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Stichting Triodos Foundation wil positieve en
blijvende verandering mogelijk maken. Hierbij is de
inzet van schenkgeld cruciaal. Dit ‘vrije’ geld leent
zich met name voor vernieuwende projecten en
initiatieven die van groot maatschappelijk belang
zijn, maar waarvan het resultaat zich niet altijd laat
uitdrukken in financiële opbrengsten.
Triodos Foundation richt zich op projecten die
problemen bij de wortel aanpakken en voorbij
symptoombestrijding gaan. Projecten met een brede
maatschappelijke impact.
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‘‘Een belangrijk deel van het werk
van de Foundation is het contact met
onze donateurs en de vele projecten
en initiatieven die onze aandacht en
ondersteuning vragen. Ook in 2021
hebben we weer veel mooie projecten
en initiatieven mogen ondersteunen.’’
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Algemeen verslag 2021
Na een intensief jaar met een groot aantal personele en
organisatorische wijzigingen in 2020, stond 2021 vooral
in het tekenen van de verdere verbetering van de interne
organisatie, de verdieping van het contact met
donateurs en projecten en het afscheid van onze
voorzitter. Tegelijkertijd was de impact van de
coronapandemie nog steeds nadrukkelijk aanwezig
waardoor de gewenste intensivering van het contact
met donateurs en aanvragers nog steeds niet optimaal
genoemd mag worden. Persoonlijke ontmoetingen
waren, mede als gevolg van de landelijke sluiting van
kantoren, niet of nauwelijks mogelijk en veel
gesprekken met externe relaties, maar ook intern
overleg en vergaderingen verliepen via Teams, Skype
of Zoom.
Een belangrijk deel van het werk van de Foundation is
het contact met onze donateurs en de vele projecten en
initiatieven die onze aandacht en ondersteuning vragen.
Ook in 2021 hebben we weer veel mooie projecten en
initiatieven mogen ondersteunen. In totaal werden
142 individuele projecten en initiatieven ondersteund,
met een totaalbedrag van circa € 1,9 miljoen. Gezien
de veelheid aan projecten hebben we ervoor gekozen
om deze niet allemaal in het verslag op te nemen en te
volstaan met het onder Doelrealisatie 2021 opgenomen
samenvattende overzicht. Voor een meer uitgebreide
toelichting op de projecten en initiatieven verwijzen we
graag naar onze periodieke nieuwsbrieven en onze blog
op de website.
Ook aan de inkomende gelden zagen we een toename
van het aantal donateurs en we zijn verheugd om te
kunnen melden dat we drie nieuwe Fondsen op Naam
hebben mogen inrichten. Daarnaast zijn we met vier
potentieel nieuwe donateurs in gesprek en hebben
een flink aantal donateurs besloten om hun Fonds op
Naam te vernieuwen, hetgeen vaak gepaard ging met
een continuatie of zelfs verhoging van de periodieke
schenking. Ondanks deze onzekere tijden zien we dat
er steeds meer belangstelling is voor het doneren aan
maatschappelijke initiatieven. Dit gaat ook vaak
samen met een grote maatschappelijke betrokkenheid
en interesse in onze werkgebieden. In onze Fondsen op
Naam zien onze donateurs een mooie manier om hier
invulling aan te geven.
Een ander onderwerp dat ons in het afgelopen jaar
bezig hield was de strategie van Triodos Foundation. Na
een eerste verkenning en aanzet tot een strategische
heroriëntatie in het voorgaande jaar hebben we ons in
2021 nadrukkelijk gebogen over de drie focusthema’s en
aandachtsgebieden van de Foundation. Dit heeft
geresulteerd in de wens om te komen tot een heldere
Theory of Change. Ofschoon deze Theory of Change nog
nader uitgewerkt zal worden, hebben we voor 2022 een
strategie en werkplan geformuleerd dat in ons
beleidsplan nader is uitgewerkt.
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Dit beleidsplan is begin 2022 op de website van de
Foundation gepubliceerd.
Kern van onze strategie voor de komende jaren is nog
steeds het beste samen te vatten als ‘verbreden,
verdiepen en verfijnen’. Sinds de oprichting van
Stichting Triodos Foundation 50 jaar geleden is er
veel veranderd in de samenleving, waarbij het belang
van schenkgeld steeds zichtbaarder is geworden. De
Stichting wil het belang en potentieel van schenken
agenderen, zowel in de samenleving als geheel, als in de
bredere Triodos organisatie. Daarnaast willen wij meer
focus aanbrengen in de werkgebieden van de Stichting.
Als onderdeel van deze focus zal in 2022 ook de inzet
en effectiviteit van het crowdgiving platform Give the
Change worden geëvalueerd. Dit alles om onze impact
te optimaliseren en ons vermogen om bij te dragen aan
de vernieuwing van de samenleving te versterken.
Ook was er in 2021 aandacht voor onze governance en
onze processen. Als mede oprichter van de FIN
(organisatie van Vermogensfondsen in Nederland)
en vanwege het belang hiervan voor de sector, heeft
Triodos Foundation in het najaar van 2021 deelgenomen
aan toetsing inzake de FIN-code Goed bestuur. Het
bestuur is verheugd dat deze toets met goed gevolg
werd afgelegd, waarbij er bijzondere vermelding was
voor de kwaliteit van ons beleid en de heldere
beschrijving van de governance van onze organisatie.
Hiermee voldoet Triodos Foundation aan de normering
van de FIN, welke jaarlijks opnieuw zal worden getoetst.
Naast alle aandacht voor onze relaties, onze
focusgebieden en onze interne organisatie stond 2021
ook in het teken van het 50 jarig jubileum van Triodos
Foundation. Triodos Foundation werd op 26 februari
1971 formeel opgericht en het was onze intentie om hier
in het voorjaar van 2021 op feestelijke wijze aandacht
aan te besteden. Als gevolg van de onzekerheden rond
de pandemie en de eventuele impact op het programma
hebben we deze feestelijke bijeenkomst tot onze spijt
meermaals uit moeten stellen. Om toch aandacht te
besteden aan ons jubileum en tegelijkertijd mensen in
de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van ons
bestaan en werkzaamheden, hebben we tenslotte in
december, in samenwerking met Triodos Bank
Nederland een evenement georganiseerd in Pakhuis de
Zwijger. Hierbij heeft Sander Heijne
(onderzoeksjournalist en o.a. auteur van het boek
Fantoomgroei) een mooie lezing gehouden over het
vraagstuk rond de welvaart van nu in relatie tot de
kansen van toekomstige generaties. Aansluitend werd
een panelgesprek georganiseerd met o.a. (project)
relaties van Triodos Foundation. In verband met de
pandemie konden we helaas geen gasten ontvangen,
maar werd het programma via livecast door ruim 1.500
mensen gevolgd.

Eveneens in december, hebben we afscheid genomen
van Marilou van Golstein Brouwers als voorzitter en
lid van het bestuur. Marilou heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan de governance en de inbedding van
de Stichting in Triodos Regenerative Money Centre. Wij
zijn Marilou dankbaar voor al hetgeen zij in de voorbije
jaren voor Triodos Foundation heeft betekend. In Daniël
Köhler als nieuwe voorzitter hebben we een waardig
opvolger gevonden. Daniël is directeur Retail bij Triodos
Bank Nederland en vormt daarmee in het bestuur de
verbinding met de bredere Triodos organisatie.
Het bestuur is in 2021 in totaal zes maal bij elkaar
gekomen. Dit betrof reguliere periodieke
bestuursvergaderingen waarin aandacht was voor
projectaanvragen, het contact met nieuwe en
bestaande schenkers, het crowdgiving platform, de
interne administratieve organisatie en de dagelijkse
gang van zaken bij de Stichting.
Daarnaast hebben er in kleinere commissies diverse
afstemmingen plaatsgevonden tussen bestuur en
directie. De onderwerpen die hierin besproken werden
hadden betrekking op nadere uitwerking van een Theory
of Change voor de focusgebieden van de Foundation
en de voorbereidingen van de toets FIN Code ‘Goed
bestuur’.
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Doelstelling en werkgebieden
Doelstelling

Werkgebieden

Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige
stichting gevestigd in Zeist. Haar statuten beschrijven:

Stichting Triodos Foundation steunt projecten die
inzetten op onderzoek, kennisdeling,
coalitievorming, onderwijsvernieuwing, (creatieve)
projecten met concrete impact voor de jonge en
komende generaties, alternatieven voor een betere
toekomst, innovatieve pilots en projecten in hun
groeifase.

“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. Hierbij is de inzet van
schenkgeld cruciaal. Dit ‘vrije geld’ leent zich met name
voor vernieuwende projecten en initiatieven die van
groot maatschappelijk belang zijn, maar waarvan het
resultaat zich niet altijd laat uitdrukken in financiële
opbrengsten.

Visie
Stichting Triodos Foundation ondersteunt met
schenkgeld projecten die met waardevolle,
vernieuwende initiatieven bijdragen aan de
ontwikkeling van een duurzame samenleving. Hierbij
richt zij zich op projecten die problemen bij de
wortel aanpakken en voorbij symptoombestrijding gaan.
Projecten met een brede maatschappelijke impact. Het
gaat hierbij vooral om landelijke projecten. Stichting
Triodos Foundation wil duurzame alternatieven vinden
en zaadjes planten voor komende generaties. Daarnaast
wil de stichting de bewustwording vergroten van de
kracht en het potentieel van schenkgeld in de
samenleving.

8 Stichting Triodos Foundation Jaarverslag 2021

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden richt de
Stichting zich op drie werkgebieden:

Landbouw, voeding en biodiversiteit
De bodem is de grond van ons bestaan
Onze bodem is letterlijk de grond van ons bestaan. Sociaal en ecologisch veerkrachtige voedsel- en
landbouwsystemen kunnen iedereen gezonde voeding bieden zonder de natuurlijke systemen waarvan ze
afhankelijk zijn te beschadigen. Biodiversiteit maakt het systeem flexibel en weerbaar en zorgt ervoor dat elk
ecosysteem in staat is een eigen evenwicht te bewaren. Daarnaast moet sprake zijn van een eerlijke prijs en
inclusieve welvaart voor degenen die actief zijn in de voedsel- en landbouwketen.
Ook onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid en vraagstukken rond het eigenaarschap en de zorg
voor de grond vormen onderdeel van de focus van Triodos Foundation.

