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Bestuursverslag

1.1 Doelstelling, missie, visie, en thema’s

1.1.1 Doelstelling
Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige stichting gevestigd in Zeist. Haar statuten
beschrijven:
“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."
1.1.2 Missie
Stichting Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken. Wat
men koopt en waar men bankiert, spaart en investeert kan aanzetten tot deze
verandering. Daarnaast is het van cruciaal belang dat er geld beschikbaar komt voor
vernieuwende initiatieven, in de vorm van schenkgeld. Voor projecten die grote waarde
hebben, welke zich niet direct uitdrukt in financiële opbrengsten.
1.1.3 Visie
Stichting Triodos Foundation bemiddelt tussen schenkers en initiatiefnemers. Met
schenkgeld ondersteunt zij projecten die met waardevolle, vernieuwende initiatieven
bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.
De stichting richt zich op projecten die maatschappelijke problemen bij de wortel
aanpakken en voorbij symptoombestrijding gaan. Ze zoekt gamechangers die met hun
project brede impact hebben en veel mensen (kunnen) bereiken. Stichting Triodos
Foundation wil duurzame alternatieven ondersteunen die de basis leggen voor komende
generaties.
1.1.4 Thema’s
In 2018 zijn de thematische werkgebieden herschreven. Voorgaand genoemd als Mens &
Maatschappij, Natuur & Milieu, Internationale Samenwerking, vormden ze de gedeelde
noemer van de verscheidenheid aan projecten. Dit zodat zowel schenkers als
initiatiefnemers sneller herkennen of Stichting Triodos Foundation een passende partij
voor hen is, zonder dat de Stichting mensen of ideeën wil uitsluiten. In 2018 zijn deze
hernoemd tot Ontwikkeling & Gezondheid, Gelijke Kansen en Voeding & Biodiversiteit.

1.2 Entiteit, organisatiestructuur, governance

Stichting Triodos Foundation bevordert sinds 1971 een bewuste omgang met geld en
stimuleert vernieuwende ontwikkelingen. Bij oprichting is zij aangemerkt als een algemeen
nut beogende instelling (ANBI) door de Belastingdienst, en deze status is in 2013 voor het
laatst bevestigd.
Sinds de oprichting van Triodos Bank N.V. in 1980 beperkt Stichting Triodos Foundation
zich hoofdzakelijk tot het toekennen van schenkingen. Dit werk wordt mogelijk gemaakt
door Triodos Bank N.V. in de vorm van personeel en kantoorkosten. De overige
medewerkers van Triodos Bank N.V. verrichten incidenteel werkzaamheden voor de
stichting. Triodos Bank N.V. onderschrijft daarbij het belang van schenkgeld en vraagt hier
ook aandacht voor bij de rekeninghouders, relaties en belangstellenden. Ook de
vestigingen van Triodos Bank N.V. in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben een
vergelijkbare stichting.
Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit drie personen:
 Pierre Aeby (voorzitter)
 Albert Hollander (lid)
 Gera van Wijk (secretaris-penningmeester)
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De directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het zelfstandig nemen
van besluiten. Er is geen toezichthoudend orgaan. Het aantal medewerkers ultimo 2018 is
vier (2017: vier), waaronder de directeur. Het aantal fte in het verslagjaar is gemiddeld 3,4
(2017: 3,5). Drie medewerkers werken fulltime, één medewerker parttime. In 2018 is aan
één stagiaire een plaats geboden. Er zijn geen vrijwilligers. Medewerkers zijn in dienst bij
Triodos Bank N.V. en zijn sinds april 2019 onderdeel van het team Triodos Regenerative
Money Center. Triodos Bank N.V. volgt de Algemene Bank-cao en hanteert een
inschalingsbeleid.
De directeur is verantwoordelijk voor het management van het team, het overleg met en
het onderhouden van contact met schenkers.
Tevens voert hij gesprekken met (potentiële) initiatiefnemers, en is hij verantwoordelijk
voor de samenwerking met Triodos Bank N.V.
De andere medewerkers voeren de (financiële) administratie, behandelen binnenkomende
aanvragen en zorgen voor de interne en externe communicatie van de stichting.
De Stichting is lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland en onderschrijft de
Gedragscode.
1.3 Werkwijze

Het schenkgeld dat Stichting Triodos Foundation beheert komt van verschillende bronnen.
De meeste schenkingen komen van particuliere schenkers die een persoonlijk fonds
oprichten, met specifieke doelstellingen. Kleine schenkingen worden ondergebracht in
passende themafondsen. Verder komen er gerichte schenkingen binnen voor
steunfondsen die de stichting beheert voor geselecteerde projecten.
De rol van Stichting Triodos Foundation ligt in het aantrekken van schenkgeld en het
ondersteunen van projecten binnen de doelstelling van de fondsen.
De stichting maakt een selectie uit de ongeveer 700-1000 projectaanvragen die zij jaarlijks
ontvangt 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 van de gestelde criteria af te wijken.
Het team bespreekt zo mogelijk wekelijks de lopende aanvragen, normaal gesproken op
volgorde van binnenkomst. Als een project positief wordt beoordeeld, wordt er gezocht
naar passende middelen binnen de fondsen. Na goedkeuring wordt er een toekenning
gestuurd naar de initiatiefnemers. Voordat de Stichting haar bijdrage overmaakt gelden
standaard de voorwaarden dat het project wordt uitgevoerd zoals beschreven ten tijde
van de toekenning, en dat er voldoende financiële toezeggingen van andere partijen zijn
om dit mogelijk te maken, voordat de bijdrage wordt overgemaakt.
Triodos Foundation hanteert interne, niet bindende, budgetten voor elk fonds. Hiervan
wordt gebruikt gemaakt om in te schatten of een fonds financiële ruimte heeft om daaruit
een project te ondersteunen. Voor grotere schenkingen wordt vaak als richtlijn een
spreiding van het budget over meerdere jaren opgesteld. Aanpassingen zijn in de meeste
gevallen mogelijk en soms zelfs gewenst. Het beleid is er op gericht de beschikbare
middelen vlot te besteden binnen de gemaakte afspraken met schenkers.
De stichting is niet gericht op het onnodig vormen van fondsen en reserves.

