vaste activa 1 1.194.305 1.671.232

Vorderingen en overlopende activa 2 8.220 31.388

Effecten 3 801 1.068

Liquide middelen 4 10.827.510 10.907.627

Totaal activa 12.030.836 12.611.315

PASSIVA

Reserves en fondsen

reserves

Algemene reserve 5 324.932 766.807

Fondsen

Bestemmingsfondsen 6 10.240.020 10.137.566

10.564.952 10.904.373

Langlopende schulden 7 410.000 597.500

Kortlopende schulden en overlopende passiva 8 1.055.884 1.109.442

Totaal passiva 12.030.836 12.611.315

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 15.
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Staat van baten en lasten over 2017
(bedragen in EUR)

Fondsenwerving Verwijzingen* 2017 2016

Baten uit eigen fondsenwerving 9

Ontvangen donaties en giften van particulieren 717.266 804.376

Schenkingen van bedrijven 609.823 325.209

Subsidie van overheden 45.000 0

Schenkingen van organisaties zonder winststreven 145.194 654.651

1.517.283 1.784.236

Beschikbaar uit fondsenwerving 1.517.283 1.784.236

Overige baten 10 7.897 19.696

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.525.180 1.803.932

Bestedingen

Verrichte schenkingen 11 1.858.597 2.205.670

Uitvoeringskosten bestedingen 12 6.003 29.838

Totaal besteed aan doelstelling 1.864.600 2.235.508

Kosten eigen fondsenwerving

    wervingskosten 0 0

    uitvoeringskosten 0 0

Resultaat 13 -339.420 -431.576

Kosten eigen fondsenwerving in % van de 

baten uit eigen fondsenwerving 0,00% 0,00%

Totale uitvoeringskosten in % van de 

baten uit eigen fondsenwerving 0,40% 1,67%

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 19.
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Kasstroomoverzicht over 2017 2017 2016

Volgens de indirecte methode Verwijzingen*

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 13 -339.420 -431.576

Aanpassingen voor:

Mutatie financiële vaste activa 1 476.927 -981.365

Mutatie voorzieningen 0 0

476.927 -981.365

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen en overlopende activa 2 23.168 32.370

Effecten 3 267 16.200

Kortlopende schulden en overlopende passiva 8 -53.559 59.373

-30.124 107.943

Kasstroom uit bedrijfsoperaties: 107.383 -1.304.998

Ontvangen interest 0 0

Overige baten 0 0

0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 107.383 -1.304.998

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa 0 0

Vervreemding van immateriële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangst uit langlopende schulden 7 -187.500 473.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -187.500 473.000

Netto kasstroom -80.117 -831.998

Koers- en omrekeningsverschillen op liquide middelen 0 0

Toename/Afname liquide middelen 4 -80.117 -831.998

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 10.907.627 11.739.625

Stand per 31 december 10.827.510 10.907.627

Mutatie liquide middelen -80.117 -831.998

* De verwijzingen hebben betrekking op de balans en staat van baten en lasten.
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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 2017 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.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties 

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.
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De effecten worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden 

rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

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.
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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.

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.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De ontvangsten en aflossingen uit hoofde van 

langlopende schulden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij 

geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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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.

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;
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

1. Financiële vaste activa 31-12-2017 31-12-2016

Overige effecten

Vroon-Smaal Obligatie St. Grondbeheer 10.000 10.000

Participaties Triodos Fair Share Fund 510.367 515.236

Aandelen Triodos Vastgoedfonds 31.133 33.357

Aandelen Triodos Renewables Europe Fund 46.108 47.071

Certificaten Triodos Bank N.V. 80.468 77.630

Aandelen Triodos Cultuurfonds 15.649 15.556

Aandelen Triodos Multi Impact Fund 500.580 500.382

1.194.305 1.199.232

Overige vorderingen

Efibia Development B.V. 0 472.000

1.194.305 1.671.232

Verloop van de financiële vaste activa Overige Overige Totaal

2017 effecten vorderingen

Saldo 1 januari 1.199.232 472.000 1.671.232

Aankopen 0 0 0

Verkopen 0 -472.000 -472.000

Koersresultaat -4.927 0 -4.927

Saldo 31 december 1.194.305 0 1.194.305

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

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 uiteindelijke opbrengst van de verkoop in 2017 is EUR 472.000.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

2. Vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Te vorderen rente 0 7.969

Overige vorderingen 8.220 23.419

8.220 31.388

3. Effecten 31-12-2017 31-12-2016

Effecten 801 1.068

801 1.068

Verloop van de effecten 2017 2016

Saldo 1 januari 1.068 17.268

Verkrijging uit nalatenschap 0 0

Aankopen 0 0

Verkopen 0 -15.900

Gerealiseerd koersresultaat 0 0

Herwaardering effecten -267 -300

Saldo 31 december 801 1.068

De effecten staan ter vrije beschikking voor aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation.

De reële waarde benadert de boekwaarde.

4. Liquide middelen 10.827.510 10.907.627

PASSIVA 

5. Algemene reserve 31-12-2017 31-12-2016

Algemene Reserve 324.932 766.807

324.932 766.807

Verloop van de algemene reserve 2017 2016

Saldo 1 januari 766.807 247.595

Overboekingen naar bestemmingsfondsen -471.849 0

Overboekingen van bestemmingsfondsen 43.293 0

(Toevoeging) Resultaat boekjaar -13.319 519.212

324.932 766.807

De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank N.V. Het gemiddelde rentepercentage op 

direct opvraagbare tegoeden ultimo 2017 bedraagt 0,00% (2016: 0,06%). Ultimo 2017 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. De reële waarde benadert de boekwaarde.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

6. Bestemmingsfondsen 31-12-2017 31-12-2016

Algemene fondsen 87.868 127.208

Steunfondsen 1.000.227 886.001

Fondsen op Naam 9.151.925 9.124.357

10.240.020 10.137.566

Verloop van het bestemmingsfonds Algemene fondsen 2017 2016

Saldo 1 januari 127.208 420.251

Overboekingen naar bestemmingsfondsen 0 -1.500

Overboekingen van bestemmingsfondsen 0 0

(Onttrekking) resultaat boekjaar -39.340 -291.543

87.868 127.208

Verloop van het bestemmingsfonds Steunfondsen 2017 2016

Saldo 1 januari 886.001 857.192

Overboekingen naar bestemmingsfondsen -15.793 0

Overboekingen van bestemmingsfondsen 38.000 21.501

(Onttrekking) resultaat boekjaar 92.019 7.308

1.000.227 886.001

Verloop van het bestemmingsfonds Fondsen op Naam 2017 2016

Saldo 1 januari 9.124.357 9.810.911

Overboekingen naar bestemmingsfondsen -70.500 -20.001

Overboekingen van bestemmingsfondsen 476.849 0

(Onttrekking) resultaat boekjaar -378.780 -666.553

9.151.926 9.124.357

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 2017

7. Langlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016

Nog uit te keren schenkingen 410.000 597.500

410.000 597.500

Verloop van de langlopende schulden 2017 2016

Saldo 1 januari 597.500 124.500

Kwijtschelding leningen o/g 0 0

Toezegging schenkingen 67.500 562.500

Vervallen schenking 0 0

Overgeboekt naar/van schulden op korte termijn -255.000 -89.500

410.000 597.500

Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren: 31-12-2017 31-12-2016

Diverse toezeggingen 2016 342.500 35.000

Diverse toezeggingen 2017 67.500 562.500

410.000 597.500

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

Het saldo van de langlopende schulden met een looptijd > 5 jaar is nihil.

8. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

Accountants- en advieskosten 0 18.000

Nog uit te keren schenkingen 1.055.884 1.075.942

Diverse nog te betalen bedragen 0 15.500

1.055.884 1.109.442

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

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERINGEN

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 

9. Ontvangen schenkingen 2017 2016

Ontvangen schenkingen, per werkgebied

Algemene schenkingen 104.716 486.792

Schenkingen aan Algemene Fondsen 36.631 76.380

Schenkingen aan Steunfondsen 764.672 426.967

Schenkingen aan Fondsen op Naam 611.264 794.097

1.517.283 1.784.236

De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten.