43

projecten gesteund

EUR

824.660

Sociale inclusie
Gelijke kansen zijn een voorwaarde voor persoonlijke
ontwikkeling
Gelijke kansen zijn een absolute voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling. Ieder mens moet kunnen deelnemen
aan de samenleving, ongeacht achtergrond of levensloop. Initiatieven die bijdragen aan begrip en ontmoeting hebben
onze belangstelling. Daarnaast is het mentaal en sociaal welbevinden van mensen en kinderen een belangrijk
aandachtsgebied voor de Foundation.

89

projecten gesteund

EUR

944.388

Nieuwe economie
Financiële systemen weer afstemmen op en in dienst
stellen van de samenleving
Voor een veerkrachtig economisch systeem moeten we onze economie opnieuw ontwerpen, herdefiniëren wat
belangrijk is en financiële systemen weer afstemmen op en in dienst stellen van de samenleving.
Wij moedigen een divers financieel ecosysteem aan dat voor iedereen toegankelijk is. Een systeem dat eerlijk en
sociaal is en recht doet aan de draagkracht van de natuur en onze aarde.
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projecten gesteund

EUR

92.450

Organisatiestructuur en governance
Stichting Triodos Foundation bevordert sinds 1971 een
bewuste omgang met geld en stimuleert vernieuwende
ontwikkelingen. De Stichting wordt sinds haar
oprichting door de belastingdienst aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De Stichting is lid van de Vereniging voor Fondsen in
Nederland en onderschrijft de Gedragscode.
Sinds de oprichting van Triodos Bank NV in 1980 richt
Stichting Triodos Foundation zich als filantropische
instelling nadrukkelijk op het mobiliseren en inzetten
van schenkgeld als middel tot verandering. Daarnaast
wil de stichting de bewustwording vergroten van de
kracht en het potentieel van schenkgeld in de
samenleving.

Bestuur
Ten aanzien van het bestuur is gekozen voor een vorm
waarin 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 dat zij geen enkele
arbeidsrechtelijke of toezichthoudende relatie met
Triodos Bank mogen hebben.
Het bestuur van Stichting Triodos Foundation bestond
per ultimo 2021 uit vijf personen:
•
•
•
•
•

De heer D.B. Köhler (voorzitter) Bestuurder A
De heer M.G. Bierman (secretaris/penning
meester) Bestuurder A
Mevrouw M.A.L. van Beuningen-Wickel
(vicevoorzitter) Bestuurder B
Mevrouw F.E. Gongriep Bestuurder B
De heer K. Jansen Bestuurder B

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten en op een niet bovenmatig
vacatiegeld.
De vertegenwoordiging en procuratie inzake de
Foundation is vastgelegd in de statuten en het
directiereglement.
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Directie
De directie van Stichting Triodos Foundation wordt
gevoerd door ‘Triodos Regenerative Money Centre’
(TRMC); een business unit binnen Triodos Bank NV. In
het domein van Triodos Regenerative Money Centre
worden initiatieven ontwikkeld, uitgevoerd en
gefinancierd 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.
Triodos Regenerative Money Centre 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.
Stichting Triodos Foundation houdt zich bezig met
schenkingen. De andere entiteiten binnen Triodos
Regenerative Money Centre houden zich bezig met
‘catalytic investments’.
De directie heeft van het bestuur een welomschreven
mandaat tot het zelfstandig nemen van besluiten en
legt verantwoording af aan het bestuur. Voor de interne
en externe dagelijkse vertegenwoordiging van Stichting
Triodos Foundation heeft Triodos Regenerative Money
Centre een directeur aangesteld.
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Medewerkers
Er werken 4 medewerkers (2,9 FTE) voor de stichting,
waaronder de directeur. In 2021 waren er geen
vrijwilligers.
De directeur van Stichting Triodos Foundation houdt
zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken
binnen de Foundation en het overleg en onderhouden
van contact met schenkers, (potentiële)
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 Center.
Daarnaast zijn er drie medewerkers die zich
bezighouden met de (financiële) administratie, het
behandelen van binnenkomende aanvragen en de
communicatie van de Stichting.
Alle medewerkers die voor de Foundation werken
maken deel uit van de business unit ‘Triodos
Regenerative Money Centre’ van Triodos Bank NV en zijn
daarmee in dienst van de Bank. Triodos Bank NV volgt
de Algemene Bank-cao en hanteert een
inschalingsbeleid.

Kosten
De kosten van de medewerkers die vanuit Triodos
Regenerative Money Center werken ten behoeve van
Triodos Foundation, inclusief alle werkgeverslasten,
kosten betrekking hebbend op werkplaatsen en
doorbelaste overheadskosten gerelateerd aan
betreffende FTE’s worden door Triodos Bank NV
gedragen.
Alle ‘out-of-pocket’ kosten van Triodos Foundation zoals
bijvoorbeeld kosten van adviseurs, kosten voor de
website ‘Give the Change’ , abonnementskosten,
bankkosten, accountantskosten en eventuele
vacatiegelden bestuur komen ten laste van Triodos
Foundation en worden uit de algemene middelen
betaald. Eventuele negatieve- rente over het (totale)
vermogen van Triodos Foundation, worden pro-rata aan
de diverse (bestemmings-)reserves doorbelast.
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Werkwijze
De rol van Stichting Triodos Foundation ligt in het
aantrekken van schenkgeld en het ondersteunen van
projecten binnen de doelstelling van de Foundation.

Fondsenwerving
Sinds de oprichting van de Foundation in 1971 is
schenkgeld de basis van ons bestaan. Jaarlijks
ontvangt de Foundation diverse donaties en
erfstellingen die haar in staat stellen om haar
doelstelling te bereiken.
Het schenkgeld dat de Stichting beheert komt van
verschillende bronnen. De meeste schenkingen komen
van particuliere schenkers die een Fonds op Naam
oprichten, met specifieke doelstellingen. Kleinere
schenkingen worden ondergebracht in passende
Themafondsen, of worden toegevoegd aan de algemene
middelen. Daarnaast ontvangt Triodos Foundation ook
gelden via het crowdgiving platform Give the Change.
De gelden in de laatste categorie worden in principe
en onder voorwaarden, aan de specifieke projecten ter
beschikking gesteld.
De algemene reserve betreft de gelden waar geen
directe bestemming voor is. Deze gelden worden in
principe ingezet ten behoeve van de lopende kosten en,
in uitzonderlijke gevallen, projecten waar geen directe
middelen vanuit de bestemmingsreserves voor
beschikbaar zijn. Het overgrote deel van het vermogen
van de Foundation bestaat echter uit
bestemmingsfondsen (Fondsen op Naam en Thema
Fondsen).
Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren,
maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze
persoonlijke wijze het werk van een goed doel
structureel te ondersteunen.
De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak
de eigen naam of de naam van een dierbare), de
doelstelling (uiteraard passend binnen de thema’s van
Stichting Triodos Foundation) en eventueel een richtlijn/
indicatie van wat er jaarlijks aan projecten
geschonken mag worden. Tevens wordt vastgesteld
hoeveel de schenker jaarlijks (of eenmalig) aan het
Fonds wenst te schenken.
Eenmaal per jaar wordt de schenker, middels een
persoonlijke rapportage geïnformeerd over de
resterende omvang van het fonds, de uitgekeerde
bedragen, de ingehouden kosten, de ingehouden of
uitgekeerde rente en een kort overzicht en verslag van
de gesteunde projecten.
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De Themafondsen hebben een niet gespecificeerd doel,
maar een werkgebied of bestedingsrichting. Hiermee
lijken zij in feite op de Fondsen op Naam, maar sluit de
doelstelling direct aan op de focusthema’s van Stichting
Triodos Foundation en is het fonds niet aan een
specifieke schenker verbonden. Via deze Themafondsen
is het mogelijk meer sturing geven aan de inzet van geld
voor de specifieke thema’s binnen de Stichting. Via de
generieke periodieke nieuwsbrief worden de
betrokkenen en schenkers geïnformeerd welke
projecten vanuit de diverse Themafondsen zijn
gesteund.

Projectaanvragen
De Stichting maakt een selectie uit de ongeveer 750
projectaanvragen die zij jaarlijks ontvangt. Na
ontvangst van de aanvraag sturen wij binnen 1-3 dagen
een bevestiging van ontvangst. De behandeltijd van de
aanvragen is afhankelijk van het moment van insturen.
Voor de behandeling van de aanvragen wordt een op
de website gepubliceerd schema met sluitingsdata
aangehouden. Na de sluitingsdatum wordt de aanvraag
intern besproken en beoordeeld. We laten eenmaal per
kwartaal ons besluit aan de aanvragers weten. Tussen
het sluiten van de inzendingen en ons besluit nemen we
8-12 weken de tijd. Dit proces kan langer duren wanneer
we een aanvraag willen uitdiepen of omdat we lang
moeten zoeken naar passende middelen om het project
te ondersteunen. In uitzonderingsgevallen kan
aanvragers gevraagd worden om de aanvraag in een
persoonlijk gesprek nader toe te lichten.
Een uitgebreide toelichting op de aanvraagprocedure,
onze criteria en het toekenningen beleid is op de
website van Stichting Triodos Foundation gepubliceerd.
Het bestuur behoudt zich het recht voor van de gestelde
criteria af te wijken.
Het team bespreekt periodiek de lopende aanvragen,
normaal gesproken op volgorde van binnenkomst. Als
een project positief wordt beoordeeld, wordt er gezocht
naar passende middelen binnen de fondsen.
Binnen het door het bestuur afgegeven mandaat mag de
directeur aanvragen toekennen. Deze worden
naderhand als reeds genomen besluiten met het
bestuur gedeeld. Aanvragen welke het mandaat van de
directie overschrijden, of om andere redenen een
beoordeling van het bestuur wenselijk maken, worden in
de periodieke bestuursvergadering besproken.