1.4 Risico’s en beleggingsbeleid

1.4.1 Risico
Het bestuur ziet beperkt risico voor de continuatie van het werk van de stichting, zolang de
steun van Triodos Bank N.V. is verzekerd.
Verder is de continuïteit van het werk van de stichting afhankelijk van een professioneel
team en adequate kennis van zaken.
1.4.2 Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid staat toe een deel van de bestemmingsfondsen voor de lange termijn
in duurzame beleggingsfondsen onder te brengen. De risico’s die dit beleggingsbeleid met
zich mee brengt zijn niet afgedekt. Opbrengsten worden gebruikt om de omvang van
gedoneerde bedragen mee te verhogen. Verliezen leiden tot lagere bedragen beschikbaar
voor donaties.
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Gezien de voorgenomen vlotte besteding van de middelen houdt Triodos Foundation de
beschikbare fondsen grotendeels aan in liquiditeiten, in de praktijk op spaarrekeningen.
Deze gelden kunnen worden belegd als voorzien wordt dat een passende besteding pas na
minimaal vijf jaar zal plaatsvinden, bij het verkrijgen van een nalatenschap in de vorm van
beleggingen, of in overleg met de schenker. Liquiditeiten en beleggingen worden
aangehouden op basis van Triodos’ duurzaamheidscriteria.
1.5 Doelrealisatie 2018

Het doel van Stichting Triodos Foundation is om vernieuwende ontwikkelingen te
stimuleren door te bemiddelen tussen schenkers en waardevolle projecten. Door het
bijeenbrengen van kennis, schenkgeld en initiatieven ontstaat er voor alle partijen een
synergie en daarmee meerwaarde voor de samenleving.
1.5.1 Resultaat
Stichting Triodos Foundation heeft in 2018 in totaal EUR 1.780.459 aan schenkingen
verstrekt. Dat is een afname van 4,2% ten opzichte van 2017.
In 2018 is er EUR 2.250.881 ontvangen aan schenkingen, rentebaten, opbrengsten van
beleggingen en nalatenschappen. Dat is een stijging van 47,6% ten opzichte van 2017.
Stichting Triodos Foundation ontving in 2018 EUR 635.942 aan nalatenschappen (2017:
EUR 0).
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in het totaal van de baten
beschikbaar voor doelstelling is in 2018 79,4% (2017: 122,3%). De stichting streeft er niet
naar grote reserves en fondsen aan te houden. Voor 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.
Het behaalde resultaat stemt tot tevredenheid. Voor de komende jaren wordt gestreefd
naar een geleidelijke afname van de huidige bestemmingsreserves. Nieuwe schenkingen
en nalatenschappen van enige omvang kunnen de reden zijn voor het ontstaan van nieuwe
bestemmingsreserves.
1.5.2 Kosten
Stichting Triodos Foundation heeft geen winstdoelstelling. Tegenover de ontvangen
schenkingen en overige opbrengsten staan de verstrekte donaties en gemaakte kosten.
Het beleid is erop gericht dit kostenpercentage zo laag mogelijk te houden. Het grootste
deel van de kosten, zoals huisvesting en personeelskosten wordt gedragen door Triodos
Bank N.V. Sinds 2016 neemt Triodos Bank N.V. ook de accountantskosten van Stichting
Triodos Foundation voor haar rekening. Wat overblijft zijn de kosten eigen fondsenwerving
ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving. Deze bedroegen in 2018 0,0%, net als in
2017. De totale uitvoeringskosten bedroegen 0,3% (2017: 0,4%) van de baten eigen
fondswerving.
1.5.3 Balanstotaal
Het balanstotaal is afgenomen met 0,2% tot EUR 12.002.047. Dit is geheel volgens
verwachting. De reserves en fondsen stegen met 4,4% tot EUR 11.028.996. De solvabiliteit,
als verhouding van het eigen vermogen tot het totaal vermogen, is 91,9% op 31 december
2018. Dit is gestegen van 87,8% op 31 december 2017. De mate van liquiditeit, uitgedrukt
in de current ratio, is gestegen van 10,3 op 31 december 2017 tot 14,9.
1.5.4 Beschikbare middelen
De algemene reserve bedroeg ultimo 2018 3,4% van de totale reserves en fondsen van de
stichting (2017: 3,1%). Deze is toegenomen met 14,3% tot EUR 371.535.
Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor schenkingen met een vooraf vastgelegde
doelstelling, zoals gebruikelijk in Algemene Fondsen, Fondsen op Naam en Steunfondsen.
In totaal heeft de stichting 109 grotere en kleinere fondsen onder beheer. Deze fondsen
stegen gezamenlijk met 4,1% naar EUR 10.657.461
De waarde van de beleggingen daalde in 2018 met 14,8% tot EUR 1.017.018.
Voor het overige worden de beschikbare middelen aangehouden op duurzame
spaarrekeningen of een rekening-courant bij Triodos Bank N.V.
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1.6 Communicatie

