Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Triodos Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 4 9 5 1 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 55 3700AB Zeist

Telefoonnummer

0 3 0 6 9 3 6 5 3 5

E-mailadres

triodos.foundation@triodos.nl

Website (*)

www.triodosfoundation.nl

RSIN (**)

0 0 5 8 5 5 9 1 3

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

D.B. Köhler

Secretaris

M.G. Bierman

Penningmeester

M.G. Bierman

Algemeen bestuurslid

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

Algemeen bestuurslid

F.E. Gongriep

Overige informatie
bestuur (*)

Vijfde bestuurslid: K. Jansen. M.G. Bierman is secretaris-penningmeester.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het aantrekken van schenkgeld en het met donaties ondersteunen van 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. Bij de
uitvoering van haar werkzaamheden richt de Stichting zich op drie werkgebieden:
Voeding, landbouw & Biodiversiteit, Sociale inclusiviteit en Nieuwe economie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

uit schenkingen, legaten, nalatenschappen en rendement op vermogen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Middels donaties aan initiatieven en 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. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden richt de
Stichting zich op drie werkgebieden: Voeding, landbouw & Biodiversiteit, Sociale
inclusiviteit en Nieuwe economie.

https://www.triodosfoundation.nl/binaries/content/assets/tbnl/found
ation/juridische-gegevens/triodos-foundation-beleidsplan-2022.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

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 medewerkers die werkzaamheden voor de stichting verrichten, zijn allen in dienst
van Triodos Bank NV

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In totaal werden in 2021 ruim 142 individuele projecten en initiatieven ondersteund,
met een totaalbedrag van circa € 1,9 miljoen.
Het ovegrote deel van de gesteunde projecten hebben wij voorzien an een korte
omschrijving opgenomen in ons jaarverslag. Vanankele projecten hebben wij (ook) een
langere beschrijving opgenomen. Voor een meer uitgebreide toelichting op de
projecten en initiatieven verwijzen we graag naar onze periodieke nieuwsbrieven en
onze website: www.triodosfoundation.nl

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.triodosfoundation.nl/binaries/content/assets/tbnl/foundati
on/jaarverslagen/jaarverslag-stichting-triodos-foundation-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

28.867

€

1.436

Effecten

€

637.361

€

735.675

Liquide middelen

€

7.276.668

€

8.668.101

+
0

€

+
€

+
€

7.942.896

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

7.942.896

€

+

+

€

537.181

€

523.783

Bestemmingsfondsen

€

6.606.201

€

8.125.535

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

148.405

€

82.405

Kortlopende schulden

€

651.109

€

673.489

Totaal

€

7.942.896

€

9.405.212

€

+
€

523.783

9.405.212

+
€

537.181

9.405.212

+

https://www.triodosfoundation.nl/binaries/content/assets/tbnl/foundation/jaarverslagen/jaarverslag-stichting-triodos-foundation-2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

51.398

€

40.514

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

51.398

€

40.514

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

338.456

€

776.743

Nalatenschappen

€

8.302

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

40.885

€

161.627

Giften

€

387.643

€

938.370

Financiële baten

€

-57.342

€

-56.826

Overige baten

€

+

+

Lasten

€

+

€

+
Som van de baten

+

+
€

381.699

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

19.269

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

922.058

€
€

1.861.498

2.145.306

€
€

6.868

9.873

€

30.923

1.887.635

€

2.186.102

-1.505.936

€

-1.264.044

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.triodosfoundation.nl/binaries/content/assets/tbnl/foundation/jaarverslagen/j
aarverslag-stichting-triodos-foundation-2021.pdf

https://www.triodosfoundation.nl/binaries/content/assets/tbnl/foundati
on/jaarverslagen/jaarverslag-stichting-triodos-foundation-2021.pdf

Open