Na goedkeuring wordt er een toekenning gestuurd naar
de initiatiefnemers. Voordat onze bijdrage wordt
overgemaakt gelden standaard de volgende
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.
In zijn algemeenheid verstrekt Stichting Triodos
Foundation uitsluitend zogenaamde
projectfinancieringen. We hebben de intentie om
partijen te blijven steunen, als dat kan. Echter, wij
kennen per jaar toe en geven geen garanties af voor
de volgende jaren.
Programmafinancieringen zijn vaak door hun omvang en
lange termijn niet passend bij de financieringsstructuur
van de Stichting.

Give the Change
Naast de financiële ondersteuning van
projectaanvragen verzorgt Stichting Triodos Foundation
ook crowdgiving activiteiten. Deze activiteiten worden
door Triodos Foundation via een aparte website onder
de naam ‘Give the Change’ aangeboden. Crowdgiving is
te vergelijken met crowdfunding (dat meerdere vormen
van geven en lenen toelaat) maar aangezien het
platform van Triodos Foundation alleen donaties
toestaat, is de term ‘crowdgiving’ gekozen.
Op het platform ‘Give the Change’ kan de schenker
rechtstreeks doneren aan een initiatief. Het doel van
dit platform 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. De projecten worden vooraf geselecteerd
en 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 tegen een vergoeding
aangeboden aan de campagnevoerders indien deze
positief beoordeeld zijn en aan de standaard
voorwaarden van een schenking kunnen 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.
De website van het platform Give the Change wordt
gehost door Kentaa BV, een organisatie gespecialiseerd
in online fondsenwerving. Voor de financiële
afwikkeling van de donaties via Give the Change wordt
gebruik gemaakt van Mollie BV als paymentservice.
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Give the Change
in 2021

11
campagnes

€ 54.015
aan donaties ontvangen

€ 78
gemiddeld per donatie

EUR

30.100
Give the Change campagne
Al Majmoua

100%

Libanon bevindt zich midden in een verwoestende economische crisis, waarbij meer dan de helft van de bevolking van
6,8 miljoen mensen in armoede leeft. De situatie is zo ernstig dat de Wereldbank het heeft beschreven als een van de
ergste economische crises in 150 jaar. Veel gezinnen worstelen met de stijgende prijzen van voedsel en andere
basisbehoeften, zoals elektriciteit en water.
Microfinancieringsinstelling Al Majmoua biedt een helpende hand in haar eigen omgeving. Sinds de oprichting in
1997 ondersteunt de NGO mensen met een laag inkomen. Met name vrouwen en in toenemende mate vluchtelingen
uit Syrië. Al Majmoua werkt nauw samen met de UNHCR en de International Rescue Commmittee om de kwetsbare
gezinnen die zij kennen te voorzien van cruciale items als voedselpakketten, flesvoeding voor baby’s en dekens.
Alia Nazar-Farhat, Partnership Manager bij Al Majmoua: “Het is hartverscheurend om te zien hoeveel gezinnen
worstelen en in armoede worden geduwd. We mobiliseren ons internationale netwerk om de immense uitdaging en de
moeilijke situatie aan te pakken waarmee de mensen in ons land worden geconfronteerd. We zijn Triodos echt
dankbaar dat ze ons bijstaan in tijden van nood.”
De campagne (een samenwerking tussen Triodos Foundation, Triodos Bank en Triodos Investment Management) op
Give the Change was een groot succes. Het eerste doelbedrag van EUR 5.000 werd al op dag 3 gehaald. Vanwege het
succes werd het doelbedrag nog drie keer naar boven bijgesteld. Er werd in totaal EUR 30.100 opgehaald voor
gezinnen in Libanon. Van dit bedrag werd EUR 25.100 opgehaald via Give the Change. Het bedrag werd door Triodos
Foundation aangevuld met EUR 5.000.
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Risico’s en beleggingsbeleid
Risico’s

Covid 19

Het bestuur ziet beperkt risico voor de continuatie van
het werk van Stichting Triodos Foundation. Met
betrekking tot de continuïteit van de stichting 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.

Na de uitbraak en razendsnelle ontwikkeling van
Covid in 2020 was de impact van de pandemie op de
samenleving ook in 2021 nadrukkelijk zichtbaar. Ook de
Foundation had te maken met de diverse maatregelen
die door de Triodos organisatie en de overheid moesten
worden genomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (denk aan
beperking van sociale contacten en vanuit huis
werken). Tot nu toe zijn de gevolgen voor onze
activiteiten en onze resultaten beperkt gebleven. De
Foundation volgt het beleid en het advies van de diverse
nationale instellingen en wij doen ons uiterste best
om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te
zetten zonder daarbij de gezondheid van onze
medewerkers in gevaar te brengen.

Organisatorische en personele
continuïteit
Daar waar het de organisatorische en personele
continuïteit van de stichting aangaat merken wij op dat,
zoals elders in het verslag toegelicht, de medewerkers
allen onderdeel uitmaken van Triodos Bank NV. Hiermee
is de organisatorische en personele 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.

Financiële continuïteit
Inherent aan het profiel van een (hybride)
vermogensfonds, bestaan de financiële
werkzaamheden van Stichting Triodos Foundation uit
het doen van schenkingen en het verstrekken van
subsidies. Hier tegenover staan inkomsten uit
erfstellingen en donaties. De Stichting kent geen
lange termijn financiële verplichtingen, behoudens de
toekenningen zoals deze door en namens het bestuur
kunnen worden gedaan. Uitgangspunt hierbij is dat de
toekenningen de aanwezige bestemmingsreserves nooit
mogen overschrijden en dat het bestuur te allen tijde
kan besluiten om de toekenningen en donaties stop te
zetten. Daarnaast beschikt de stichting over een
behoorlijke algemene reserve, waar de out-of
pocket kosten uit betaald kunnen worden. Zelfs indien
de jaarlijkse inkomsten uit donaties zouden afnemen, of
zelfs beëindigd worden, als gevolg economische
omstandigheden bij onze schenkers en begunstigers,
dan beschikt Stichting Triodos Foundation op dit
moment over een ruim voldoende reserves om aan haar
verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
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Na twee intensieve jaren, verwachten wij dat de impact
van Covid op de samenleving in 2022 zal afnemen. Wat
de uiteindelijke lange termijn effecten van het virus
zullen blijken te zijn is moeilijk te voorspellen, maar op
grond van de ervaringen in de voorbije jaren verwacht
het bestuur geen gevolgen voor de continuïteit van de
werkzaamheden van de organisatie (zie ook de
opmerkingen omtrent de organisatorische, personele en
financiële continuïteit in de vorige paragrafen). Ook bij
de door ons ondersteunde projecten en organisaties zal
de impact naar verwachting aanmerkelijk minder zijn,
dan in de voorbije jaren. De eerste berichten vanuit deze
kant lijken dit beeld te bevestigen.

Beleggingsbeleid
Een beperkt deel van de geldmiddelen van Stichting
Triodos Foundation wordt belegd in een of meerdere
duurzame beleggingsfondsen van Triodos Bank NV. Deze
beleggingen zijn gespreid en worden geadministreerd
via meerdere rekeningen. Deze beleggingen worden op
basis van execution-only bij de bank aangehouden. Er is
geen sprake van beleggingsadvies of vermogensbeheer.
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. Eventuele aan- en verkopen worden
uitsluitend in opdracht van het bestuur uitgevoerd.

Communicatie
Stichting Triodos Foundation streeft ernaar om goed
contact te onderhouden met schenkers en
aanvragers. Naast persoonlijk contact (en ook steeds
vaker via beeldbellen), wordt gebruik gemaakt van
diverse media, zoals de website, Facebook, LinkedIn, via
de eigen website, via periodieke nieuwsbrieven en (bij
Fondsen op Naam) ook via een persoonlijk jaarbericht.
De website van de Stichting geeft een overzicht van
de achtergrond en doelstellingen van de Foundation,
recent gesteunde projecten, contactgegevens en de op
grond van wet- en regelgeving verplichte publicaties
zoals jaarrekening, statuten, inschrijving KvK e.d. Deze
informatie wordt regelmatig aangevuld en
geactualiseerd.
Jaarlijks wordt door de directie een beleidsplan
opgesteld. Dit beleidsplan wordt met het bestuur
afgestemd en op de website gepubliceerd. Het is het
streven om dit beleidsplan uiterlijk in februari van het
lopende jaar gereed te hebben. Het beleidsplan is
openbaar beschikbaar en kan op verzoek worden
toegezonden.
Naast de reguliere website van de Stichting wordt ook
gebruik gemaakt van de website van Give the Change.
Op deze wijze kan een donateur zich rechtstreeks
verbinden met de initiatieven die door de Stichting via
deze website worden gepresenteerd.
Minimaal 4 keer per jaar wordt aan alle schenkers (en
geïnteresseerden) een nieuwsbrief verzonden. In deze
nieuwsbrief is ruimte voor actuele mededelingen en
wordt een overzicht gegeven van de gesteunde
projecten.
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142
initiatieven kon Triodos Foundation in 2021
steunen dankzij haar schenkers

Projectoverzicht
Ook in 2021 ontvingen we veel bijzondere aanvragen. Hieronder vind je een overzicht van alle gesteunde projecten:

Stichting Climate Sense
Onderzoek en voorlichting op het gebied van
klimaatverandering
Stichting Global Biosphere Foundation
Onderzoek en voorlichting op het gebied van
biodiversiteit en ecosystemen
Stichting Aynimundo
Onderwijs en ontwikkelingsprojecten voor jongeren in
Peru
Stichting Universiteitsfonds Twente
Onderzoek en ontwikkelingen rond geothermie op de
molukken (Indonesie)
Stichting Fonds Imkers voor Immen
Financiële ondersteuning aan projecten van imkers en
bijenorganisaties