1.6.1 Contact met schenkers
De stichting streeft ernaar om goed contact te onderhouden met schenkers. Bij Fondsen
op Naam is de communicatie afgestemd op de persoonlijke behoeftes van de schenkers.
Sommige schenkers stellen het op prijs regelmatig over de gang van zaken met ons te
spreken. In alle gevallen is Stichting Triodos Foundation verantwoordelijk voor de
uiteindelijke bestemming van de beschikbare middelen. Na het opmaken van de
jaarstukken worden er rapporten naar de schenkers verstuurd. Hierin staan de projecten
beschreven die vanuit hun persoonlijk fonds een schenking ontvingen.
Naar de overige schenkers en geïnteresseerden wordt de impact van het schenkgeld op
meerdere manieren gecommuniceerd. Dit gebeurt via Facebook en Twitter, via de eigen
website www.triodosfoundation.nl en een halfjaarlijkse e-mailnieuwsbrief. Eind 2018 is de
website van Stichting Triodos Foundation vernieuwd. Hier zijn de doelstellingen, thema’s,
criteria en voorbeeldprojecten op een nieuwe en heldere manier te vinden. De website
heeft als hoofddoel om (nieuwe) schenkers te informeren en overtuigen, en daarnaast de
impact van schenkgeld te laten zien.
1.6.2 Give the Change
In 2018 heeft het nieuwe crowdgivingplatform Give the Change zich verder ontwikkeld, en
zijn er negen projecten op gepresenteerd. Het doel is om een breder netwerk van
schenkers te betrekken bij projecten die Stichting Triodos Foundation kent en waardeert.
De stichting ziet dit platform daarmee als een verlengstuk van haar eigen werk en
doelstellingen. De projecten worden vooraf geselecteerd of beoordeeld door Stichting
Triodos Foundation op inhoud van het project en kwaliteit van de organisatie. Het
platform wordt gratis aangeboden aan de projecten, waardoor 100% van de schenkingen
naar het project gaat, indien deze aan de standaard voorwaarden van een schenking kan
voldoen (zie 1.3 Werkwijze). Mocht dit niet lukken, dan behoudt Stichting Triodos
Foundation het recht zelf naar een andere passende besteding van het gegeven geld te
zoeken, die in lijn ligt met de intentie van de schenkers.
1.6.3 Evenement
In het najaar van 2018 is een eerste bijeenkomst voor schenkers en geïnteresseerden
voorbereid, die in januari 2019 heeft plaatsgevonden en diende als pilot. Het doel was om
mensen met interesse in schenken verschillende projecten te kunnen laten zien. En deze
projecten, die Stichting Triodos Foundation een warm hart toedraagt, een podium te
geven.

1.7 Vooruitzichten 2019

In 2019 beoogt Stichting Triodos Foundation haar werk voor te zetten, en verder te
bouwen aan het netwerk van mensen die betrokken zijn op schenken en het bevorderen
van levenskwaliteit. En samen te bouwen aan een wereld die groen, eerlijk en sociaal is.
Het platform Give the Change zal zich ook verder ontwikkelen, waarbij vooral gekeken
wordt in welke mate het platform voorziet in de behoeftes van schenkers en
projectorganisaties.
Sinds 1 april 2019 maken de medewerkers die voor Triodos Foundation werken deel uit
van de nieuwe business unit ‘Triodos Regenerative Money Centre’ binnen Triodos Bank.

Zeist, 24 juni 2019

Bestuur [1]
P.H. Aeby (voorzitter tot 17 mei 2019)
M.H.G.E. van Golstein Brouwers (voorzitter per 17 mei 2019)
A.J. Hollander (lid)
G. van Wijk (secretaris-penningmeester)
Directie, W.T.A.A.G.M. van den Bergh
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[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 bestuurslid van Triodos Invest CVBA, directeur van Triodos Fonds Vzw, lid van
de Raad van Bestuur van Triodos Bank UK Ltd., en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De
Brakke Grond.
De hoofdfunctie van M.H.G.E. van Golstein Brouwers is Managing Director Triodos
Regenerative Money Centre (vanaf 1 april 2019) Tot 1 april 2019 was ze directievoorzitter
van Triodos Investment Management en van Triodos Investment Advisory & Services.
Sinds 17 mei 2019 is een van haar nevenfuncties voorzitter van Stichting Triodos
Foundation. Andere nevenfuncties zijn lid van de Board of Directors van Triodos SICAV I en
Triodos SICAV II, van Stichting Hivos-Triodos Fonds, van Stichting Triodos Sustainable
Trade Fund en Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund. Tevens is
Marilou van Golstein Brouwers lid van de Board of Directors van de Global Impact
Investing Network (GIIN), Voorzitter van de Raad van Toezicht van BLab Europe,
voorzitter van Qredits, lid van de Advisory Board Responsible Investments (ABRI) van
PGGM, lid van de Raad van Toezicht van Stichting BRAC International en een van de ‘WeFi’s Leadership Champions, the Women Entrepreneurs Finance Initiative housed in the
World Bank.
A.J. Hollander is General Counsel bij Triodos Bank N.V. Daarnaast is hij 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 ook lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Active Peace Projects.
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Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)
(bedragen in EUR)
Verwijzingen*

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA

Financiële vaste activa

1

1.017.018

1.194.305

Vorderingen en overlopende activa

2

562.384

8.220

Effecten

3

0

801

Liquide middelen

4

10.422.645

10.827.510

12.002.047

12.030.836

Totaal activa

PASSIVA
Reserves en fondsen
reserves
Algemene reserve

5

371.535

324.932

Fondsen
Bestemmingsfondsen

6

10.657.461
11.028.996

10.240.020
10.564.952

Langlopende schulden

7

237.500

410.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva

8

735.551

1.055.884

12.002.047

12.030.836

Totaal passiva

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 15.
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Staat van baten en lasten over 2018
(bedragen in EUR)
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Ontvangen schenkingen
Ontvangen donaties en giften van particulieren
Schenkingen van bedrijven
Subsidie van overheden
Schenkingen van organisaties zonder winststreven

