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Bestuursverslag 
 

Doelstelling, missie, visie, thema’s 
 

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." 
 

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. Maar daarnaast is het ook 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.  
 

Visie 
 
Stichting Triodos Foundation helpt door te bemiddelen tussen schenkers en 
initiatiefnemers. Met schenkgeld ondersteunt zij projecten die met waardevolle, 
vernieuwende initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. 
Ze zoekt projecten die problemen bij de wortel aanpakken en voorbij 
symptoombestrijding gaan. Projecten die denk- en weeffouten in de samenleving aan het 
licht brengen. Ze zoekt gamechangers die met hun project brede impact hebben en veel 
mensen (kunnen) bereiken. Stichting Triodos Foundation wil duurzame alternatieven 
vinden en zaadjes planten voor komende generaties. 
 

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 
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voor hen is, zonder dat we mensen of ideeën willen uitsluiten. Op de nieuwe website 
zijn deze hernoemd tot Ontwikkeling & Gezondheid, Gelijke Kansen en Voeding, 
Landbouw & Biodiversiteit. 
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 NV in 1980 beperkt Stichting Triodos Foundation 
zich hoofdzakelijk tot het toekennen van donaties. Dit werk wordt mogelijk gemaakt 
door de bijdrage van Triodos Bank NV die de personeels- en kantoorkosten van de 
Stichting voor haar rekening neemt.  
Sinds 1 april 2019 maakt de Foundation onderdeel uit van Triodos Regenerative Money 
Centre (TRMC), een nieuw bedrijfsonderdeel binnen Triodos Bank NV. Dit 
bedrijfsonderdeel voert de directie over vier entiteiten, te weten Stichting Triodos 
Foundation, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Triodos 
Renewable Energy for Development Fund en Triodos Ventures BV.  
In het domein van Triodos Regenerative Money Centre worden initiatieven ontwikkeld 
en uitgevoerd die gericht zijn op maatschappelijke vraagstukken waar traditionele bank- 
en investeringsproducten om verschillende redenen (nog) geen antwoord kunnen 
bieden, of de inzet van schenkgeld noodzakelijk is. 
Stichting Triodos Foundation is een ANBI stichting met een eigen bestuur en houdt zich 
bezig met schenkingen. De andere entiteiten binnen Triodos Regenerative Money 
Centre houden zich bezig met ‘catalytic investments’.  
Voor de dagelijkse gang van zaken binnen Stichting Triodos Foundation is een directeur 
aangesteld in de persoon van Ted van den Bergh. In verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd is Ted van den Bergh per 1 januari 2020 opgevolgd door 
Leonhard ten Siethoff. 
Eind 2019 zijn de statuten van de Stichting aangepast en geactualiseerd. De 
voornaamste verandering betreft de wijziging van het bestuur en het feit dat de directie 
van de Stichting zowel door een natuurlijk persoon als een rechtspersoon mag worden 
gevoerd. 
Ten aanzien van het bestuur is gekozen voor een vorm waarin voortaan sprake is van 
een onderscheid tussen zogenaamde A- en B- bestuurders, waarbij de A-bestuurders 
altijd op voorstel en na voorafgaande goedkeuring door Triodos Bank worden benoemd. 
Voor B bestuurders geldt juist dat zij geen enkele arbeidsrechtelijke of toezichthoudende 
relatie met Triodos Bank mogen hebben.  
Het bestuur van Stichting Triodos Foundation bestond per ultimo 2019 uit drie 
personen: 

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

• De heer A.J. Hollander (lid) 

• De heer M.G. Bierman (secretaris-penningmeester) 

De directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het zelfstandig 
nemen van besluiten. Het aantal medewerkers ultimo 2019 is vier (2018: vier), 
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waaronder de directeur. Vanaf 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 NV. Triodos Bank NV volgt de Algemene Bank-cao en 
hanteert een inschalingsbeleid. Het aantal fte in het verslagjaar is gemiddeld 3,2 (2018: 
3,4). Drie medewerkers werken fulltime, één medewerker parttime. Er zijn geen 
vrijwilligers.  
De directeur van Stichting Triodos Foundation houdt zich vooral bezig met de dagelijkse 
gang van zaken binnen de Stichting en het overleg en onderhouden van contact met 
schenkers, (potentiele) initiatiefnemers, het bestuur en overige stakeholders. Een en 
ander vindt plaats in goed onderling overleg met- en onder verantwoordelijkheid van de 
directie van Triodos Regenerative Money Centre. De directeur van Triodos Renegerative 
Money Centre is eindverantwoordelijk voor het management van het team, de 
samenwerking met Triodos Bank en de formele directie van de Foundation. 
Daarnaast zijn er twee medewerkers die zich bezighouden met de (financiële) 
administratie, het behandelen van binnenkomende aanvragen en de communicatie van 
de Stichting. Tot slot kan in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op 
ondersteuning door de operational manager van Triodos Regenerative Money Centre.  
De Stichting is lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland en onderschrijft de 
Gedragscode. 
Ook de vestigingen van Triodos Bank NV in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje 
hebben een met Triodos foundation vergelijkbare stichting. 
 