Stichting Mooi Binnenveld
Beheer van natuur in Nederland
Friendship Nederland
Bewustwording omtrent kindhuwelijken in Bangladesh
Economy Transformers
Bijeenkomsten praktijkgroepleden over eigendom van
grond
Urgenda
Biologische zaden voor kruidenrijk grasland
The Pollinators
Bomenfestival en mediaaandacht voor regeneratieve
landbouw en beter bodemgebruik
Social Ecology Education Fund
Buurthuis voor emancipatoir meisjes- en jongerenwerk

Apopo
Onderzoek en ontwikkeling detectietechnologie voor
ratten t.b.v. humanitaire doeleinden

Stichting True Animal Protein Price Coalitie
Campagne om de eiwittransitie te versnellen dmv true
pricing

Womens World Banking
Financiële inclusie voor vrouwen en hun gezinnen met
een laag inkomen

Grootouders voor het Klimaat
Campagne om groen te kiezen bij de verkiezingen

Stichting Helias
Antroposofische onderwijs en ontwikkelingsprojecten
in Oost Europa
Stichting Because We Carry
Activiteiten Because We Carry op Lesbos
GLS Treuhand
Activiteiten GLS Treuhand
Odensehuis Andante Utrecht
Activiteiten Stichting Odensehuis
Stichting de Vrolijkheid
Activiteiten tijdens de vakantie op AZC’s
Vincentiuskerk / RK Parochie Emmaus
Activiteiten Vincentiuskerk
Stichting NTR
Afleveringen van het Klokhuis over onze voetafdruk
Stichting het Bouwdepot
Basisinkomen voor jonge mensen ism de gemeente
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Stichting Den Haag Fossielvrij
Campagne om reclame fossielvrij te maken
Aardpeer
Campagnes omtrent alternatief grondeigenaarschap
Stichting IZERE
Capaciteitsopbouwprogramma om een coöperatie heen
Stichting op de Toekomst
Coaching voor studenten in de knoop tijdens de
coronapandemie
Philharmonie Zuidnederland
Creatief muziek maken met kinderen uit krachtwijken
Stichting Cre8 East Africa
Creatieve productie die jongeren stimuleren
ondernemen te leren
The Constellation
Cultureel gevoelige interventie om zwangerschappen
bij tieners tegen te gaan

Sikko Media
Documentaire over identiteit voor studenten
Stichting Een Dier Een Vriend
Een plantaardig alternatief voor de vleeslobby BBQ
voor parlementsleden
6 Degrees Academy for Women
Een duurzame zeepfabriek door lokale vrouwen
opgericht
Stichting Loka
Een holistische gemeenschapsbasisschool in India
Stichting De Oudertelefoon
Een hulplijn voor ouders die ondersteuning nodig
hebben

Fonds Gehandicaptensport
Het opzetten van een rolstoelbasketbalteam op de
Uithof in Utrecht
Kaira Fund
Incubator voor bedrijven met systemische sociale en
ecologische meerwaarde
CLM Onderzoek en Advies BV
Innovatieve praktijkexperimenten met bedrijven
omtrent het welzijn van bijen
Stichting Samay
Integrale agroforestry en eduatie in Bolivia
Stichting Internationaal Lied Festival Zeist
Interactief liedfestival voor kinderen

Uganda Rural Development and Training Program
Een inclusieve landbouwschool voor meisjes in
Oeganda

Stichting Biography Foundation
Inzet van credible messengers in steden om positieve
voorbeelden te zijn voor jongeren

Stichting Follow your Sun
Emotioneel veerkrachtig maken van basisschool
leerlingen in krachtwijken

Ned Ver. voor Euritmietherapie (NVET)
Jubileumactiviteiten van het NVET

Stichting Windroos Foundation
Ervaringdeskundige studenten creëren bewustzijn
over mentale gezondheid

Lab Toekomstige Generaties
Juridische weg om duurzame keuzes te maken met
oog op komende generaties

Stichting Euritmie Ensemble Nederland Move It
Euritmie ensemble on tour

Stichting Kind te Paard
Kinderen in contact brengen met zichzelf dmv
equitherapie (met paarden)

Quo Vadis Euritmie Impresariaat
/ Fundevogel Performances
Euritmie performances

Stichting KidzKlix
Kinderen krijgen camera’s mee de natuur in om hun
verwondering vast te leggen

Stichting DocStories
Filmproductie over KOPP/KOV-kinderen

Stichting Kindermuziekweek
Kinderen uit heel Nederland worden uitgenodigd
muziek te maken en te genieten

Stichting Common Frames
Films gemaakt door jonge nieuwkomers, vertoont op
het Nederlands Film Festival

Krulmuziek
Kindermuziekvoorstelling voor de allerkleinsten

Steun de Hoogstraat
Gewichtshefboom voor mensen die revalideren

Rhizome
Kunstplatform in Algarije

Heights and Minds
Give the Change campagne tbv ‘MindUp’ in Oeganda

Stichting De Wintertuin
Laagdrempelige, artistieke opdrachten voor senioren
in zorginstellingen

Stichting Tess Unlimited
Hazenlipcorrecties voor kinderen in Guatemala met
oog voor integrale zorg
Stichting Proveg
Het interactief maken van de Veggie Challenge in de
app
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Worldview Journeys
Leerinstrumenten voor jonge mensen omtrent
bewustzijn rondom wereldbeelden
Stichting Ubbo Emmius Fonds
Leerstoel Theunis Piersma aan de RUG

Stichting Caring Farmers
Leerzame en leuke samenkomsten bij boeren voor
jong en oud
Stichting Youth Empowerment Suriname
Lessen aan jongeren in zelfvertrouwen en veerkracht
in Suriname
FQH Association
Lidmaatschap van Int. Research Ass. for Organic Food
Quality & Health (FQH)
Stichting World Child Care
Lifeskilllessen voor scholieren in Myanmar

TIETo Tietti Instituto de Esperanto Togo
Ondersteuning Instituut Zamenhof, Esperanto school
The Pollinators
Ondersteuning overschakeling naar inheems zaadgoed
Stichting VoorGrond / Land van Ons coöperatie U.A.
Ondersteuning voor het vrijmaken van landbouwgrond
Stichting FloJa Malawi
Onderwijs en opvang met oog voor het hele kind, in
Malawi

Stop Ecocide Foundation
Lobby om ecocide strafbaar te maken

Wetenschappelijke Raad Integrale Duurzame
Landbouw & Voeding
Onderzoek en publiciteit over Integrale Duurzame
Landbouw & Voeding

Wakibi
Microfinanciering voor vrouwen via abonnementen

PAN NL (Pesticide Action Network Nederland)
Onderzoek naar pesticiden op producten

Vereniging Vriendenkring SEKEM
Microkrediet in de SEKEM gemeenschap in Egypte

Stichting Esenca Terra
Onderzoek naar vitaal water

Universiteit Utrecht - Faculteit Diergeneeskunde
MRI die translationeel onderzoek tussen dieren en
mensen ondersteunt

Eemlandhoeve Inspiratiehuys
Ontwerp en opbouw van een inspiratiehuis omtrent
voedsel en landbouw

Stichting The Mystifiers
Muziekoptredens samen met mensen die op straat
leven

Stichting Mzamomhle
Opbouw kwalitatieve kinderopvang in townships in
Zuid Afrika

Musicians Without Borders MWB
Muziekprogramma voor moeders en kinderen in
Palestina

Stichting Internationaal Hulpfonds IHF
Opleidingsfonds internationaal vrijeschoolonderwijs

Sounds of Change Foundation
Muziektrainingsprogramma voor community leaders
in oa vluchtelingenkampen
Prinses Christina Concours
Nationale finale van het concours
Stichting Guacamaya
Natuuronderwijs in Guatamala
Stichting Grondbeheer BD Landbouw
Obligaties aankoop land
BD-Vereniging
Omzet proefschrift over Menno Smit in boekpublicatie
Friendship Nederland
Ondernemende zorgprofessionals opleiden in ruraal
Bangladesh
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Impact Economy Foundation
Oprichten van een professionele gemeenschap
rondom de impacteconomie
Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht
Oprichting en activiteiten van de vereniging
Stichting Rolstoelbasketbal Utrecht
Opzet rolstoelbasketbal op de Uithof in Utrecht
Second Wave Education Foundation
Opzet van een breed digitaal bijlessysteem in
Franstalig sub-Sahara Afrika
WISE Uganda
Opzetten kleinschalige landbouwactiviteiten met een
goede waardeketen in Oeganda

Ethos Foundation
Permacultuur in vluchtelingenkampen

Stichting Ghana schoolsupport
Schoolkosten voor kinderen in Ghana

YIP (Youth Initiative Program)
Persoonlijk leiderschapstraining met oog op een
duurzame toekomst

Starters4Communities
Sociaal ondernemerschap als invulling van de
maatschappelijke diensttijd

Learning for Well-being Foundation
Persoonlijk leiderschapstraining met oog op een
duurzame toekomst

Stichting Moving Children
Spelenderwijs bewegen met schoolkinderen in India

STEF collective
Pilot circulair investeren

Stichting Tan-kids
Steun voor gezinnen en kansarme kinderen in hun
eigen context

Vereniging IVN
Pilot omtrent voedselbosjes op scholen

Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Studenten denken al wandelend na over levensvragen

Empower You Now
Platform tbv persoonlijk leiderschap voor studenten

University of Cape Town
Studiefonds

Stichting Studio 52nd
PR omtrent alle activiteiten van Studio 52nd

Adamfo Ghana
Studiefonds voor straatkinderen in Ghana

Stichting Present Rotterdam
Praktische hulp voor en door buurtbewoners

ScoolBuddies
Systemisch aanbod van bijscholing waar nodig

Stichting Het Vergeten Kind
Promotieonderzoek naar nieuwe vormen van jeugdhulp
met verblijf