10. Overige baten 2017 2016

Rentebaten 9 7.997

Koersresultaat deelnemingen -267 -300

Koersresultaat beleggingen -4.927 -635

Dividend beleggingen 12.758 12.634

Diverse baten 324 0

7.897 19.696

11. Verrichte schenkingen 2017 2016

Algemene schenkingen 190.486 19.383

Schenkingen uit Algemene Fondsen 76.028 367.634

Schenkingen uit Steunfondsen 671.842 419.242

Schenkingen uit Fondsen op Naam 920.241 1.399.411

1.858.597 2.205.670
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

12. Uitvoeringskosten bestedingen

2017 Fondsen- Bestedingen Totaal

Verdeling uitvoeringskosten werving

Accountantskosten 0 0 0

Kosten betalingsverkeer 0 6.003 6.003

Diverse algemene kosten 0 0 0

0 6.003 6.003

2016 Fondsen- Bestedingen Totaal

Verdeling uitvoeringskosten werving

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

de toerekening methodiek van de uitvoeringskosten is als volgt:

 -  Publiciteitskosten komen ten laste van de eigen fondsenwerving

13. Resultaat 2017 2016

Bestemming resultaat

Toevoeging aan de algemene reserve -13.319 519.212

Onttrekking (In 2016 onttrekking) aan de bestemmingsfondsen

Algemene Fondsen -39.340 -291.543

Toevoeging (In 2016 toevoeging) aan de bestemmingsfondsen

Steunfondsen 92.019 7.308

Onttrekking (In 2016 onttrekking) aan de bestemmingsfondsen

Fondsen op Naam -378.780 -666.553

-339.420 -431.576

 -  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, 25 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 2017

(bedragen in EUR)

Op deze bijlage is geen accountantscontrole toegepast.

SCHENKINGEN UIT ALGEMENE MIDDELEN 2017

ALGEMENE SCHENKINGEN

Betaald in 2017

SEDT 3835 35.000

The Tipping Point,Forget Growth,Think Dough 500

The Tipping Point, The Pollinators 5.000

Studio Claudy Jongstra, sculptuur Woven Skin 20.000

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding 11.273

What Design Can Do, Climate Challenge 13.332

Festival Springtij 2017 10.000

Peace Pilgrimage 5.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Mind & Life Institute 5.000

Zatopia 20.000

Stichting JeugdFloriade - Urban Greeners 10.000

Totaal Algemene Schenkingen 135.105

CROWDGIVING

Betaald in 2017

Female Cancer Foundation 55.381

Totaal Crowdgiving 55.381

Totaal verrichte schenkingen Algemene Middelen 190.486
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SCHENKINGEN UIT ALGEMENE FONDSEN 2017

ENERGIE

Betaald in 2017

Young Impact 5.000

Solar Energy Foundation 5.000

ENSSER 4.000

14.000

Natuur en Milieu

Toezeggingen voor volgende jaren

Odin, learning from the bees conference 1.500

1.500

ONDERWIJS

Betaald in 2017

Stichting Vrijeschoolliederen.nl 2.600

Stichting tot Steun van het Voortgezet Vrijeschool Onderwijs 5.000

GELF,ontwikkeling database 2.400

Toezeggingen voor volgende jaren

GELF,ontwikkeling database 600

10.600

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Betaald in 2017

Hanasaneye, zonnecollectoren 2.000

Stichting Samay, Vida Verde, Bolivia 3.000

PEP Communication Ltd, SIB Kenya Conferentie 5.000

GABV, Leadership Academy Scholarship Fund 20.372

Solar Energy Foundation, waterpompen op zonne-energie 4.156

Nudge, Nudge Summit 3.000

Wise Uganda 1.000

Tools To Work, Eliza Training Centre 1.400

Toezeggingen voor volgende jaren

HSF Sounds of change 8.750

Vervallen toezeggingen

Stichting Elos, Oasis Game, Zimbabwe -3.750

44.928

Vredesinitiatieven

Betaald in 2017

Zina Platform 5.000

5.000

Totaal verrichte schenkingen Algemene Fondsen 76.028
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SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN 2017