Werkwijze 
 
Schenkers zijn van vitaal belang, en dragen bij door vele grote en kleine schenkingen. 
 
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 projectaanvragen die zij jaarlijks 
ontvangt. Rekening houdend met de beschikbare middelen toetst het bestuur, na 
selectie door het team, de 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.  
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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 onze bijdrage wordt overgemaakt 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 onze bijdrage wordt overgemaakt.  
 

Risico’s en beleggingsbeleid 
 

Risico’s 
 
Het bestuur ziet beperkt risico voor de continuatie van het werk van de Stichting, zolang 
de steun van Triodos Bank N.V. voor de vergoeding van de kosten van medewerkers en 
huisvesting is verzekerd. 
Verder is de continuïteit van het werk van de Stichting afhankelijk van een betrouwbaar 
team en adequate kennis van zaken. Schenken is een vak, en professionaliteit moet 
daarbij gewaarborgd worden.  
 

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. Besluiten omtrent het (her)beleggen van gelden is 
ter discretie aan het bestuur. 
 

Doelrealisatie 2019 
 
Het doel van de 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.  
 

Resultaat 
 
Stichting Triodos Foundation heeft in 2019 in totaal € 2.477.500 aan schenkingen 
verstrekt. Dat is een toename van 39% ten opzichte van 2018.  
In 2019 is er € 1.408.090 ontvangen aan schenkingen, rentebaten en opbrengsten van 
beleggingen en nalatenschappen. Dat is een daling van 37% ten opzichte van 2018. Voor 
deze daling is geen specifieke verklaring is. Stichting Triodos Foundation ontving in 2019 
€ 2.855 aan nalatenschappen (2018: € 635.942). 
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Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in het totaal van de baten 
beschikbaar voor doelstelling is in 2019 178,3% (2018: 79,4%). 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. 
 

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. De 
salarislasten van de medewerkers, de huisvestingskosten en de accountantskosten van 
de Stichting worden gedragen door Triodos Bank N.V. Vanaf 2019 draagt de Stichting 
zelf de advieskosten, lidmaatschappen en abonnementen, software- en overige kosten. 
Dit heeft geleid tot een toename van de kosten van € 39.849 in 2019. De kosten van de 
eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving bedroegen in 
2019 1,4% (2018: 0,00%). De totale uitvoeringskosten bedroegen 1,9% (2018: 0,3%) van 
de baten eigen fondswerving. 
 

Balanstotaal 
 
Het balanstotaal is afgenomen met 9,8% naar € 10.823.112. Dit is geheel volgens 
verwachting. De reserves en fondsen daalden met 10,1% tot € 9.913.359. De 
solvabiliteit, als verhouding van het eigen vermogen tot het totaal vermogen, is 91,6% 
op 31 december 2019. Dit is gedaald van 91,9% op 31 december 2018. De mate van 
liquiditeit wordt uitgedrukt in de current ratio. Dit is de verhouding tussen het totaal 
van de vorderingen en overlopende passiva en liquide middelen, uitgedrukt in een 
percentage van de kortlopende schulden en overlopende passiva. De current ratio is 
gedaald van 14,9 op 31 december 2018 naar 13,2 per ultimo 2019. 
 