Stichting Mexaena
Taallessen voor Eritrese vluchtelingen in Nederland

Kingfisher Foundation
Publicatie van een combinatie van medische praktijk,
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Stichting Demeter
Reizend kunstwerk dat uitnodigt tot gesprek over
landbouw
Stichting Amare
Rondreizend kunstwerk dat uitnodigt tot gesprek over
vluchtelingen
Het EETschap
Samen eten voor een duurzaam en sociaal
voedsellandschap
Embassy of the Earth
Samenwerking rondom ecosysteemherstel rondom
de Kilimanjaro
Stichting Ninos de Guatamala Nederland
Scholing met holistische aanpak in Guatamala
Stichting Dolidi Ndano
Scholing voor kansarme kinderen in Sulawesi,
Indonesië
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Theatergroep PlayBack
Theater over taboe onderwerpen onder studenten en
leerlingen
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam
Theaterproductie samen met nieuwkomers
Stichting Time Out
Theatervoorstellingen omtrent mentale gezondheid van
studenten
Stichting Wolkentheater
Theatervoorstellingen in AZC’s
Stichting Time Out
Theatervoorstellingen voor studenten over mentale
gezondheid
Stichting Rhiza
Toegang tot krediet voor townshipinwoners in
Zuid-Afrika
Stichting Elímu Mount Elgon
Training voor kleinschalig boeren op een
natuurinclusieve manier in Kenia

Stichting Friends for Africa
Uitbreiding kleuterschool Destiny House
Willem de Vletter
Uitgave over fenomenologie in de biologie
Stichting ElanArt
Verbinding tussen jonge nieuwkomers en Nederlandse
mensen en cultuur
WAT WE DOEN
Verhalen van vluchtelingen die aanzetten tot dialoog
met bezoekers
‘n Wilde Keuze
Voedselmuseum die je relatie tot voedsel bevraagt
Stichting The Art of Charity
Voedselprogramma dat inzet op gebruik van
permacultuur principes
Stichting Grondbeheer BD Landbouw
Vrijkoop grond voor BD landbouw
Stichting Hanasaneye
Watervoorziening in Namibië
Stichting De Seizoenarbeiders
Werkloze mensen helpen bij de Nederlandse oogst
tijdens de pandemie
Stichting Wishful Music Education
Workshops die herstel van corona ondersteunen door
zang
Stichting Elemental Water Foundation
Drinkbaar maken van zeewater in Madagaskar
Stichting Kafountine
Zonnepanelen voor de vrouwenvakschool
Stichting Landzijde
Zorgboeren werken met cliënten en iedereen eromheen
aan biodiversiteitsherstel
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Stop Ecocide Foundation
Draagvlak voor ecocidewetgeving
Om de Aarde leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties, moet de grootschalige beschadiging en
vernietiging van natuur strafbaar worden. Dat is in een notendop wat de Stop Ecocide Foundation wil bereiken.
Hiervoor is actie nodig van éen (of meer) staatshoofd(en), want beleidsmakers zijn vaak pas geneigd om in actie
te komen als het draagvlak voor de gewenste verandering is aangetoond.
Triodos Foundation heeft mede bijgedragen aan het doel het aantal petitie-ondertekenaars en
Aardebeschermers binnen één jaar met minstens 30% te laten groeien, zodat beleidsmakers niet langer kunnen
twijfelen aan het draagvlak voor ecocidewetgeving. Met de bijdrage van Triodos Foundation kon Stop Ecocide
een pers-/communicatiemedewerker inzetten voor het werven van duizenden nieuwe ondertekenaars en
Aardebeschermers via social media en free publicity.

21.206
geregistreerde
Aardbeschermers
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42.101
mensen ondertekenden
de internationale petitie
van Stop Ecocide

Lab Toekomstige Generaties
Het welzijn van toekomstige generaties
De volgende generaties. Je kan ze niet horen, je kan ze niet zien, en toch hebben we het vaak over ze.
De toekomst is dichterbij dan je denkt.
Verbonden met ons verleden, kijken we vooruit. Zeven generaties om precies te zijn.
Samen met wetenschappers, toekomstraden en een ombudspersoon, geven we iedereen die nog geboren moet
worden een stem, een gezicht en plek aan onze tafel.
Zo laat de toekomst van zich horen én maken we nieuwe afspraken. Met de overheid, het bedrijfsleven,
burgers, instituten en media. Overal waar het nodig is, en iedereen doet mee.
Het doel van het Lab Toekomstige Generaties is om in 2050 de belangen van toekomstige generaties zodanig in
de samenleving verankerd te hebben dat iedereen in onze samenleving deze belangenbehartiging als normaal
en urgent beschouwt.
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Stichting ‘n Wilde Keuze
Het voedselmuseum van vandaag en morgen
Het Voedselmuseum is opgericht om de positieve ontwikkelingen in ons voedselsysteem toegankelijk te maken
voor een breed publiek. Een plek waar complexe vraagstukken worden vertaald naar concrete, fysieke en
inspirerende verhalen.
Het voedselmuseum van vandaag en morgen neemt het publiek mee naar vier voedselwerelden; het aardehuis
(belang van vruchtbare aarde), het waterhuis (klimaat adaptatie rond zilte grond), het verhalenhuis (voedsel is
cultuur), en het medicijnhuis (voeding en gezondheid). Elk huis is ontworpen in samenwerking met kunstenaars
en voedselveranderaars en geeft een ervaring aan de hand van verwondering, creatieve vormgeving en
interactie.
Afgelopen zomer opende voedselmuseum ‘n Wilde Keuze voor het eerst haar deuren op het terrein van
theatergezelschap Vis à Vis. Thematisch was het voedselmuseum gekoppeld aan de voorstelling Wild, een
voorstelling over onze op hol geslagen eetcultuur.
Naast de fysieke tentoonstelling hebben de vier
thema’s een online vertaling gekregen en is er
een educatie programering voor VMBO,
MBO en basisschool leerlingen ontwikkeld.

2.975
bezoekers via
theatergezelschap Vis à Vis
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NTR Klokhuis
Het Klokhuis over de voetafdruk
Het Klokhuis is een bekende productie van NTR. In het voorjaar van 2022 wordt de vijfdelige serie van Het
Klokhuis over onze ecologische voetafdruk uitgezonden.
Het Klokhuis is een informatief tv programma voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar. Het programma behandelt
een grote diversiteit aan onderwerpen op een toegankelijke en speelse manier. Het Klokhuis wordt, mede door
de relevantie van de onderwerpen, veel gebruikt in het onderwijs. Naast de dagelijkse uitzendingen op nationale
televisie en You Tube, worden Meet Ups georganiseerd. Iedere Meet Up biedt drie klassen de mogelijkheid dieper
op een onderwerp in te gaan samen met de Klokhuis presentatoren en hun gasten.
Als iedereen zo leeft als wij in Nederland, zouden daar 3 aardbollen voor nodig zijn. In de serie Het Klokhuis over
de Voetafdruk onderzoeken de presentatoren waar we zo veel land voor nodig hebben. In verschillende
afleveringen wordt onze ecologische voetafdruk tastbaar gemaakt door deze op ware grote na te bootsen.
In een online voetafdruk-test kunnen kinderen (en hun ouders) hun eigen voetafdruk berekenen en ontdekken
welke keuzes die voetafdruk groter of kleiner maken.

31		

Stichting Triodos Foundation Jaarverslag 2021

1971-2021
In 2021 vierde Stichting Triodos Foundation haar 50 jarige jubileum

Doelrealisatie 2021
De rol van Stichting Triodos Foundation ligt in het
aantrekken van schenkgeld en het ondersteunen van
projecten binnen de doelstelling van de Foundation.
Onderstaand overzicht geeft een globaal beeld van de
procentuele toekenningen in het voorbije jaar, verdeeld
over de huidige thema’s:
Voor het thema Landbouw, voeding & biodiversiteit
werd in het voorbije jaar 44% gedoneerd. Dit betrof
zowel projecten op het gebied van natuurbehoud en
vergroening van onze aarde, als ook initiatieven rond
onderzoek, dialoog en samenwerking op het gebied van
de noodzakelijke transitie naar een duurzame
landbouw.
Sociale inclusie maakte met 51% meer dan de helft
uit van de totale bestedingen. Hierbij is het goed om
te weten dat ruim een derde hiervan in het buitenland
werd ingezet. Tevens werden, binnen Nederland, een
aantal grote toekenningen gedaan aan projecten op
het gebied van jeugd en gezondheid. Zeker in deze tijd
waarin, als gevolg van de pandemie, de mentale
kwetsbaarheid van de jeugd pijnlijk duidelijk werd, een
meer dan noodzakelijke inzet van onze middelen.
Voor het thema Nieuwe economie konden wij slechts
5% besteden. Dit had vooral te maken met het feit dat
dit onderwerp vanuit onze Fondsen op Naam, of de
Themafondsen momenteel nog weinig aandacht heeft.
Bij een beschouwing van de aantallen projecten per
thema zien we een ruime oververtegenwoordiging van
de projecten binnen het Sociale inclusie thema . Waarbij
moet worden opgemerkt dat we specifieke projecten
rond fysieke/mentale gezondheid en kleine donaties
aan lokale maatschappelijke projecten aan het thema
Sociale Inclusie hebben toegerekend.

Resultaat
Stichting Triodos Foundation heeft in 2021 in totaal
€ 1.861.498 aan schenkingen verstrekt. Dat is een
afname van 13% ten opzichte van 2021. Deze afname
past in het beleid om voor de uitgaven geen specifieke
begroting te hanteren en ons te laten leiden door de
omvang en kwaliteit van de diverse projectaanvragen.
Vooralsnog overschrijden de bestedingen nog steeds
de inkomsten en wordt op de ruimschoots aanwezige
reserves ingeteerd. Dit is een geaccepteerd gegeven en
de verwachting is dat dit ook in de komende jaren het
geval zijn.
In 2021 is er € 439.839 ontvangen aan schenkingen,
rentebaten en opbrengsten van beleggingen en
nalatenschappen. Dat is een daling van 55 % ten
opzichte van 2020. Stichting Triodos Foundation ontving
in 2021 €8.302 aan nalatenschappen (2020: nihil).