ARCTIC MARCH

Betaald in 2017

Arctic March - documentaires Sea Blind & 2Degrees 350.025

350.025

AYNIMUNDO

Betaald in 2017

Asociacion Aynimundo, projecten in achterstandswijken in Lima, Peru 31.077

31.077

BIJENPARADIJS

Betaald in 2017

Bijenparadijs Roggebotstaete 5.160

5.160

BOEK BJK

Betaald in 2017

Boek BJK 26.520

26.520

EARTH PROTECTORS

Betaald in 2017

Earth Protectors 44.828

44.828

EWN

Betaald in 2017

Empowering Women of Nepal 6.000

6.000

IMKERS VOOR IMMEN

Betaald in 2017

Bijenproject voor BD Boeren in Kenia 2.150

2.150

INDIA ISAI MA(I)YAM

Betaald in 2017

Stichting Isai May(I)am, ontwikkeling talenten kansarme kinderen, India 1.500

1.500

KREDDAH

Betaald in 2017

Bijenproject voor BD Boeren in Kenia 18.570

18.570
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SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN 2017

MATOEKOE

Betaald in 2017

Stichting Cultureel Fonds Suriname 5.992

5.992

MK AWARD

Betaald in 2017

MK Award 12.165

12.165

NIEUWE ECONOMIE

Betaald in 2017

Project Nieuwe Economie 17.000

17.000

OPLEIDING VAN OPLEIDERS

Betaald in 2017

Opleiding van Opleiders 500

500

PODIUM VAN HET TABOE 

Betaald in 2017

Podium van het taboe 3.751

3.751

RAPUCATION

Betaald in 2017

Rapucation First ID 30.000

30.000

REGENBOOGFONDS

Betaald in 2017

Bijdrage opleidingskosten studenten in Kampala, Uganda 10.845

10.845

RESEARCH PESTICIDES

Betaald in 2017

Onafhankelijk onderzoek (IUCN) naar oorzaken bijensterfte 37.930

37.930

SCHOOL IN TOGO

Betaald in 2017

Een School in Togo 6.000

6.000
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SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN 2017

DE SCHUTSPATROON

Betaald in 2017

Stichting Vajra 2.660

2.660

STIGMA

Betaald in 2017

STIGMA 33.899

33.899

WAT JYAUNG KHAM

Betaald in 2017

Wat Jyaung Kham, opleiding arme jongeren in boeddhistisch klooster, Thailand 6.670

6.670

WIL SNELDERS

Betaald in 2017

Wil Snelders 100

100

WILDERNESS VISION

Betaald in 2017

Wilderness Vision, Zuid-Afrika 500

500

WOMENS WORLD BANKING

Betaald in 2017

Womens World Banking 18.000

18.000

Totaal verrichte schenkingen Steunfondsen 671.842
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SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM 2017

ARTABAN

Betaald in 2017

Stichting CLM,It's The Food My Friend 2.500

Werbeck koor, concerten 2017 250

Kingfisher Foundation, Bolk's Companions 2017 30.000

Jongerenfestival over geld 2.000

MasterPeace, Great Minds Meeting 10.000

Your Lab 10.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Kingfisher Foundation, Bolk's Companions 2017 30.000

Nivoz, Gert Biest 10.000

Vervallen toezeggingen

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg -50.000

44.750

TRIODOS-BAAS FONDS

Betaald in 2017

Duurzame Week, Utrecht 6.000

Symposium Driekant 21 5.000

Jonge Klimaatbeweging 5.000

Zo kan het ook 689

Young Impact, Young Environment Award 5.000

Starters 4Communities, Utrecht 1.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Retinking Economics 5.000

Transistor Time Window 3.000

30.689

BIJENONDERZOEK

Betaald in 2017

CLM Onderzoek en Advies, onderzoek wintersterfte bijen en gebruik pesticiden 3.000