Beschikbare middelen 
 
De algemene reserve bedroeg ultimo 2019 3,9% van de totale reserves en fondsen van 
de Stichting (2018: 3,4%). Deze is toegenomen met 5,0% naar € 389.915.  
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 93 grotere en kleinere fondsen onder beheer. 
Deze fondsen daalden gezamenlijk met 10,6% naar € 9.523.444. 
De waarde van de beleggingen daalde in 2019 met 9,4% tot €921.520. 
Voor het overige worden de beschikbare middelen aangehouden op duurzame 
spaarrekeningen of een rekening-courant bij Triodos Bank N.V. 
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Communicatie 
 
De Stichting streeft ernaar om goed contact te onderhouden met schenkers, in het geval 
van Fondsen op Naam ook afgestemd op de persoonlijke wensen van de schenkers. Na 
het opmaken van de jaarstukken worden er rapporten naar de schenkers verstuurd. 
Hierin staan de projecten beschreven die vanuit hun persoonlijk fonds werden 
ondersteund. De rapporten zijn bedoeld om een overzicht te geven van de verrichte 
schenkingen. 
Naar de overige schenkers en geïnteresseerden wordt de impact van het schenkgeld op 
meerdere manieren gecommuniceerd. Dit gebeurt via sociale kanalen Facebook en 
Twitter, via de eigen website 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. In 2019 hebben zich geen majeure 
wijzigingen rond de website voorgedaan. Wel is het proces rond subsidieaanvragen 
gewijzigd, zodat men nu eerst via een zogenaamde Pitch een eerste indicatie kan krijgen 
of het subsidieverzoek voor nadere behandeling in aanmerking komt. Deze nieuwe 
methode lijkt goed te werken. Aanvragers krijgen sneller uitsluitsel en alleen passende 
projecten worden nader uitgevraagd hetgeen de efficiëntie verbetert en teleurstellingen 
vermindert.  
In 2019 heeft het, in 2018 opgerichte, crowdgiving platform Give the Change zich 
succesvol verder ontwikkeld. Het doel van het platform was en 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. 
Niet iedereen is het toegestaan gebruik te maken van het platform. Het platform wordt 
gratis aangeboden aan de campagnevoerders, waardoor 100% van de schenkingen naar 
het project gaat, indien deze aan de standaard voorwaarden van een schenking kan 
voldoen. 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.  
In 2019 zijn er via het Crowdgiving Platform 11 nieuwe campagnes opgezet (vorig jaar 
waren dit er 9), waarvan 5 campagnes 100% of meer van hun doelbedrag hebben 
opgehaald. Totaal is er met Give the Change in 2019 ruim € 58.000 opgehaald. Hiermee 
lijkt het platform inderdaad in een behoefte te voorzien. 
In januari 2019 heeft een zeer succesvolle eerste bijeenkomst voor schenkers en 
geïnteresseerden plaatsgevonden. Het doel was om mensen geïnteresseerd in schenken 
verschillende projecten te kunnen laten zien. En deze projecten, die Stichting Triodos 
Foundation een warm hart toedraagt, zich te laten presenteren. 
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Vooruitzichten 2020 
 

Covid-19 
 
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die 
door diverse overheden zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve 
gevolgen gehad voor de economische activiteit. Wij hebben een aantal maatregelen 
genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals 
veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals beperking van 
sociale contacten en vanuit huis werken) en het zeker stellen van de aanvoer van 
materialen die essentieel zijn voor onze werkzaamheden. In dit stadium zijn de gevolgen 
voor onze activiteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid en het advies 
van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste 
best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij 
de gezondheid van onze medewerkers in gevaar te brengen. 
Met betrekking tot de continuïteit van Stichting Triodos Foundation maken wij 
onderscheid tussen de organisatorische en personele continuïteit van de organisatie en 
de financiële continuïteit met betrekking tot de inkomsten en bestedingen van de 
Stichting. 
Daar waar het de organisatorische en personele continuïteit van de stichting aangaat 
merken wij op dat, zoals elders in het verslag nader toegelicht, de medewerkers allen 
onderdeel uitmaken van Triodos Bank NV. Hiermee is de organisatorische en personen 
continuïteit afhankelijk van Triodos Bank NV en de door haar getroffen maatregelen. 
Het bestuur ziet beperkt risico voor de continuatie van het werk van de Stichting, zolang 
de steun van Triodos Bank NV voor de vergoeding van de kosten van medewerkers en 
huisvesting is verzekerd. 
Inherent aan het profiel van een (hybride) vermogensfonds, bestaan de financiële 
werkzaamheden van Triodos Foundation uit het doen van schenkingen en het 
verstrekken van subsidies. Hier tegenover staan met name inkomsten uit donaties van 
vermogende particulieren. Triodos Foundation kent geen lange termijn financiële 
verplichtingen, behoudens de toekenningen zoals deze door en namens het bestuur 
kunnen worden gedaan. De verwachting is niet dat de jaarlijkse inkomsten als gevolg 
van de Covid-19 crisis zullen afnemen, echter we kunnen dit niet uitsluiten, aangezien 
we onvoldoende zicht hebben op de financiële draagkracht van onze schenkers en hun 
persoonlijke overwegingen in tijden van crisis. Het feit dat de inkomsten met de huidige 
ontwikkelingen kunnen afnemen is inherent aan de aard van de Stichting. Als 
tegenmaatregel om dit risico te mitigeren hanteert het bestuur het uitgangspunt dat de 
toekenningen de aanwezige reserves nooit mogen overschrijden en dat het bestuur te 
allen tijde kan besluiten om, als daar aanleiding voor zou zijn, de toekenningen en 
donaties te verminderen of zelfs stop te zetten. Zelfs als vervolgens ook de jaarlijkse 
inkomsten van de foundation uit schenkingen zouden afnemen, of zelfs beëindigd 
worden, als gevolg economische omstandigheden bij onze schenkers en begunstigers, 
dan beschikt Triodos Foundation op dit moment over een ruim voldoende reserve om 
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de kosten te kunnen blijven voldoen (zie ook de toelichting omtrent de kosten in dit 
verslag). 