33		

Stichting Triodos Foundation Jaarverslag 2021

Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling
uitgedrukt in het totaal van de baten beschikbaar voor
doelstelling is in 2021 490,1 % (2020: 233,4 %). De
stichting streeft er niet naar grote reserves en fondsen
aan te houden.

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
NV. Wat overblijft zijn de kosten eigen fondsenwerving,
inclusief bijeenkomsten, advieskosten, administratieve
lasten en de kosten voor de accountant. Deze kosten
bedroegen in 2021 € 20.359. Afgezet tegen de totale
baten uit fondsenwerving komt dit neer op 4,7 % (2020:
3,5 %) van de baten eigen fondswerving.

Balanstotaal
Het balanstotaal is afgenomen met 15,5 % naar
€ 7.942.896. Dit is geheel volgens verwachting. De
reserves en fondsen daalden met 17,4 % tot
€ 7.143.382. De solvabiliteit, als verhouding van het
eigen vermogen tot het totaal vermogen, is 89,9 % op
31 december 2021. Dit is gedaald van 92,0% op 31
december 2020. De mate van liquiditeit, uitgedrukt in de
current ratio, is gedaald van 12,9 op 31 december 2020
naar 11,2 per ultimo 2021.

Beschikbare middelen
In principe worden alle middelen (reserves en
bestemmingsfondsen) van Triodos Foundation
uitsluitend als liquiditeiten op spaarrekening(en)
aangehouden. Eventuele toekomstige verkrijgingen
in effecten zullen (indien mogelijk) per direct worden
verkocht.
Als gevolg van verkregen nalatenschappen en
afspraken uit het verleden beschikt Triodos Foundation
over enkele beleggingen. Aangezien de Foundation niet
de intentie heeft om met deze middelen
beleggingswinsten te realiseren zullen deze
beleggingen in de komende jaren worden afgebouwd.
De algemene reserve bedroeg ultimo 2021 7,5 % van de
totale reserves en fondsen van de stichting (2020: 6,0
%). Deze is toegenomen met 2,6 % naar € 537.181.

Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor
schenkingen met een vooraf vastgelegde doelstelling,
zoals gebruikelijk in Algemene Fondsen, Fondsen op
Naam en Steunfondsen. Per ultimo 2021 had de
stichting 60 grotere en kleinere actieve fondsen onder
beheer. Deze fondsen daalden gezamenlijk met 18,7 %
naar € 6.606.201.
De waarde van de beleggingen daalde in 2021 met 13,3
% tot € 637.361
Voor het overige worden de beschikbare middelen
aangehouden op duurzame spaarrekeningen of een
rekening-courant bij Triodos Bank N.V.

Give the Change
In 2021 zijn er via het Crowdgiving Platform 11
campagnes gevoerd. Hiervan hebben 4 campagnes
100% of meer van hun doelbedrag opgehaald. (Dit betrof
de campagnes voor Heights & Minds, de
Mansholtcampus, Hope Flower School en de hulp aan
de Libanese bevolking). Voor alle campagnes samen
werd 83 % van het doelbedrag opgehaald. Totaal is er
met Give the Change in 2021 € 54.015 opgehaald
(gemiddeld € 78 per donatie). Hiermee voorziet het
platform in een behoefte bij donateurs om met (vaak
kleine) schenkingen aansprekende projecten te
ondersteunen. Het doel van 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.
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Vooruitzichten 2022
Het komende jaar zal in het teken staan van de verdere
aanscherping en definiëring van de primaire focus en
het werkgebied van Triodos Foundation. De hiertoe
benodigde Theory of Change verwachten we in het
voorjaar van 2022 te hebben uitgewerkt. Nu de
impact van de pandemie op het dagelijks leven lijkt af te
nemen, ontstaat er weer meer ruimte voor persoonlijke
ontmoetingen en fysieke bijeenkomsten. In verband
hiermee is voor het voorjaar van 2022 op Landgoed De
Reehorst een bijeenkomst voorzien, waarbij donateurs,
en andere relaties van de Foundation de gelegenheid
hebben om ons en elkaar te ontmoeten en tevens kennis
te nemen van een aantal projecten en initiatieven welke
vanuit Triodos foundation worden ondersteund.
Naast de verdere aandacht voor het profiel van Triodos
Foundation, de interne organisatie en de ontmoeting
met (potentiele) donateurs vormt het financieel
ondersteunen van projecten en initiatieven een
belangrijk onderdeel van het werk van de Foundation.
De omvang van de totale uitstroom werd in de voorbije
jaren vooral bepaald door het aantal aanvragen en de
gemiddelde bijdrage per project Voor de uitgaven werd
geen budget gehanteerd en de verwachting is dat dit
voor het komende jaar ook nog het geval zal zijn. Op
grond van de cijfers in het afgelopen jaar, verwachten
we voor 2022 ongeveer € 1.700.000,- aan donaties en
projectbijdragen te doen. Hierbij willen we onderzoeken
of het mogelijk is om, naast een financiële bijdrage voor
het betreffende initiatief, een extra bedrag ter
beschikking te stellen dat kan worden ingezet voor extra
menskracht en deskundigheid op bepaalde thema’s.
Hiertoe wordt in 2022 samen met De Nieuwe Gevers
een pilot opgestart. De Nieuwe Gevers is een sociale
onderneming die zich richt op de bemiddeling van
professionals en die zich als vrijwilliger voor bepaalde
thema’s en vraagstukken in willen zetten.
Tot slot zal ook in 2022 uitgebreid aandacht worden
geschonken aan de bestaande en nieuwe donateurs die
met hun donaties het werk van de Foundation mogelijk
maken. Triodos Foundation hanteert voor haar
inkomsten in principe geen gedetailleerde begroting.
De reden hiervoor is het feit dat schenkingen in vrijheid
worden opgebracht en daarmee niet te voorspellen zijn.
Uitsluitend periodieke schenkingen kunnen
redelijkerwijs worden ingeschat. Na een geleidelijk
afname van de periodieke schenkingen in de voorbije
jaren, zien we sinds 2021 weer een voorzichtige stijging
en op grond hiervan verwachten wij voor 2022 ongeveer
€ 266.000,- aan vaste periodieke schenkingen te
ontvangen (vergeleken met circa € 225.000 en € 241.000
in respectievelijk 2020 en 2021).
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Naast de groei van het aantal Fondsen op Naam streven
wij naar toename van niet gelabelde inkomsten via onze
themafondsen. Dit zouden zowel periodieke als
eenmalige generieke schenkingen kunnen zijn, waarbij
door de schenker(s) geen specifieke aanbeveling wordt
gegeven omtrent het werkveld waarin de schenking
moet worden ingezet. Omvangrijke eenmalige
schenkingen en nalatenschappen zijn niet te
voorspellen, maar door een voortdurende aandacht voor
dit onderwerp en de eerder genoemde verbetering van
onze communicatie en de scherpere focus, verwachten
wij dat dit zich uiteindelijk zal vertalen in een toename
van beschikbare middelen op de lange termijn.
Tijdens het schrijven van dit verslag staat het nieuws
al enige weken in het teken van de invasie van Oekraïne
door Rusland. De situatie in Oekraïne heeft nieuwe
onzekerheden met zich meegebracht. Triodos
Foundation maakt zich grote zorgen over de aanval
van Rusland op een soeverein Europees land en leeft
innig mee met de mensen in Oekraïne. De impact op
de samenleving is op het moment van publicatie van
het jaarverslag moeilijk te voorspellen. De Foundation
verwacht geen directe impact van de oorlog op het
vermogen of de bedrijfsvoering. Wel bestaat de
mogelijkheid dat specifieke projecten te maken krijgen
met de gevolgen van de crisis, maar dit is op dit moment
nog niet te voorzien.
Alles overziende is het bestuur tevreden over de
ontwikkelingen in 2021 en ziet zij het komende jaar met
vertrouwen tegemoet.
Een jaar waarin opnieuw nadrukkelijk aandacht zal zijn
voor het potentieel en de kracht van schenkgeld als
middel tot regeneratie, ontwikkeling en nieuwe
initiatieven!
Driebergen-Rijsenburg, 28 juni 2022

Bestuur [1]
D.B. Köhler (voorzitter)
M.A.L. van Beuningen-Wickel (vicevoorzitter)
M.G. Bierman (secretaris-penningmeester)
F.E. Gongriep
K. Jansen
[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. danwel haar deelnemingen of Stichting Administratiekantoor
Aandelen Triodos Bank.
Functies buiten Stichting Triodos Foundation:
D.B. Köhler is directeur Retail Banking bij Triodos Bank Nederland en bestuurder Betaalvereniging Nederland.
M.A.L. van Beuningen-Wickel is zelfstandig filantropisch adviseur, Bestuurder van Stichting Urgente Noden
Nederland (SUNN), voorzitter van Stichting Fairnell, lid Raad van Toezicht van The Hunger Project Nederland, Lid
Commissie Maatschappelijke Cohesie van Stichting Elise Mathilde fonds, Lid Comité van aanbeveling, gastdocente
HBO opleiding Fundraising, Grantmaking & Sponsoring, Hogeschool Windesheim. Bijzitter College van Gedelegeerden
van Kon. Maatschap de Wilhelminapolder.
M.G. Bierman is zelfstandig zakelijk mediator en nalatenschapsmediator; voorzitter RvB Landgoed Anderstein NV;
bestuursvoorzitter Stichting ERF; voorzitter RvT Stichting Hemus; bestuurslid Stichting ACB Mediation voor het
Nederlandse Familiebedrijf; lid RvT van NIVOZ, Gedelegeerde van Kon. Maatschap de Wilhelminapolder, lid RvT van
Museum Speelklok en regent van Stichting de Boom.
F.E. Gongriep is voorzitter van Stichting Otter Fonds.
K. Jansen is directeur Incluvest B.V. en portefeuillemanager beleggingen Protestantse Kerk in Nederland.
Directie
Triodos Bank NV [2]
H.J.M. Hollander-van de Vondervoort (Managing Director Triodos Regenerative Money Centre)
L.M. ten Siethoff (directeur Stichting Triodos Foundation)
[2] De directie van Stichting Triodos Foundation wordt gevoerd door ‘Triodos Regenerative Money Centre’ ; een
business unit binnen Triodos Bank NV. De directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het
zelfstandig nemen van besluiten en legt verantwoording af aan het bestuur
Functies buiten Stichting Triodos Foundation:
H.J.M. Hollander-van de Vondervoort is lid RvC bij Aarstiderne A/S, lid RvT Soil Heroes Foundation, lid RvA bij Stevens
van Dijck en lid RvA Wageningen Universiteit & Research, Environmental Sciences Group
L.M. ten Siethoff is lid RvT Vrije Scholen Midden Nederland; penningmeester Van Deventer-Maas Foundation,
voorzitter Stichting Dierentehuis Zoetermeer en (vanaf medio 2022) secretaris van de Commissie Goed Bestuur van
de FIN (branchevereniging van fondsen en foundations).
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Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)				
(bedragen in EUR)				