3.000

CASPER DIERENWELZIJN

Betaald in 2017

Vereniging voor Weidevogelbescherming Staphorsterveld, kinderboek 5.000

Stg Zeldzame huisdierrassen, rassen die passen 3.000

8.000
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DEN DAAS FONDS

Betaald in 2017

YIP, Initiative Forum 2017 met Indiginous Gra 3.000

Stichting Etica da Terra, Urubici 1.000

Vriendenkring SEKEM, driedaags programma 1.450

Conferentie Duurzame Landbouw Rusland 1.770

Futere Food Design Awards 2017 5.000

Rare, Biodiversiteit en Innovatieve Landbouw 2.168

Toezeggingen voor volgende jaren

Eigentijds Eigendom 2.500

Via Campesina 1.000

Vervallen toezeggingen

Stichting Valborg Tiel, uitvoering van muziekstuk 'Gavrilin' met Wit-Russisch koor -2.500

15.388

DIERENWELZIJN NOORD-LAREN

Betaald in 2017

Stg Zeldzame huisdierrassen, rassen die passen 1.000

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding 5.000

Stichting Een Dier Een Vriend, Klimaat en Diversiteit 1.000

Stichting Wakker Dier 10.000

BD imker-kring Fryslan 1.000

Stichting Imkers voor Immen 2.420

The Tipping Point, The Pollinators 5.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Stichting JeugdFloriade - Urban Greeners 7.500

Vervallen toezeggingen

ISVW, Animal Politics: Internationale conferentie over dieren en politiek -2.873

30.047

EB FONDS

Betaald in 2017

Heart for Botosani 750

BINX 750

Pfotschenhoffnung 850

Stichting Dierennood, Animal Welfare Advocates 1.250

Toezeggingen voor volgende jaren

Dierenhulp, ORFA 750

4.350

32



SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM 2017

ESPERANTO

Betaald in 2017

Esperantoprojecten in Afrika 26.745

Stichting Internationale Communicatie 15.000

41.745

GREEN ORGANICS FONDS

Betaald in 2017

Stichting Bionext, Octrooicampagne 'red onze zaden' 5.000

Roggebotstaete 27.500

32.500

KALLIOPE

Betaald in 2017

Compassion for Humanity, basisonderwijs en beroepsopleiding, Ghana 11.300

11.300

DE KLEINE PRINS

Betaald in 2017

MasterPeace, Great Minds Meeting 14.568

Stichting Studio 52nd, Special Edition voorst 7.500

Concertgebouw Fonds, Waterwerken 20.000

Vocaal Talent Nederland, Muziek van Binnenuit 3.000

Stichting Rapucation 10.000

Jonge Strijkers Amsterdam, Oriental Dances 4.000

Your Lab 10.000

Musicians Without Borders, Palestine Community 8.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Classic Express 5.000

Zina Platform, Wijksafari 20.000

Toezeggingen voor volgende jaren

102.068

LE PETIT PRINCE

Betaald in 2017

Ricotti Ensemble 10.000

10.000

LICHTWATER

Betaald in 2017

Stichting Esenca Terra 39.000

39.000
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LISET

Betaald in 2017

Grassroots Economics 10.000

10.000

LODI LINDA

Betaald in 2017

Kerstpakettenactie Zwolle 1.000

The Tipping Point,Forget Growth,Think Dough 500

Appeltaartconcerten 1.000

2.500

MAMAMAJA

The Constellation, trailer 5.000

Vrienden van Maaszicht 5.000

Stichting Mexaena 2.000

12.000

MAPR

Hospice Alkmaar, de laatste woorden van liefde 1.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Mind & Life Institute 5.000

Rhoda Schuling RUMC of Mindfulness 3.000

9.000

MOL-BAGGERMAN

Betaald in 2017

Nederlands Centrum Bijenonderzoek 2.326

Toezeggingen voor volgende jaren

MOL Urban Greeners 7.500

MOL UU Fac diergeneeskunde-3V 75.000

MOL UVA-Wouter Achterberg scriptieprijs 1.350

86.176

NALATENSCHAPPEN

Betaald in 2017

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding 6.273

YIP 10 10.000

16.273
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NATUUR EN MUZIEK

Betaald in 2017

stichting Young, Impact NL WE DAY 5.000

boerderijschool-boerderijeducatie voor basisscholen 9.650

Internationaal Stiltefestival 2017 5.000

Stichting Leerorkest Instrumentendepot 10.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Boerderijschool 6.000