Ons beleid is dat wij organisaties waarmee wij al een lange relatie onderhouden zoveel 
als mogelijk blijven ondersteunen in deze moeilijke tijd. Wij denken graag mee en 
stellen ons flexibel op.   
 

Strategie en samenstelling en wijzigingen van het bestuur en directie 
 
In 2020 beoogt Stichting Triodos Foundation haar werk voor te zetten, en verder te 
bouwen aan het netwerk van mensen die betrokken zijn bij schenken en het bevorderen 
van levenskwaliteit. En samen te bouwen aan een wereld die groen, eerlijk en sociaal is.  
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hebben wij in het 

voorjaar van 2020 afscheid genomen van Ted van den Bergh. Gedurende 15 jaar was hij 

als directeur aan Stichting Triodos Foundation verbonden en heeft hij in belangrijke 

mate bijgedragen aan de professionalisering en zichtbaarheid van de Stichting als 

middel om met schenkgeld maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.  

Ter gelegenheid van zijn afscheid werd op 3 maart voor alle relaties van de Stichting een 

symposium georganiseerd met als thema ‘ Aardse Spinsels’, over de samenhang van 

duurzame landbouw met de menselijke verbeelding, en de vogels die vrij over de wereld 

vliegen. 

In verband met het vertrek van Ted van den Bergh is met ingang van 1 januari 2020 
Leonhard ten Siethoff als nieuwe directeur aangesteld. Voorts is met ingang van 28 
januari 2020 ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De heer Hollander heeft 
zijn functie neergelegd en drie nieuwe B-bestuursleden zijn aangetreden 
Het bestuur bestaat met ingang van 28 januari 2020 uit: 
 
Mevrouw M.H.G.E. van Golstein Brouwers (voorzitter) Bestuurder A 
De heer M.G. Bierman (secretaris-penningmeester) Bestuurder A 
Mevrouw M.A.L. van Beuningen-Wickel Bestuurder B 
Mevrouw F.E. Gongriep Bestuurder B 
De heer K. Jansen Bestuurder B 
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Voornoemde organisatorische wijzigingen markeren ook het begin van een proces 
waarbij, in samenspraak met Triodos Bank en vanuit de statutaire doelstelling en missie 
van Stichting Triodos Foundation, opnieuw gekeken zal worden naar de lange 
termijnvisie en strategie van de Stichting. Hierbij zal ook de inzet en het gebruik van het 
crowdgiving platform Give the Change nader worden geëvalueerd. 
 