			
						Verwijzingen*		31-12-2021		31-12-2020
				
ACTIVA				
				
Financiële vaste activa					
					
Vorderingen en overlopende activa			
				
Liquide middelen					
				

1		

637.361		

735.675

2		

28.867		

1.436

3		

7.276.668		

8.668.101

Totaal activa								 7.942.896		 9.405.212
				
PASSIVA				
				
Reserves en fondsen				
reserves				
Algemene reserve					
4		
537.181		
523.783
				
Fondsen				
Bestemmingsfondsen					
5		
6.606.201		
8.125.535
				
									 7.143.382		 8.649.318
				
Langlopende schulden					
6		
148.405		
82.405
				
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
7		
651.109
673.489
				
Totaal passiva								 7.942.896		 9.405.212
				
*De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting op de balans.
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Staat van Baten en Lasten over 2021
(bedragen in EUR)

				
									Realisatie

Begroting

Realisatie

Fondsenwerving
			
Verwijzingen*		
2021
2021
2020
Baten uit eigen fondsenwerving					
Ontvangen schenkingen					
8				
Ontvangen donaties en giften van particulieren				
338.456
0
776.743
Schenkingen van bedrijven						
40.885		
0
161.627
Schenkingen van organisaties zonder winststreven			
51.398		
0
40.514
					
									 430.739		0
978.884
					
Ontvangen nalatenschappen				
9		
8.302		
0		
0
					
Beschikbaar uit fondsenwerving						
439.041		
0
978.884
Financiële baten en lasten				
10		
-57.342
-5.500
-56.826
					
Totaal beschikbaar voor doelstelling					
381.699
-5.500
922.058
		
		
					
Bestedingen					
Verrichte schenkingen					
11		
1.861.498		
0
2.145.306
Werving baten eigen fondsenwerving			
12		
9.368
22.500
23.167
		
		
Totaal besteed aan doelstelling						
1.870.866
22.500
2.168.473
		
		
Kosten beheer en administratie					
wervingskosten								
0				
0
uitvoeringskosten					
13		
16.769
44.160
17.629
		
		
					
					
Resultaat						
15
-1.505.936
-72.160
-1.264.044
					
*De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Kasstroomoverzicht over 2021
									2021			2020
Volgens de indirecte methode			
Verwijzingen*					
						
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Resultaat					
13		
-1.505.936		
-1.264.044
						
Verandering in werkkapitaal:						
Vorderingen en overlopende activa		
2		
-27.431		
162.410
Langlopende schulden				
6		
66.000
22.405
Kortlopende schulden en overlopende passiva
7		
-22.380		
-176.264
						
								
16.189			
8.551
						
Kasstroom uit bedrijfsoperaties:					
-1.489.747		
-1.255.493
						
Kasstroom uit operationele activiteiten				
-1.489.747
-1.255.493
						
Kasstroom uit investeringsactiviteiten						
						
Investeringen financiële vast activa		
1		
-8.302			
0
Desinvesteringen financiële vast activa		
1		
106.798		
169.258
Koersresultaat financiële vaste activa		
1		
-182		
16.590
						
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
98.314		
185.848
						
Kasstroom uit financieringsactiviteiten						
						
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
0			
0
						
Netto kasstroom						
-1.391.433
-1.069.645
						
Toename/Afname liquide middelen		
3		
-1.391.433		
-1.069.645
						
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:					
						
Stand per 1 januari						
8.668.101		
9.737.746
Stand per 31 december						
7.276.668		
8.668.101
						
Mutatie liquide middelen					
-1.391.433		
-1.069.645
						
*De verwijzingen hebben betrekking op de balans en staat van baten en lasten.
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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.
Er is alleen een begroting opgesteld voor de werving
baten eigen fondsenwerving en de uitvoeringskosten.
Voor de te verwachten schenkingen, nalatenschappen
en de aanvragen voor schenkingen is er onvoldoende
inzicht om een zinvolle begroting op te stellen. Dit is dan
ook de reden dat voor deze posten geen begroting wordt
opgesteld.

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.

Het aantal medewerkers ultimo 2021 is vier, waaronder
de directeur. De medewerkers zijn in dienst bij Triodos
Bank N.V.

Financiële vaste activa

De Stichting Triodos Foundation is statutair gevestigd te
Zeist, kantoorhoudende te 3972 LA Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 10. Het nummer van de Kamer van
Koophandel van Stichting Triodos Foundation te Zeist is
41149512.

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.

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 en gaat uit van de continuering van
de Stichting.
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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.

Liquide middelen

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.

Reserves en fondsen

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 bestaan uit banktegoeden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve
Deze reserve is gevormd door gelden waar nog geen
directe bestemming voor is. Deze gelden worden in
principe ingezet ten behoeve van de lopende kosten en,
in uitzonderlijke gevallen, projecten waar geen directe
middelen vanuit de bestemmingsreserves voor
beschikbaar zijn. Daarnaast is de besteding van deze
gelden niet beperkt tot initiatieven met een specifiek
doel.
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.

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.
Give the Change wordt gevormd door schenkingen
waarbij de schenker via het platform ‘Give the Change’
rechtstreeks kan doneren aan een bepaald initiatief.
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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.

Grondslagen voor de bepaling van het
resultaat

Langlopende schulden

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

Langlopende schulden worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan
de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio
en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil
tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende
schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast
verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en
ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. De 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.

Algemeen

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.
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.
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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 2021
ACTIVA 		
			
1. Financiële vaste activa						31-12-2021		31-12-2020
Overige effecten			
Vroon-Smaal Obligatie St. Grondbeheer						
0		
30.000
Participaties Triodos Fair Share Fund					
25.045
62.274
Aandelen Triodos Vastgoedfonds							
0			
0
Aandelen Triodos Renewables Europe Fund				
21.754		
52.923
Certificaten Triodos Bank N.V.						
65.767		
85.333
Aandelen Triodos Multi Impact Fund 					
524.795		
505.145
			
									
637.361		
735.675
			
Verloop van de financiële vaste activa					
2021		
2020
			
Saldo 1 januari								
735.675
921.520
Aankopen								
8.302			
0
Verkopen								
-106.798		
-169.255
Koersresultaat								
182		
-16.590
			
Saldo 31 december							
637.361		
735.675
			
De financiële vaste activa worden aangehouden ter belegging.
Onder verkopen is verantwoord de schenking ter waarde van 30.000 Euro van obligaties van Vroon-Smaal Obligaties
St. Grondbeheer aan de Stichting Grondbeheer.
De aankopen betreft 98,830 certificaten Triodos Bank NV welke zijn verkregen uit een nalatenschap.
2. Vorderingen en overlopende activa					31-12-2021		31-12-2020
			
Overige vorderingen							
28.867		
1.436
			
									
28.867		
1.436
			
De overige vorderingen betreffen nog te ontvangen renteschenkingen en nog niet afgehandelde donaties inzake Give
the Change over december. De vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.
3. Liquide middelen							31-12-2021		31-12-2020
			
Liquide middelen							
7.276.668		
8.668.101
			
De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank N.V. Ultimo 2021 is het rentepercentage
0% tot een saldo van € 100.000 over het geaggregeerde saldo (2020: 0%) en -0,7% over het geaggregeerde saldo boven
€ 100.000 (2020: -0,7% voor het saldo boven € 100.000 per bankrekening). De liquide middelen staan ter vrije
beschikking van de Stichting voor aanwending binnen de doelstelling van de Stichting.
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4. Algemene reserve							31-12-2021		31-12-2020
			
Algemene Reserve							
537.181		
523.783
			
									
537.181		
523.783
			
Verloop van de algemene reserve						
2021		
2020
			
Saldo 1 januari								
523.783
378.636
Overboekingen naar bestemmingsfondsen				
-20.000		
-2.221
Overboekingen van bestemmingsfondsen				
1.812		
150.512
(Toevoeging) Resultaat boekjaar						
31.586		
-3.144
			
Saldo 31 december							
537.181		
523.783
			
De algemene reserve staat ter beschikking van het bestuur, en betreft gelden waar geen directe bestemming voor is.
Deze gelden worden in principe ingezet ten behoeve van de lopende kosten en, in uitzonderlijke gevallen, projecten
waar geen directe middelen vanuit de bestemmingsfondsen voor beschikbaar zijn.
5. Bestemmingsfondsen							31-12-2021		31-12-2020
			
Algemene fondsen							
55.882		
53.919
Steunfondsen								
0		
466.394
Fondsen op Naam							
6.518.276		
7.605.222
Give the Change								
32.043			
0
			
									 6.606.201		 8.125.535
			
Verloop van het bestemmingsfonds Algemene fondsen			
2021		
2020
			
Saldo 1 januari								
53.919		
70.287
Overboekingen naar algemene reserve					
0		
-498
Overboekingen binnen bestemmingsfondsen					
0			
0
(Toevoeging) resultaat boekjaar						
1.963		
-15.870
			