Verwijzingen*

2018

2017

9
1.047.632
301.465
5.000
260.460
1.614.557

717.266
609.823
45.000
145.194
1.517.283

Ontvangen nalatenschappen

10

635.942

0

Beschikbaar uit fondsenwerving
Overige baten en lasten

11

2.250.499
382

1.517.283
7.897

2.250.881

1.525.180

1.780.459
6.378

1.858.597
6.003

1.786.837

1.864.600

0
0

0
0

464.044

-339.420

Kosten eigen fondsenwerving in % van de
baten uit eigen fondsenwerving

0,00%

0,00%

Totale uitvoeringskosten in % van de
baten uit eigen fondsenwerving

0,28%

0,40%

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Bestedingen
Verrichte schenkingen
Uitvoeringskosten bestedingen

12
13

Totaal besteed aan doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
wervingskosten
uitvoeringskosten

Resultaat

14

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 19.
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Kasstroomoverzicht over 2018
Volgens de indirecte methode
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Mutatie financiële vaste activa
Mutatie voorzieningen

2018

2017

464.044

-339.420

Verwijzingen*

13

1

0
0

0
0
0

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Kortlopende schulden en overlopende passiva

2
3
8

-554.164
801
-320.333

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:
Ontvangen interest
Overige baten

23.168
267
-53.559
-873.696

-30.124

-409.652

-369.544

0
0

Kasstroom uit operationele activiteiten

0

0
0
0

0

-409.652

-369.544

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen financiële vast activa
Desinvesteringen financiële vast activa
Koersresultaat financiële vaste activa

20.000
-14.490
171.777

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Koersresultaat financiële vaste activa

0
0
476.927
177.287

476.927

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangst uit langlopende schulden

7

-172.500

-187.500

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-172.500

-187.500

Netto kasstroom

-404.865

-80.117

0

0

-404.865

-80.117

10.827.510
10.422.645

10.907.627
10.827.510

-404.865

-80.117

Koers- en omrekeningsverschillen op liquide middelen
Toename/Afname liquide middelen

4

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Mutatie liquide middelen
* 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 2018 is vier, waaronder de directeur. De medewerkers zijn in dienst bij Triodos
Bank N.V.
De Stichting Triodos Foundation is statutair gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708 AH Zeist,
Arnhemsebovenweg 140. 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.
Overige activa worden gewaardeerd op de te verwachten ontvangsten, waarbij voor vorderingen rekening
wordt gehouden met een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
Beleggingen onroerende zaken
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.
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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 onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van
de handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de
marktnotering.
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-enverliesrekening 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 aan- en verkoop van effecten zijn opgenomen
onder de investeringsactiviteiten. 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-enverliesrekening 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 2018
ACTIVA
1. Financiële vaste activa
Overige effecten
Vroon-Smaal Obligatie St. Grondbeheer
Participaties Triodos Fair Share Fund
Aandelen Triodos Vastgoedfonds
Aandelen Triodos Renewables Europe Fund
Certificaten Triodos Bank N.V.
Aandelen Triodos Cultuurfonds
Aandelen Triodos Multi Impact Fund

Verloop van de financiële vaste activa
2018

31-12-2018

31-12-2017

30.000
329.084
29.465
50.469
83.374
0
494.626

10.000
510.367
31.133
46.108
80.468
15.649
500.580

1.017.018

1.194.305

Overige
effecten

Overige
vorderingen

Totaal

Saldo 1 januari
Aankopen
Verkopen
Koersresultaat

1.194.305
20.000
-199.490
2.203

0
0
0
0

1.194.305
20.000
-199.490
2.203

Saldo 31 december

1.017.018

0

1.017.018

Overige
effecten

Overige
vorderingen

Totaal

Saldo 1 januari
Verkopen
Koersresultaat

1.199.232
0
-4.927

472.000
-472.000
0

1.671.232
-472.000
-4.927

Saldo 31 december

1.194.305

0

1.194.305

Verloop van de financiële vaste activa
2017

De financiele vaste activa worden aangehouden ter belegging.

2. Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Te vorderen nalatenschap

Verloop van de te vorderen nalatenschap
Saldo 1 januari
Toegezegd in 2018
Ontvangen in 2018

31-12-2018

31-12-2017

4.081
558.303

8.220
0

562.384

8.220

2018

2017

0
635.942
-77.639

0
0
0

558.303

0

In 2018 heeft Stichting Triodos Foundation een toezegging gekregen omtrent een nalatenschap.
De hoogte van deze nalatenschap is een schatting, gebaseerd op de akte van verdeling van de notaris.
De vorderingen hebben alle een looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde.

16

Toelichting op de balans per 31 december 2018

3. Effecten

31-12-2018

31-12-2017

0

801

0

801

Verloop van de effecten

2018

2017

Saldo 1 januari
Herwaardering effecten

801
-801

1.068
-267

0

801

Effecten

Saldo 31 december

De effecten staan ter vrije beschikking voor aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation.
De reële waarde benadert de boekwaarde.
4. Liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

Liquide middelen

10.422.645

10.827.510

De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank N.V. Het gemiddelde rentepercentage op
direct opvraagbare tegoeden ultimo 2018 bedraagt 0,00% (2017: 0,00%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking
voor aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation.