Zeist, 16 juni 2020 
 

Huidig Bestuur [1] 

M.H.G.E. van Golstein Brouwers (voorzitter), sinds 17 mei 2019 
M.G. Bierman (secretaris-penningmeester), sinds 9 september 2019 
M.A.L. van Beuningen-Wickel, sinds 28 januari 2020 
F.E. Gongriep, sinds 28 januari 2020 
K. Jansen, sinds 28 januari 2020 
 
Uitgetreden Bestuursleden vanaf 2019 
P.H. Aeby, uitgetreden 17 mei 2019 
G. van Wijk, uitgetreden 9 september 2019 
A.J. Hollander, uitgetreden 28 januari 2020 
 
[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 december 2019 van kracht geworden. Er is een rooster van 
aftreden. Het bestuur van de Stichting bestaat uit bestuurders A en bestuurders B. De 
bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat bestuurders A 
worden benoemd op voorstel en na voorafgaande goedkeuring van de naamloze 
vennootschap Triodos Bank N.V., gevestigd te Zeist ("Triodos Bank N.V."); 
Bestuurders B mogen geen bestuurlijke of arbeidsrechtelijke relatie hebben met Triodos 
Bank N.V. dan wel haar deelnemingen of Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Triodos Bank. 
 

Functies buiten Stichting Triodos Foundation van huidig bestuur en directie: 
M.H.G.E. van Golstein Brouwers is onafhankelijk adviseur en toezichthouder via 
Liberating Money, Voorzitter RvT Stichting Qredits, Voorzitter RvT Stichting BLab Europe, 
Voorzitter RvC BRAC International Holdings BV, Voorzitter RvT Stichting BRAC 
International, Lid Raad van Commissarissen bij Invest NL, lid Advisory Board Responsible 
Investments PGGM, Lid Board of Directors Global Impact Investing Network, lid bestuur 
Fundacion Triodos Spanje, lid Global Leadership Champions WeFi, onderdeel van de 
Wereld Bank. 
M.G. . Bierman is directeur Triodos Bank Nederland; lid RvT van NIVOZ, Gedelegeerde 
van Kon. Maatschap de Wilhelminapolder, bestuursvoorzitter van Stichting United 
Economy, lid RvT van Museum Speelklok, bestuurslid van Ubbo Emmius Foundation en 
regent van Stichting de Boom. 
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M.A.L. van Beuningen-Wickel M.A.L. van Beuningen-Wickel is Zelfstandig filantropisch 
adviseur, Bestuurder Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), lid RvT The Hunger 
Project Nederland, Lid Commissie Maatschappelijke Cohesie Stichting Elise Mathilde 
fonds, Lid Comité van aanbeveling/ gastdocent HBO opleiding Fundraising, Grantmaking 
& Sponsoring aan Hogeschool Windesheim en Lid Impact investing cooperative 
PYMWYMIC. 
F.E. Gongriep is voorzitter van Stichting Otter Fonds. 
K. Jansen is directeur Incluvest Management Services B.V., contractmanager duurzaam 
vermogensbeheer Protestantse Kerk in Nederland, directeur vereniging De Nieuwe 
Beurskoers en bestuurslid Stichting Onderstandsfonds Gereja Protestan Maluku. 
Directie 
Triodos Bank NV  
H.J.M. Hollander-van de Vondervoort (Managing Director Triodos Regenerative Money 
Centre) 
L.M. ten Siethoff (directeur Stichting Triodos foundation) 
Functies buiten Stichting Triodos Foundation: 
H.J.M. Hollander-van de Vondervoort is lid RvC bij Aarstiderne A/S, lid RvT Soil Heroes 
Foundation en lid RvA bij Stevens van Dijck. 
L.M. ten Siethoff is lid RvT Vrije Scholen Midden Nederland; penningmeester Van 
Deventer-Maas Foundation; voorzitter Stichting Dierentehuis Zoetermeer, 
penningmeester Stichting BAG. 
 
 
  



[13] 
 

Jaarrekening 2019 
 

Balans per 31 december 2019 
 

     

(na resultaatbestemming)     

(bedragen in EUR)     

 Verwijzingen* 31-12-2019  31-12-2018 

     

ACTIVA     

     

     

Financiële vaste activa 1 921.520  1.017.018 

     

Vorderingen en overlopende activa 2 163.846  562.384 

     

Liquide middelen 3 9.737.746  10.422.645 

     

Totaal activa  10.823.112  12.002.047 

     

     

PASSIVA     

     

Reserves en fondsen     

reserves     

Algemene reserve 4 389.915  371.535 

     

Fondsen     

Bestemmingsfondsen 5 9.523.444  10.657.461 

  9.913.359  11.028.996 

     

Langlopende schulden 6 60.000  237.500 

     

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7 849.753  735.551 

     

Totaal passiva  10.823.112  12.002.047 

     

     

     

     