Saldo 31 december							
55.882		
53.919
			
Verloop van het bestemmingsfonds Steunfondsen			
2021		
2020
			
Saldo 1 januari								
466.394
833.434
Overboekingen binnen bestemmingsfondsen				
-197.807		
0
Overboekingen naar algemene reserve						
0		
-149.882
Overboekingen van algemene reserve						
0			
520
(Onttrekking) resultaat boekjaar						
-268.587		
-217.678
			
Saldo 31 december							
0		
466.394
			
Verloop van het bestemmingsfonds Fondsen op Naam			
2021		
2020
			
Saldo 1 januari								
7.605.222		
8.619.723
Overboekingen naar algemene reserve					
0			
-54
Overboekingen van algemene reserve					
20.000			
10
Overboekingen binnen bestemmingsfondsen				
197.807			
100
(Onttrekking) resultaat boekjaar						
-1.304.753		
-1.014.557
			
Saldo 31 december							
6.518.276		
7.605.222
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Verloop van het bestemmingsfonds Give the Change				
2021		
2020
			
Saldo 1 januari									
0
11.279
Overboekingen naar algemene reserve					
-1.812		
-75
Overboekingen van algemene reserve								1.691
Overboekingen binnen bestemmingsfondsen							 -100
(Toevoeging) resultaat boekjaar						
33.855
-12.795
			
Saldo 31 december							
32.043		
0
			
De bestemmingsfondsen komen als volgt tot stand: een schenking voor een Algemeen Fonds, Steunfonds, Fonds
op Naam of Give the Change, leidt tot een dotatie bij dat Algemeen Fonds, Steunfonds, Fonds op Naam of Give the
Change. Een besluit tot uitkering leidt tot een onttrekking bij dat Algemeen Fonds, Steunfonds, Fonds op Naam of
Give the Change.
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 kan
door het bestuur van de Stichting niet zonder meer gewijzigd worden.
Give the Change wordt gerubriceerd als bestemmingsfonds, omdat bij dit fonds de schenker zijn donatie schenkt aan
een bepaald initiatief of project. Het bestuur kan de bestemming van de donatie niet zonder meer wijzigen.
6. Langlopende schulden						
31-12-2021
31-12-2020
			
Nog uit te keren schenkingen						
148.405
82.405
			
									
148.405
82.405
			
Verloop van de langlopende schulden						
2021		
2020
			
Saldo 1 januari								
82.405
60.000
Toezegging schenkingen							
126.000
52.405
Overgeboekt naar/van schulden op korte termijn				
-60.000
-30.000
			
									
148.405
82.405
			
Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren:		
31-12-2021
31-12-2020
			
Diverse toezeggingen 2022							
0
67.405
Diverse toezeggingen 2023						
65.405
15.000
Diverse toezeggingen 2024						
33.000		
0
Diverse toezeggingen 2025						
25.000		
0
									
25.000		
0
			
									
148.405
82.405
			
De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan een jaar. De reële waarden benadert de boekwaarde.
Over de langlopende schulden worden geen rente berekend.
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7. Kortlopende schulden en overlopende passiva				
31-12-2021
31-12-2020
			
Nog uit te keren schenkingen						
636.510
658.786
Diverse nog te betalen bedragen						
14.599
14.703
			
									
651.109
673.489
			
De kortlopend schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar. De reële waarden benadert de boekwaarde.
Over de kortlopende schulden worden geen rente berekend.

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 2021
								Realisatie
Begroting
8. Ontvangen schenkingen					
2021
2021
Ontvangen schenkingen, per werkgebied				
Algemene schenkingen						
7.125		
0
Schenkingen aan Algemene Fondsen				
6.996		
0
Schenkingen aan Steunfondsen					
7.075		
0
Schenkingen aan Fondsen op Naam				
355.529		
0
Schenkingen aan Give the Change				
54.014		
0
				
Totaal ontvangen schenkingen					
430.739		
0
				
Retour schenking van Fonds op Naam				
0		
0
				
								
430.739		
0
				

Realisatie
2020
11.511
10.607
155.252
735.175
105.755
1.018.300
-39.416
978.884

De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten.
								Realisatie
Begroting
Realisatie
9. Ontvangen nalatenschappen					
2021
2021
2020
				
Nalatenschappen aan Fondsen op Naam				
8.302		
0		
0
				
								
8.302		
0		
0
				
Als ontvangen nalatenschap zijn 98,830 certificaten van aandelen Triodos Bank NV ontvangen. De certificaten zijn als
effecten in de balans opgenomen.
								Realisatie
Begroting
10. Financiële baten en lasten					
2021
2021
				
Rentelasten							
-54.854
-5.500
Koersresultaat beleggingen					
182		
0
Dividend beleggingen						
616		
0
Kosten betalingsverkeer						
-3.286		
0
				
								
-57.342
-5.500

Realisatie
2020

								Realisatie
Begroting
11. Verrichte schenkingen					
2021
2021
				
Algemene schenkingen						
10.000		
0
Schenkingen uit Algemene Fondsen				
4.379		
0
Schenkingen uit Steunfondsen					
274.709		
0
Schenkingen uit Fondsen op Naam				
1.552.255
0
Schenkingen uit Give the Change					
20.155		
0
				
								
1.861.498
0

Realisatie
2020

								Realisatie
12. Werving baten eigen fondsenwerving				
2021
				
Communicatie							
6.868
Evenementen							
2.500
				
								
9.368

Begroting
2021

Realisatie
2020

9.500
13.000

9.873
13.294

22.500

23.167
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-39.032
-16.590
4.555
-5.759
-56.826

40.000
26.127
370.512
1.590.117
118.550
2.145.306

								Realisatie
Begroting
Realisatie
13. Uitvoeringskosten						
2021
2021
2020
				
Advieskosten							
500
2.500		
0
Accountantskosten						
4.991
10.000
8.924
Lidmaatschappen en abonnementen				
3.048
3.160
4.662
Software							
2.046
28.000
2.046
Vacatiegelden							
6.000		
0
1.815
Overige kosten							
184
500
182
				
								
16.769
44.160
17.629
14. Uitvoeringskosten bestedingen
					
Werving baten		
Beheer en
					
Eigen fondsenadministratie
Toelichting lastenverdeling		
werving 		
				
Kantoor- en algemene kosten				
- Advieskosten							
500
- Accountantskosten						
4.991
- Lidmaatschappen en abonnementen				
3.048
- Communicatie				
6.868
		
- Evenementen					
2.500				
- Software							
2.046
- Vacatiegelden							
6.000
- Overige kosten						
184
				
						
9.368		
16.769
				

Totaal
2021

Totaal
2020

500
4.991
3.048
6.868
2.500
2.046
6.000
184

0
8.924
4.662
9.873
13.294
2.046
1.815
182

26.137

40.796

Met ingang van het boekjaar 2020 hebben de bestuursleden recht op vacatiegeld voor het bijwonen van
vergaderingen. Het vacatiegeld bedraagt € 250 per bijgewoonde vergadering, met een maximum van € 1.500 per jaar
(exclusief BTW). Het vacatiegeld wordt uitgekeerd op declaratiebasis, waarbij bestuursleden de mogelijkheid hebben
om af te zien van het vacatiegeld. In 2021 is aan de bestuursleden:
M.H.G.E. van Goldstein Brouwers
K. Jansen
M.G. Bierman
M.A.L. van Beuningen-Wickel
een bedrag van € 1.500 ieder aan vacatiegeld uitgekeerd.
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									2021			2020
					
Bestedingspercentage lasten*					
99,11%		
99,19%
Bestedingspercentage baten**					
490,14%		
235,18%
Ratio Beheer en administratie***				
0,89%		
0,81%
					
* Dit betreft het totaal van de bestedingen aan de doelstelling gedeeld door de som van de totale lasten
** Dit betreft het totaal van de bestedingen aan de doelstelling gedeeld door de som van de totale baten
*** Dit betreft het totaal van de kosten van beheer en administratie gedeeld door de totale lasten
					
15. Resultaat								2021			2020
								
Bestemming resultaat 			
Toevoeging aan de algemene reserve				
31.586		
-3.144
Toevoeging aan Algemene Fondsen				
1.963		
-15.870
Onttrekking aan Steunfondsen					
-268.587		
-217.678
Onttrekking aan Fondsen op Naam				
-1.304.753		
-1.014.557
Toevoeging aan Give the Change					
33.855		
-12.795
				
								
-1.505.936		
-1.264.044
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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.
De directie van Stichting Triodos Foundation wordt gevoerd door Triodos Bank N.V.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden die van invloed zijn op de situatie per balansdatum.
Zeist, 28 juni 2022
Het Bestuur,

D.B. Köhler (voorzitter)

M.A.L. van Beuningen-Wickel (vicevoorzitter)

M.G. Bierman (secretaris-penningmeester)

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 2021 blijkt is aan de betreffende reserve of fondsen toegevoegd respectievelijk
onttrokken.
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Triodos Foundation
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Triodos Foundation te Zeist beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2021;
2.
de winst- en verliesrekening over 2021; en
3.
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw
dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de bestuur noodzakelijk acht om het opmaken de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij
hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard
2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen
dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden.
Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld
geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Triodos Foundation per 31 december 2021
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de Raad
voor de Jaarverslaggeving.

Rotterdam, 29 juni 2022
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.
W.A. van Es RA
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Het team
Ook het afgelopen jaar hebben we weer met veel liefde
en plezier gewerkt aan het verbinden van schenkgeld
met bijzondere projecten.

Chiron Dijkstra
Fondsenbeheer

Iris te Wieske
Communicatie

Paula Zijp
Projectcoördinator & Relatiemanager

Léonhard ten Siethoff
Directeur
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Contact
Wil je meer weten over het werk van Triodos
Foundation? Neem dan contact met ons op.
E: triodos.foundation@triodos.nl
T: +31 (0)30 693 6535
W: triodosfoundation.nl
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