PASSIVA
5. Algemene reserve
Algemene Reserve

Verloop van de algemene reserve
Saldo 1 januari
Overboekingen naar bestemmingsfondsen
Overboekingen van bestemmingsfondsen
(Toevoeging) Resultaat boekjaar
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31-12-2018

31-12-2017

371.535

324.932

371.535

324.932

2018

2017

324.932
-1.415
0
48.018

766.807
-471.849
43.293
-13.319

371.535

324.932

Toelichting op de balans per 31 december 2018
6. Bestemmingsfondsen
Algemene fondsen
Steunfondsen
Fondsen op Naam

Verloop van het bestemmingsfonds Algemene fondsen
Saldo 1 januari
Overboekingen naar bestemmingsfondsen
Overboekingen van bestemmingsfondsen
(Onttrekking) resultaat boekjaar

Verloop van het bestemmingsfonds Steunfondsen
Saldo 1 januari
Overboekingen naar bestemmingsfondsen
Overboekingen van bestemmingsfondsen
(Onttrekking) resultaat boekjaar

Verloop van het bestemmingsfonds Fondsen op Naam
Saldo 1 januari
Overboekingen naar bestemmingsfondsen
Overboekingen van bestemmingsfondsen
(Onttrekking) resultaat boekjaar

31-12-2018

31-12-2017

63.924
975.992
9.617.545

87.868
1.000.227
9.151.925

10.657.461

10.240.020

2018

2017

87.868
250
0
-24.194

127.208
0
0
-39.340

63.924

87.868

2018

2017

1.000.227
5.015
-4.000
-25.250

886.001
-15.793
38.000
92.019

975.992

1.000.227

2018

2017

9.151.926
4.149
-4.000
465.470

9.124.357
-70.500
476.849
-378.780

9.617.545

9.151.926

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 2018
7. Langlopende schulden
Nog uit te keren schenkingen

Verloop van de langlopende schulden
Saldo 1 januari
Toezegging schenkingen
Overgeboekt naar/van schulden op korte termijn

Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren:
Diverse toezeggingen 2016
Diverse toezeggingen 2017
Diverse toezeggingen 2018

31-12-2018

31-12-2017

237.500

410.000

237.500

410.000

2018

2017

410.000
10.000
-182.500

597.500
67.500
-255.000

237.500

410.000

31-12-2018

31-12-2017

202.500
25.000
10.000

342.500
67.500
0

237.500

410.000

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
Nog uit te keren schenkingen
Diverse nog te betalen bedragen

31-12-2018

31-12-2017

732.047
3.504

1.055.884
0

735.551

1.055.884

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 opbrengsten zijn niet te meten en niet verantwoord in de balans van Stichting Triodos
Foundation.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
9. Ontvangen schenkingen
Ontvangen schenkingen, per werkgebied
Algemene schenkingen
Schenkingen aan Algemene Fondsen
Schenkingen aan Steunfondsen
Schenkingen aan Fondsen op Naam

2018

2017

95.579
14.090
478.705
1.026.183

104.716
36.631
764.672
611.264

1.614.557

1.517.283

De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten.
10. Ontvangen nalatenschappen
Nalatenschappen aan Fondsen op Naam

2018

2017

635.942

0

635.942

0

In 2018 is een nalatenschap ontvangen ad € 77.889
Een tweede nalatenschap ter hoogte van € 558.303 is toegezegd in 2018, en zal ontvangen worden in 2019.
Voor deze nalatenschap is in 2018 € 250 aan kosten gemaakt, die in 2019 met de nalatenschap zullen worden verrekend.
De hoogte van deze nalatenschap is een schatting, gebaseerd op de akte van verdeling van de notaris.
11. Overige baten en lasten
Rentelasten
Koersresultaat deelnemingen
Koersresultaat beleggingen
Dividend beleggingen
Diverse baten

12. Verrichte schenkingen
Algemene schenkingen
Schenkingen uit Algemene Fondsen
Schenkingen uit Steunfondsen
Schenkingen uit Fondsen op Naam
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2018

2017

-12.868
-801
2.203
11.371
477

9
-267
-4.927
12.758
324

382

7.897

2018

2017

114.827
37.960
503.387
1.124.285

190.486
76.028
671.842
920.241

1.780.459

1.858.597

Toelichting op de staat van baten en lasten

13. Uitvoeringskosten bestedingen
2018
Verdeling uitvoeringskosten

Fondsen- Bestedingen
werving

Kosten betalingsverkeer
Diverse algemene kosten

0
0
0

2017
Verdeling uitvoeringskosten

Totaal

6.278
100
6.378

6.278
100
6.378

Fondsen- Bestedingen
werving

Totaal

Kosten betalingsverkeer

0
0

6.003
6.003

6.003
6.003

De toerekening methodiek van de uitvoeringskosten is als volgt:
- Publiciteitskosten komen ten laste van de eigen fondsenwerving
- kosten betalingsverkeer komen ten laste van de bestedingen van de doelstelling.

14. Resultaat
Bestemming resultaat
Toevoeging aan de algemene reserve
Onttrekking (In 2017 onttrekking) aan de bestemmingsfondsen
Algemene Fondsen
Onttrekking (In 2017 toevoeging) aan de bestemmingsfondsen
Steunfondsen
Onttrekking (In 2017 onttrekking) aan de bestemmingsfondsen
Fondsen op Naam
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2018

2017

48.018

-13.319

-24.194

-39.340

-25.250

92.019

465.470

-378.780

464.044

-339.420

Toelichting op de staat van baten en lasten

GELIEERDE PARTIJEN
1. Stichting Triodos Foundation houdt tegoeden aan bij Triodos Bank
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.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich in dit kader geen gebeurtenissen voorgedaan.