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting op de balans.   
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Staat van Baten en Lasten over 2019 
 
(bedragen in EUR)     

     

Fondsenwerving Verwijzingen* 2019  2018 

Baten uit eigen fondsenwerving     

Ontvangen schenkingen 8    

  Ontvangen donaties en giften van particulieren  760.118  1.047.632 

  Schenkingen van bedrijven  132.161  301.465 

  Subsidie van overheden  0  5.000 
  Schenkingen van organisaties zonder 
winststreven  486.145  260.460 

  1.378.424  1.614.557 

     

Ontvangen nalatenschappen 9 2.855  635.942 

     

Beschikbaar uit fondsenwerving  1.381.279  2.250.499 

Financiële baten en lasten 10 21.284  -5.896 

     

Totaal beschikbaar voor doelstelling  1.402.563  2.244.603 

       

     

Bestedingen     

Verrichte schenkingen 11 2.477.500  1.780.459 

Uitvoeringskosten bestedingen 12 20.783  100 

       

Totaal besteed aan doelstelling  2.498.283  1.780.559 

       

Kosten eigen fondsenwerving     

    wervingskosten  0  0 

    uitvoeringskosten  19.917  0 

       

     

     

Resultaat 13 -1.115.637  464.044 

     

     

* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting op de staat van baten en lasten  
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Kasstroomoverzicht over 2019 
 

 
 
  

2019 2018

Volgens de indirecte methode Verwijzingen*

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 13 -1.115.637 464.044

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen en overlopende activa 2 398.538 -554.164

Effecten 0 801

Langlopende schulden 6 -177.500 -172.500

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7 114.202 -320.333

335.240 -1.046.196

Kasstroom uit bedrijfsoperaties: -780.397 -582.152

Kasstroom uit operationele activiteiten -780.397 -582.152

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen financiële vast activa 1 0 -20.000 **

Desinvesteringen financiële vast activa 1 100.000 199.490 **

Koersresultaat  financiële vaste activa 1 -4.502 -2.203 **

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 95.498 177.287

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Netto kasstroom -684.899 -404.865

Toename/Afname liquide middelen 3 -684.899 -404.865

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 10.422.645 10.827.510

Stand per 31 december 9.737.746 10.422.645

Mutatie liquide middelen -684.899 -404.865

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

** Deze cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Deze aanpassingen hebben geen invloed 

op het totaal van de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

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 2019 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. 
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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. 
 
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in de jaarrekening in hele euro’s. 
 
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 onder de overige effecten opgenomen investeringen in eigen-
vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die 
beursgenoteerd zijn, worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde 
op basis van de marktnotering. De waardering na de eerste waardering 
(vervolgwaardering) bedraagt reële waarde op basis van de marktnotering. 
 
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. 
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De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende 
verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp 
van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in 
aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de 
geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig 
zijn om de verkoop te realiseren.  
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden 
verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die 
bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 
verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet 
teruggenomen. 
 
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de Stichting op iedere balansdatum of er 
objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel 
actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere 
waardeverminderingen bepaalt de Stichting de omvang van het verlies uit hoofde van 
de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-
verliesrekening. 
 
Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de 
hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van 
de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. 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. 
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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. 
 
Algemene reserve 
 
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. 
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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.  
 
 

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 en uitvoeringskosten 
 
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. 
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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 van de onder 
vlottende activa opgenomen effecten.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 

 

ACTIVA

1. Financiële vaste activa 31-12-2019 31-12-2018

Overige effecten

Vroon-Smaal Obligatie St. Grondbeheer 30.000 30.000

Participaties Triodos Fair Share Fund 237.300 329.084

Aandelen Triodos Vastgoedfonds 6.449 29.465

Aandelen Triodos Renewables Europe Fund 53.545 50.469

Certificaten Triodos Bank N.V. 84.317 83.374

Aandelen Triodos Multi Impact Fund 509.909 494.626

921.520 1.017.018

Verloop van de financiële vaste activa 2019 2018

Saldo 1 januari 1.017.018 1.194.305

Aankopen 0 20.000

Verkopen -100.000 -199.490

Koersresultaat 4.502 2.203

Saldo 31 december 921.520 1.017.018

De financiele vaste activa worden aangehouden ter belegging.

2. Vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Overige vorderingen 2.688 4.081

Te vorderen nalatenschap 161.158 558.303

163.846 562.384

Verloop van de te vorderen nalatenschap 2019 2018

Saldo 1 januari 558.303 0

Aanpassing nalatenschap 2.855 635.942

Ontvangen -400.000 -77.639

161.158 558.303

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.

Op deze nalatenschap is in 2019 een voorschot ontvangen van € 400.000.

Daarnaast is de hoogte van de nalatenschap in 2019 aan de hand van een nieuwe verdeling van de notaris aangepast.

waarde benadert de boekwaarde.

3. Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen 9.737.746 10.422.645

De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank N.V. Ultimo 2019 is het rentepercentage per 

bankrekening 0% tot een saldo van € 500.000 (2018: 0%) en -0,7% (2018: -0,5%) voor het saldo boven de € 500.000. De 

liquide middelen staan ter vrije beschikking voor aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation.

De vorderingen hebben alle een looptijd korter dan 1 jaar en zijn ten behoeve van de doelstelling. De reële waarde benadert 
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4. Algemene reserve 31-12-2019 31-12-2018

Algemene Reserve 389.915 371.535

389.915 371.535

Verloop van de algemene reserve 2019 2018

Saldo 1 januari 371.535 324.932

Overboekingen naar bestemmingsfondsen -688 -1.415

Overboekingen van bestemmingsfondsen 23.110 0

(Toevoeging) Resultaat boekjaar -4.042 48.018

389.915 371.535

5. Bestemmingsfondsen 31-12-2019 31-12-2018

Algemene fondsen 70.287 63.924

Steunfondsen 833.434 975.992

Fondsen op Naam 8.619.723 9.617.545

9.523.444 10.657.461

Verloop van het bestemmingsfonds Algemene fondsen 2019 2018

Saldo 1 januari 63.924 87.868

Overboekingen naar bestemmingsfondsen 0 250

Overboekingen van bestemmingsfondsen -9.510 0

Overboekingen binnen bestemmingsfondsen 11.096 0

(Onttrekking) resultaat boekjaar 4.777 -24.194

70.287 63.924

Verloop van het bestemmingsfonds Steunfondsen 2019 2018

Saldo 1 januari 975.992 1.000.227

Overboekingen naar bestemmingsfondsen 0 5.015

Overboekingen van bestemmingsfondsen 0 -4.000

Overboekingen binnen bestemmingsfondsen -3.513 0

(Onttrekking) resultaat boekjaar -139.045 -25.250

833.434 975.992

Verloop van het bestemmingsfonds Fondsen op Naam 2019 2018

Saldo 1 januari 9.617.545 9.151.926

Overboekingen naar bestemmingsfondsen 688 4.149

Overboekingen van bestemmingsfondsen -13.600 -4.000

Overboekingen binnen bestemmingsfondsen -7.583 0

(Onttrekking) resultaat boekjaar -977.327 465.470

8.619.723 9.617.545

De bestemmingsfondsen 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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De Algemene Fondsen, Steunfondsen en Fondsen op naam worden gerubriceerd als 
bestemmingsfondsen, aangezien de besteding moet plaatsvinden binnen het kader van 
het doel van de betreffende fondsen en deze doelstelling door het bestuur van de 
Stichting niet zonder meer gewijzigd kan worden. 
 

  

6. Langlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

Nog uit te keren schenkingen 60.000 237.500

60.000 237.500

Verloop van de langlopende schulden 2019 2018

Saldo 1 januari 237.500 410.000

Toezegging schenkingen 60.000 10.000

Overgeboekt naar/van schulden op korte termijn -237.500 -182.500

60.000 237.500

Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren: 31-12-2019 31-12-2018

Diverse toezeggingen 2016 0 202.500

Diverse toezeggingen 2017 0 25.000

Diverse toezeggingen 2018 0 10.000

Diverse toezeggingen 2019 60.000 0

60.000 237.500

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.

7. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Nog uit te keren schenkingen 845.662 732.047

Diverse nog te betalen bedragen 4.091 3.504

849.753 735.551

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

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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 over 2019 
 

 
 
  

8. Ontvangen schenkingen 2019 2018

Ontvangen schenkingen, per werkgebied

Algemene schenkingen 82.646 95.579

Schenkingen aan Algemene Fondsen 33.395 14.090

Schenkingen aan Steunfondsen 280.334 478.705

Schenkingen aan Fondsen op Naam 982.049 1.026.183

1.378.424 1.614.557

De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten.

