Beleidsplan Stichting Triodos Foundation 2019
Doelstelling
Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige stichting gevestigd in Zeist. Haar statuten
beschrijven: “De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen die een aanzet
willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met
geld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen,
gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor
de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft niet ten doel
het maken van winst."
Missie
Stichting Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken. Wat men
koopt en hoe men spaart en investeert kan aanzetten tot deze verandering. Daarnaast is het van
cruciaal belang dat er geld beschikbaar komt voor vernieuwende initiatieven, in de vorm van
schenkgeld. Voor projecten die grote waarde hebben, welke zich niet direct uitdrukt in financiële
opbrengsten.
Visie
Stichting Triodos Foundation bemiddelt tussen schenkers en initiatiefnemers. Met schenkgeld
ondersteunt zij projecten die met waardevolle, vernieuwende initiatieven bijdragen aan de
ontwikkeling van een duurzame samenleving. De stichting richt zich op projecten die
maatschappelijke problemen bij de wortel aanpakken en voorbij symptoombestrijding gaan. Ze
zoekt gamechangers die met hun project brede impact hebben en veel mensen (kunnen)
bereiken. Stichting Triodos Foundation wil duurzame alternatieven ondersteunen die de basis
leggen voor komende generaties.
Thema’s
In 2018 zijn de thematische werkgebieden herschreven. Voorgaand genoemd als Mens &
Maatschappij, Natuur & Milieu, Internationale Samenwerking, vormden ze de gedeelde noemer
van de verscheidenheid aan projecten. Dit zodat zowel schenkers als initiatiefnemers sneller
herkennen of Stichting Triodos Foundation een passende partij voor hen is, zonder dat de
Stichting mensen of ideeën wil uitsluiten. In 2018 zijn deze hernoemd tot Ontwikkeling &
Gezondheid, Gelijke Kansen en Voeding & Biodiversiteit.
Organisatie en werkwijze
Sinds de oprichting van Triodos Bank N.V. in 1980 beperkt Stichting Triodos Foundation zich
hoofdzakelijk tot het toekennen van schenkingen. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door Triodos
Bank N.V. in de vorm van personeel en kantoorkosten. De overige medewerkers van Triodos
Bank N.V. verrichten incidenteel werkzaamheden voor de stichting. Triodos Bank N.V.
onderschrijft daarbij het belang van schenkgeld en vraagt hier ook aandacht voor bij de
rekeninghouders, relaties en belangstellenden.
Vanaf 1 april 2019 maken de medewerkers die voor Triodos Foundation werken deel uit van de
nieuwe business unit ‘Triodos Regenerative Money Centre’ binnen Triodos Bank. Vanuit deze
business unit wil Triodos Bank, met behulp van onder andere schenkgeld (of donaties).
baanbrekende, transformatieve initiatieven mogelijk te maken.
Het schenkgeld dat Stichting Triodos Foundation beheert komt van verschillende bronnen. De
meeste schenkingen komen van particuliere schenkers die een persoonlijk fonds oprichten, met
specifieke doelstellingen. Kleine schenkingen worden ondergebracht in passende themafondsen.
Verder komen er gerichte schenkingen binnen voor steunfondsen die de stichting beheert voor
geselecteerde projecten. De rol van Stichting Triodos Foundation ligt in het aantrekken van
schenkgeld en het ondersteunen van projecten binnen de doelstelling van de fondsen.

Vooruitzichten
In 2019 beoogt de Foundation haar werk voor te zetten, en verder te bouwen aan het netwerk van
mensen die betrokken zijn op schenken en het bevorderen van levenskwaliteit. En samen te
bouwen aan een wereld die groen, eerlijk en sociaal is.
Voor het aantrekken en onderhouden van de financiële middelen en fondsen hanteert de stichting
een reactief beleid, waarbij de gedeelde waarden en lange termijn visie van de schenker en de
stichting uitgangspunt zijn. Voor 2019 wordt verwacht dat het totaal van circa 109 grotere en
kleinere fondsen onder beheer (Algemene Fondsen, Fondsen op Naam en Steunfondsen)
ongeveer gelijk zal blijven. Het platform Give the Change zal zich ook verder ontwikkelen, waarbij
vooral gekeken wordt in welke mate het platform voorziet in de behoeftes van schenkers en
projectorganisaties.
De stichting streeft er niet naar grote reserves en fondsen aan te houden. Voor de komende jaren
wordt gestreefd naar een geleidelijke afname van de huidige bestemmingsreserves. Nieuwe
schenkingen en nalatenschappen van enige omvang kunnen echter de reden zijn voor het
ontstaan van nieuwe bestemmingsreserves en een hoger balanstotaal van de stichting. Dit is
echter passend bij de rol van de Stichting in het aantrekken van schenkgeld en het ondersteunen
van projecten binnen de doelstelling van de fondsen. Hierbij zal worden gestreefd naar een
spreiding van het budget over meerdere gericht op een vlotte en doelmatige besteding van de
middelen binnen de werkvelden Ontwikkeling & Gezondheid, Gelijke Kansen en Voeding &
Biodiversiteit
Tot slot wil de stichting het goede en intensieve contact tussen de stichting en haar schenkers
voortzetten. Naar de overige schenkers en geïnteresseerden wordt de impact van het schenkgeld
op meerdere manieren gecommuniceerd. Dit gebeurt via Facebook en Twitter, via de eigen
website www.triodosfoundation.nl en een halfjaarlijkse e-mailnieuwsbrief. In aanvulling hierop
wordt bij Fondsen op Naam de communicatie afgestemd op de persoonlijke behoeftes van de
schenkers.
Naast de diverse nieuwsbrieven en informatieverstrekking via de digitale media, onderschrijft de
stichting ook het belang van persoonlijke betrokkenheid en het gesprek. In dit verband zal er in
het begin van 2019 een eerste bijeenkomst voor schenkers en geïnteresseerden worden
georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft als doel de waarde van schenken te laten zien en biedt
de mogelijkheid om enkele door Stichting Triodos Foundation gesubsidieerde projecten een
podium te geven.