Zeist, 24 juni 2019

Bestuur,

M.H.G.E. van Golstein Brouwers (voorzitter)

G. van Wijk (secretaris-penningmeester)

A.J.Hollander (lid)

W.T.A.A.G.M. van den Bergh (directeur)
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BIJLAGE: OVERZICHT VERRICHTE SCHENKINGEN 2018
(bedragen in EUR)
Op deze bijlage is geen accountantscontrole toegepast.
SCHENKINGEN UIT ALGEMENE MIDDELEN

2018

ALGEMENE SCHENKINGEN
Betaald in 2018
Jacob Soetendorp Institute for Human Values
Wetenschappelijke Raad Integrale Duurzame Landbouw & Voeding
Springtij 2018
Community Land Trust
MasterPeace, Great Minds Meeting
Mind & Life, Community on Contemplative Education
Stichting OCF, hybride bankieren
Onderzoek aanpak kindermishandeling
Hawthorne Research Institute

7.500
5.000
10.000
5.000
10.000
5.000
3.800
4.507
13.331

Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting JeugdFloriade - Urban Greeners
Studio Claudy Jongstra, Farm Flower Fragrance

2.500
10.000

Vervallen toezeggingen
Zatopia

-20.000

Totaal Algemene Schenkingen

56.638

GIVE THE CHANGE
Betaald in 2018
Inlovewith.life
Bee Foundation, Geef wilde bijen bloemen
Kathmandu Institute of Child Health
Sounds of Change
Embassy of Earth, Help de Masai het tij keren
Slow Food Youth Network, Giro di SFYN
Dokters van de Wereld, Operatie Glimlach
Eemlandhoeve BB4F
Bionext, proces tegen sojaboonpatent
UAF, Scholars at Risk

1.030,00
6.705,00
4.026,00
5.585,00
4.135,00
3.181,00
3.460,00
10.055,00
12.700,00
5.557,00

Toezeggingen voor volgende jaren
Fairfood, koffiecampagne

1.755

Totaal Give the Change

58.189

Totaal verrichte schenkingen Algemene Middelen

114.827
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SCHENKINGEN UIT ALGEMENE FONDSEN

2018

Landbouw
Betaald in 2018
Stichting het Anker
Stichting CLM, Debatserie It's The Food My Friend 2018

5.000
3.750
8.750

Kunst en Cultuur
Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting Arnhemse Meisjes, ter Plekke

3.900
3.900

Mens en Maatschappij
Betaald in 2018
Maatschappelijke Alliantie, Carnegie Peacebuilding Conversations
Nederlandse Uitdaging, ledenbijeenkomst
Nederlandse Uitdaging, Ontwikkeling Uitdaging app
De Oriëntaalse Chef, Eid-al Fitr Festival Nijmegen

1.790
500
3.000
1.000
6.290

Natuur en Milieu
Betaald in 2018
Drinkable Rivers
CLM Onderzoek en Advies, mezen en bestrijding buxusmot

5.400
5.000
10.400

Onderwijs
Betaald in 2018
Coöperatie voor Vrij Onderwijs
Stichting Vrijeschoolliederen.nl

2.210
3.200
5.410

Ontwikkelingssamenwerking
Betaald in 2018
Stichting Samay, Tierra Viva

3.000
3.000

Vredesinitiatieven
Betaald in 2018
Maatschappelijke Alliantie, Carnegie Peacebuilding Conversations

210
210

Totaal verrichte schenkingen Algemene Fondsen

37.960
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ANAMURI
Betaald in 2018
Anamuri

300
300

APOPO
Betaald in 2018
APOPO - HeroRATs

5.320
5.320

ARCTIC MARCH
Betaald in 2018
Arctic March - Project Spitsbergen

198.697
198.697

AYNIMUNDO
Betaald in 2018
Asociacion Aynimundo, projecten in achterstandswijken in Lima, Peru

13.750
13.750

BIJENPARADIJS
Betaald in 2018
Bee Foundation

5.335
5.335

BOEK BJK
Betaald in 2018
Boek BJK 'Waar een wil is is een omweg'

31.723
31.723

CHRISTELIJK ECOLOGISCH NETWERK
Betaald in 2018
Micha Nederland

1.468
1.468

EARTH PROTECTORS
Betaald in 2018
Earth Protectors

38.000
38.000

EWN
Betaald in 2018
Empowering Women of Nepal

3.000
3.000
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INDIA ISAI MA(I)YAM
Betaald in 2018
Stichting Isai May(I)am, ontwikkeling talenten kansarme kinderen, India

19.000
19.000

JOBORTUNITY
Betaald in 2018
Jobortunity

7.354
7.354

KREDDAH
Betaald in 2018
Kreddha

21.958
21.958

MATOEKOE
Betaald in 2018
Stichting Cultureel Fonds Suriname - Matoekoe

12.750
12.750

MK AWARD
Betaald in 2018
MK Award

803
803

NIEUWE ECONOMIE
Betaald in 2018
Project Nieuwe Economie

1.211
1.211

ODESSA
Betaald in 2018
Odessa

1.394
1.394

RAPUCATION
Betaald in 2018
Rapucation First ID

10.000
10.000

REGENBOOGFONDS
Betaald in 2018
Bijdrage opleidingskosten studenten in Kampala, Uganda

3.221
3.221
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RESEARCH PESTICIDES
Betaald in 2018
Onafhankelijk onderzoek (IUCN) naar oorzaken bijensterfte

32.356
32.356

SCHOOL IN TOGO
Betaald in 2018
Een School in Togo

6.000
6.000

DE SCHUTSPATROON
Betaald in 2018
Stichting Vajra

2.660
2.660

STERRENDAALDERS
Betaald in 2018
NVET, Opleiding Euritmietherapie

5.000
5.000

STIGMA
Betaald in 2018
STIGMA

75.379
75.379

START TO SHARE
Betaald in 2018
Weeshuis Portugal

200
200

WAT JYAUNG KHAM
Betaald in 2018
Wat Jyaung Kham, opleiding arme jongeren in boeddhistisch klooster, Thailand

6.000
6.000

WIL SNELDERS
Betaald in 2018
Projecten bij Vincentiuskerk Amsterdam

508
508

Totaal verrichte schenkingen Steunfondsen

503.387
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ARTABAN
Betaald in 2018
Herfstcongres 2018, Herfstcongres -Diabetes en het metabool syndroom
Academy for Integrative Medicine
NVAZ
NIVOZ, Leerstoel Gert Biesta
Student en Voeding Amsterdam, SELF cursus

2.500
10.000
7.500
7.500
2.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Academy for Integrative Medicine
Stichting Dance for Health, Met alles wat er is