35.650

OMBRELLO

Betaald in 2017

Stichting Izere;bakstenen in Burundi 4.500

 Safe Spaces Nairobi Basketball & Life skills 2.500

Nudge Global Impact Challenge 2017 6.600

MIHVN Microkredieten voor vrouwen Vietnam 5.000

Community Center Earl Mento 10.000

GABV Leadership Academy Scholarship Fund 2017 1.628

Stichting Effectief Altruisme Generiek bijdrage 2.500

Twobillions Fnd. generieke bijdrage 10.000

The Constellation, trailer 5.000

PEP Communication Ltd Kenya Conference 2.500

 Ruiksuni Groningen, Usesco Chair aan Gulu Uni 5.555

 Pezesha 2.500

Online Echoes 2.500

URDT generieke bijdrage 10.000

The Tipping Point, Masaai Drought Relief 5.600

 Rijksuniversiteit Groningen, Usesco Chair aan Gulu Uni 5.555

, Stg Cre8 East Africa, Muziektheatervoorstelling 3.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Flow Impact Fund-Winning with Society Global 10.000

Vervallen toezeggingen

Female Cancer Foundation -30.000

64.938

OPRECHT RECHT OP

Vervallen Toezeggingen

 Pani inventaris ambachtschool -2.600

-2.600

QUADRANT

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Solar Energy Fnd. waterpompen op zonne-energie 844

844
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RIDDER JORIS

Betaald in 2017

WakaWaka 12.500

Stichting Zeldzame Huisdierrassen, rassen die passen 1.000

Stichting Vier Het Leven 5.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Boerderijschool 2.500

Embassy of the Earth, Kenia 10.000

Kinderziekenhuis Nepal 10.000

Odin, learning from the bees conferentie 1.000

Opvang Noach 5.000

Ranger Campus 10.000

57.000

STEPHEN ELLIS

Betaald in 2017

Stichting Praat 5.000

Strakx is nu 5.000

Maatschappelijk en Cultureel werk Vincentiuskerk 550

10.550

STUDENT EN GEZONDHEID

Betaald in 2017

Expertise centrum Handicap en studentenparticipatie 15.000

Stichting Podium T, Time Out 10.426

Toezeggingen voor volgende jaren

Stichting Podium T, Time Out 150.000

drsFil, Silent Water 4.000

Vervallen Toezeggingen

Autistenpotje -4.111

175.315

TALENTENGEL

Betaald in 2017

University of Cape town, ondersteuning student Zuid-Afrika 7.942

7.942
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TERPFONDS

Betaald in 2017

Tree to Be Foundation 5.000

What Design Can Do, Climate Challenge 6.668

 Inner Sense;Pelgrimage for Love, 5.000

Stichting Betuwe wereldwijd;tools for change-Uganda 1.000

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding 6.273

 Rare, Biodiversiteit en Innovatieve Landbouw 2.168

26.109

TRIODOSMEDEWERKERS

klantcontactvrijwilligersdag met vluchtelingen 944

JDRF Nederland 1.000

Sensecamp Amsterdam 2017 500

Jonah Ecological Kindergarden 1.750

4.194

VAN DER MEULEN-MARIJNISSEN

Betaald in 2017

Rare, Biodiversiteit en Innovatieve Landbouw 2.168

Brandhof CLM, Hommels in de aardappelen 3.590

Commonland,adoptie reg.Olijfteel methoden Spanje 3.000

Toezeggingen voor volgende jaren

Bee Foundation 5.000

Bionext 5.000

18.758

VLIERHOEK B&K

Betaald in 2017

Wise, Oeganda 3.000

Stichting Betuwe wereldwijd;tools for change-Uganda 2.255

5.255

ZORGWIJK

Betaald in 2017

Stichting Mountain Child Care, 'Questtrack en coachingstraject' 7.500

7.500

Totaal schenkingen Fondsen op Naam 920.241
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