9. Ontvangen nalatenschappen 2019 2018

Nalatenschappen aan Fondsen op Naam 2.855 635.942

2.855 635.942

10. Financiële baten en lasten 2019 2018

Rentelasten -14.379 -12.868

Koersresultaat deelnemingen 0 -801

Koersresultaat beleggingen 4.502 2.203

Dividend beleggingen 36.688 11.371

Diverse baten 0 477

Kosten betalingsverkeer -5.527 -6.278

21.284 -5.896

11. Verrichte schenkingen 2019 2018

Algemene schenkingen 107.031 114.827

Schenkingen uit Algemene Fondsen 28.617 37.960

Schenkingen uit Steunfondsen 418.739 503.387

Schenkingen uit Fondsen op Naam 1.923.113 1.124.285

2.477.500 1.780.459

In de verrichte schenkingen uit Steunfondsen is een betaling aan African Jungle Adventures Ltd begrepen van € 4.470 

ten behoeve van het project Sky Gods, voor een filmexpeditie in Oeganda. Doordat de e-mailserver van de begunstigde 

was gehackt heeft een hacker de factuur kunnen vervalsen, is de betaling aan een foutieve bankrekening gedaan en 

is deze betaling niet door de begunstigde ontvangen. Na overleg met contactpersonen van het project, is besloten 

om € 3.093 aan de begunstigde te betalen als tegemoetkoming van de niet ontvangen betaling, zodat de expeditie 

kon doorgaan. In overleg met het Steunfonds Arctic March is besloten om het gehele bedrag van € 7.563 

als schenking ten laste van het Steunfonds te brengen.
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12. Uitvoeringskosten bestedingen

Werving baten Beheer en Totaal Totaal

Eigen fondsen- administratie 2019 2018

Toelichting lastenverdeling werving

Kantoor- en algemene kosten

 - Advieskosten 0 12.876 12.876

 - Lidmaatschappen en abonnementen 0 5.186 5.186

 - Software 0 1.991 1.991

 - Overige kosten 0 730 730 100

0 20.783 20.783 100

De stijging van de uitvoeringskosten bestedingen in 2019 ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt doordat Triodos 

Bank N.V. vanaf 2019 deze kosten niet meer vergoedt. Vanaf 2019 vergoedt Triodos Bank N.V. alleen nog maar de 

salarislasten van de medewerkers, de huisvestingskosten en de accountantskosten van de Stichting.

13. Resultaat 2019 2018

Bestemming resultaat

Ontrekking / toevoeging aan de algemene reserve -4.042 48.018

Toevoeging / ontrekking aan Algemene Fondsen 4.777 -24.194

Onttrekking aan Steunfondsen -139.045 -25.250

Onttrekking / toevoeging aan Fondsen op Naam -977.327 465.470

-1.115.637 464.044
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Gelieerde partijen 
 

• Stichting Triodos Foundation houdt tegoeden aan bij Triodos Bank; 

• Triodos Bank N.V. betaalt de personeels- en overheadkosten van Stichting 
Triodos Foundation; 

• 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 
 
In het voorjaar van 2020 werd de wereld onverwacht geconfronteerd met de gevolgen 
van de Corona pandemie. Wat de uiteindelijke gevolgen voor Stichting Triodos 
Foundation zullen zijn valt in dit stadium moeilijk te overzien. Het bestuur is echter van 
mening dat er geen reden is om aan de (korte- en middellange) continuïteit van 
Stichting Triodos Foundation te twijfelen. Zie hiervoor ook onze aanvullende toelichting 
op pagina 9 van dit verslag. 
 
 
Zeist, 16 juni 2020, 
 
Het Bestuur, 
 
 
M.H.G.E. van Golstein Brouwers (voorzitter) 
 
 
 
M.G. Bierman (secretaris-penningmeester) 
 
 
 
M.A.L. van Beuningen-Wickel (lid) 
 
 
 
F.E. Gongriep (lid) 
 
 
 
K. Jansen (lid) 
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Overige gegevens 
 

Resultaatsbestemming 
 
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop een eventueel 
resultaat moet worden verdeeld. Het resultaat zoals uit de jaarrekening 2019 blijkt is 
aan de betreffende reserve of fondsen toegevoegd respectievelijk onttrokken. 
 

Accountantsverklaring van de onafhankelijke accountant 
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