10.000
10.000
49.500

TRIODOS-BAAS FONDS
Betaald in 2018
Eemlandhoeve, BB4F
Guustronomie, 010/020 diner New York
Food Futures Boek
Nederlandse Uitdaging, Ontwikkeling Uitdaging app
Slow Food Youth Network, Giro di SFYN
Stichting OCF, hybride bankieren
The Social Handshake
Driekant, Leer Garantie Plan

5.000
3.750
2.500
3.000
3.181
3.700
4.500
5.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Heroes & Friends, screening A New Society

500
31.131

BLOEI FONDS
Betaald in 2018
Stichting Landzijde, Buiten Gewoon Leren
STIP Theaterproducties, Geeft niks
Lot's foundation, Lot's Childrens Channel
Stiltefestival, BRIK2019

10.000
10.000
5.000
5.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Pauluskerk Rotterdam, Theateratelier
Philharmonie Zuidnederland, Radio Walvis

2.000
5.000
37.000

BUSTRAAN
Betaald in 2018
Commonland AlVelAl

10.000
10.000
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DEN DAAS FONDS
Betaald in 2018
Coöperatie voor Vrij Onderwijs
Stichting CLM, Debatserie It's The Food My Friend 2018
Eemlandhoeve, BB4F
Vrij Beroepsonderwijs, School voor Antroposofische Kinderopvang
Stichting Demeter, Toekomst Zaaien

232
3.509
5.000
7.000
2.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Bionext, ontwikkelen digitaal lesmateriaal Biologische Landbouw
Kraaybeekerhof, restauratie kas op Landgoed Kraaybeekerhof
Stichting Valborg Tiel, Brahms project

2.000
1.250
4.000

Vervallen toezeggingen
Via Campesina

-1.000
23.991

DIERENWELZIJN NOORD-LAREN
Betaald in 2018
Gilde van Traditionele Schaapherders
Jasmine Bee, Beehive fencing
Netwerk Grondig
Missing Chapter, Kinderraad - Raad voor DierenAangelegenheden
Animal Protain Leadership Coalition
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Een Dier Een Vriend, Klimaatvriendelijke BBQ2
Stichting Herenboeren Soest
Vlinderstichting, Website - uw tuin vol vlinders en bijen
Stichting Roggebotstaete, Plan 2024
Werkgroep Grauwe Kiekendief, Boek 'De Man op de dijk'
KTK-Belt, Vertical University
Stichting Groen Muiderberg, Remembrance Day for lost species
Voor de oogst van morgen
Wakker Dier

4.000
3.000
5.000
10.000
1.200
10.000
2.000
8.750
15.000
5.000
7.000
10.000
1.000
6.000
7.500

Toezeggingen voor volgende jaren
Bionext, ontwikkelen digitaal lesmateriaal Biologische Landbouw
Bomen op de kaart
Stichting CLM, Debatserie It's The Food My Friend 2019

1.500
4.500
7.500

Vervallen toezeggingen
Stichting Roggebotstaete, masterclass over wilde bijen

-1.943
107.007
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EB FONDS
Betaald in 2018
Stichting Dierennood, Animal Welfare Advocates
Dierenhulp ORFA

1.250
750
2.000

EMIR STEYERBERG
Toezeggingen voor volgende jaren
Kathmandu Institute of Child Health

10.000
10.000

ESPERANTO
Betaald in 2018
Esperantoprojecten in Afrika

16.306
16.306

GASTHUIS STIMULERINGSFONDS
Betaald in 2018
Sounds of Change

5.000
5.000

GREEN ORGANICS FONDS
Betaald in 2018
Stichting Roggebotstaete, Kas
WRILV, symposium Integrale Veerkracht
Stichting Roggebotstaete, Plan 2024

20.000
2.500
5.000
27.500

KALLIOPE
Betaald in 2018
Compassion for Humanity, basisonderwijs en beroepsopleiding, Ghana

11.110
11.110

KANSEN VOOR KINDEREN
Betaald in 2018
Stichting Elos Nederland, Go deep Kufunda
StICHTINg De Vrolijkheid, Vrolijke Vakantie Atelier
Ghana Schoolsupport
Friendship Foundation Netherlands, Rohingya

5.000
2.500
1.000
2.500
11.000
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DE KLEINE PRINS
Betaald in 2018
Stichting Studio 52nd, voorstelling Armoede
Concertgebouw Fonds, Duizend en een Nacht
Stichting Leerorkest, Bijlmer50
Onderzoek aanpak kindermishandeling
Project Adopted

1.200
10.000
10.000
2.507
1.000

Toezeggingen voor volgende jaren
WonderWoordenWinkel, Ballonprogramma
Stichting Studio 52nd, Jaarprogramma 2019

5.000
7.500
37.207

LE PETIT PRINCE
Betaald in 2018
Concertgebouw Fonds, Duizend en een Nacht
Ricciotti Ensemble, Gametour
Musica Omnia Vincit, Klassiek op het Amstelveld
Fondation Faubourg, Matilda

10.000
5.000
5.000
2.500

Toezeggingen voor volgende jaren
Alle Hoeken vd Kamermuziek, Het Boompje
Krulmuziek, Hé, wie zit er op de w.c?
Diva Dichtbij, Arabisch Repertoire
Prinses Christina Concours, Classic Express 2019

2.500
4.000
5.000
5.000
39.000

LICHTWATER
Betaald in 2018
Stichting Esenca Terra

154.000
154.000

LOBELIA
Betaald in 2018
Because We Carry
Musicians Without Borders, Palestine Community Music 2018
Dokters van de Wereld, Vrouw en Gezondheid
Friendship Foundation Netherlands, Rohingya

10.000
5.000
34.000
7.500
56.500
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LODI LINDA
Betaald in 2018
Appeltaartconcerten
Stichting Driekant, Fontein21

2.500
2.500

Toezeggingen voor volgende jaren
Buurtbuik Utrecht

4.000
9.000

MAMAMAJA
Betaald in 2018
Kinderbuik & co

2.500

Toezeggingen voor volgende jaren
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland @Home

2.500
5.000

MAPR
Betaald in 2018
Pointing Out The Great Way
Mind & Life, Community on Contemplative Education
Glashouwer Producties, Give Peace a Chance

8.176
5.000
7.500

Toezeggingen voor volgende jaren
Boek 'Goedheid als filosofisch streven'
Rhoda Schuling, Mindfulness onderzoek

3.000
3.000
26.676

MEDEWERKERSFONDS
Betaald in 2018
Kinderdoerderij De Brink, Bijenhotel
YMCA, zomervakantiekamp voor vluchtelingen
Bartimeus, The Blind Run 2018

1.026
500
500

Toezeggingen voor volgende jaren
Stegeman, Onderzoek Circulaire Economie

3.000
5.026
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MOL-BAGGERMAN
Betaald in 2018
Wetenschappelijke Raad Integrale Duurzame Landbouw & Voeding
Universiteit Utrecht, Hulphonden voor veteranen met PTSS V-PWR
Animal Protein Leadership Coalition
Universiteit Utrecht, Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling
Toezeggingen voor volgende jaren
Bionext, ontwikkelen digitaal lesmateriaal Biologische Landbouw
Stichting Insector

5.000
10.000
5.000
10.000

1.500
4.500
36.000

NALATENSCHAPPEN
Betaald in 2018
Boek 'Als het misgaat thuis'
Stichting Wega, Lyre2018
Steiner Education Development Trust
Youth Initiative Program, YIP11
Mission Lifeforce
Stichting Helias

6.000
500
10.000
5.000
17.500
5.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Avalon, Meerwaarde Bioboer
Our New Economy
Kraaybeekerhof, restauratie kas op Landgoed Kraaybeekerhof

15.000
7.500
1.250

Vervallen toezeggingen
Stichting Grondbeheer

-10.000
57.750

NATUUREDUCATIE
Betaald in 2018
Stichting CLM, Debatserie It's The Food My Friend 2018

241
241
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OMBRELLO
Betaald in 2018
Stichting Izere, Vakopleiding Burundi
Female Cancer Foundation, Tell, See & Treat Uganda
Universal Sufi Council, Peace Pledge
Safe Spaces Nairobi
WISE Uganda
Wakibi
ActionAid
Stichting Kafountine, Vrouwenvakschool Satang Jabang

6.000
20.000
5.000
2.500
2.500
8.000
2.500
10.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Fairfood, koffiecampagne
Rijksuniversiteit Groninge, Unesco Chair Gulu Univ
Female Cancer Foundation, Tell, See & Treat Nepal

4.555
5.000
10.000

Vervallen toezeggingen
We Women Foundation, sociale ondernemingen van vrouwen in Myanmar

-775
75.280

RIDDER JORIS
Betaald in 2018
Nudge, Global Impact Challenge
Kinderbuik & co
Plastic Whale Foundation
Stichting ALS
ActionAid
Stichting ALSopdeweg
Wakker Dier
Stichting De Leemweg, Koeienrusthuis

9.900
5.000
5.000
5.000
2.500
25.000
7.500
5.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Bijenstichting, Bijeneducatiecentrum
Stichting de Nieuwe Belevenis

5.000
2.500
72.400

SAMDANA
Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting Alle Kleuren, Pride Oost 2019
Pauluskerk Rotterdam, Theateratelier

4.000
1.000
5.000

SIPKEMA VAN BEEK
Betaald in 2018
Stichting House of Hope
GreenfieldCities

3.500
5.000
8.500
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STEPHEN ELLIS
Betaald in 2018
The Presbyterian Go Home Project

8.979
8.979

STUDENT EN GEZONDHEID
Betaald in 2018
Stichting Podium T, Time Out
Worldconnectors, LAB voor Toekomstige Generaties
Studentenartsen UVA, Onderzoek gezondheid studenten

43.094
10.000
5.000

Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting Podium T, Time Out

20.310
78.404

TALENTENGEL
Betaald in 2018
Ondersteuning studenten Zuid-Afrika

4.176
4.176

TANTE POP FONDS
Betaald in 2018
Stichting Perma Atlas
Hospice Mariaheide
Opzet programma ABC Kindermishandeling

10.000
2.500
6.776
19.276

TERPFONDS
Betaald in 2018
Universal Sufi Council, Peace Pledge
Youth Initiative Program, YIP11
Behavior Change Group Foundation
Embassy of the Earth, White Mountain Side Event on GLF Nairobi
Iona Stichting, Onderzoek True Cost Accounting & Gross National Hapiness Index

10.000
5.000
2.500
2.500
2.500
22.500

VD MEULEN-MARIJNISSEN
Betaald in 2018
Transitiecoalitie Voedsel
The Tipping Point, Tree Fest 2018

19.500
2.000
21.500
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VLIERHOEK B&K
Betaald in 2018
WISE Uganda
Kalembo Village Group
Triple Jo Junior School
Stichting Vrienden van La Cordelle

3.500
1.000
500
500
5.500

WW SEGOU
Betaald in 2018
Wereldwinkel Zeist

5.000
5.000

ZORIADA
Betaald in 2018
Musicians Without Borders, Palestine Community Music 2018

7.000
7.000

ZORGWIJK
Betaald in 2018
Universal Sufi Council, Peace Pledge
7senses
Stichting Follow your Sun
Stichting Mountain Child Care, Na-traject QuestTribes

5.000
5.000
3.000
7.825

Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting Follow your Sun

2.000
22.825

Totaal schenkingen Fondsen op Naam

1.124.285
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