Beleidsplan Stichting Triodos Foundation 2020
Doelstelling
Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige stichting gevestigd in Zeist. Haar statuten
beschrijven:
“De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen die een aanzet willen
geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met
geld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen
ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn
economisch handelen voor de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het
woord. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst."

Missie
Stichting Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken. Wat men koopt
en waar men bankiert, spaart en investeert kan aanzetten tot deze verandering. Maar daarnaast is
het ook van cruciaal belang dat er geld beschikbaar komt voor vernieuwende initiatieven, in de vorm
van schenkgeld. Voor projecten die grote waarde hebben, welke zich niet direct uitdrukt in financiële
opbrengsten.

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

Thema’s
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden richt Stichting Triodos Foundation zich op drie
werkvelden: Ontwikkeling & Gezondheid, Gelijke Kansen en Voeding, Landbouw & Biodiversiteit.

Organisatie
Stichting Triodos Foundation is een ANBI stichting met een eigen bestuur en directie. Daarnaast
is zij lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland en onderschrijft de Gedragscode.
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 juist
dat zij geen enkele arbeidsrechtelijke of toezichthoudende relatie met Triodos Bank mogen
hebben.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mevrouw M.H.G.E. van Golstein Brouwers (voorzitter) Bestuurder A
De heer M.G. Bierman (secretaris-penningmeester) Bestuurder A
Mevrouw M.A.L. van Beuningen-Wickel Bestuurder B
Mevrouw F.E. Gongriep Bestuurder B
De heer K. Jansen Bestuurder B
De directie van de stichting wordt gevoerd door Triodos Regenerative Money Centre. Voor de
dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting is de heer L.M. ten Siethoff aangesteld als
directeur.

De directie heeft van het bestuur een welomschreven mandaat tot het zelfstandig nemen van
besluiten. Er werken 3 medewerkers voor de stichting, waaronder de directeur. Er zijn geen
vrijwilligers.
De directeur van Stichting Triodos Foundation houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van
zaken binnen de stichting en het overleg en onderhouden van contact met schenkers, (potentiele)
initiatiefnemers, het bestuur en overige stakeholders. Een en ander vindt plaats in goed onderling
overleg met- en onder verantwoordelijkheid van de directie van Triodos Regenerative Money
Centre. De directeur van Triodos Renegerative Money Centre is eindverantwoordelijk voor het
management van het team, de samenwerking met Triodos Bank en de directie van de
Foundation.
Daarnaast zijn er twee medewerkers die zich bezighouden met de (financiële) administratie, het
behandelen van binnenkomende aanvragen en de communicatie van de Stichting.
De medewerkers van Triodos Foundation maken allen sinds april 2019 deel uit van de nieuwe
business unit ‘Triodos Regenerative Money Centre’ binnen Triodos Bank NV. In het domein van
Triodos Regenerative Money Centre worden initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd die gericht zijn
op maatschappelijke vraagstukken waar traditionele bank- en investeringsproducten om
verschillende redenen (nog) geen antwoord kunnen bieden, of de inzet van schenkgeld
noodzakelijk is.

Werkwijze
Het doel van de Stichting Triodos Foundation is om vernieuwende ontwikkelingen te stimuleren
door te bemiddelen tussen schenkers en waardevolle projecten. Door het bijeenbrengen van
kennis, schenkgeld en initiatieven ontstaat er voor alle partijen een synergie en daarmee
meerwaarde voor de samenleving.
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 stichting.
Stichting Triodos Foundation kan het beste worden gekwalificeerd als een hybride fonds, waarbij
het vermogen in circa 50 Fondsen op Naam goed zijn voor ongeveer 90% van het balanstotaal.
Een groot deel van dit kapitaal wordt als bestemmingsreserve aangehouden en is op aangeven
van de schenkers gelabeld voor de diverse (deel)werkvelden binnen de doelstelling van Stichting
Triodos Foundation. Daarnaast beschikt de stichting over een klein percentage algemene
middelen welke breder kunnen worden ingezet.
De inkomsten van de Foundation bestaan uit schenkingen, erfstellingen en legaten. Over de
laatste twee jaar bedroegen deze inkomsten gemiddeld € 1,4 miljoen (exclusief nalatenschappen)
Aangezien deze inkomsten in vrijheid door onze schenkers worden opgebracht en de stichting in
haar toekenningen voornamelijk een reactief beleid voert, worden deze inkomsten niet begroot.
Tegenover deze inkomsten staan de verrichte schenkingen en de directe kosten van de stichting.
In de regel is het totaal aan donaties vanuit Stichting Triodos Foundation ongeveer gelijk aan de
jaarlijkse inkomsten. De totale kosten voor de uitvoering van haar werkzaamheden worden voor
de komende jaren vooralsnog geschat op circa 0,5% van het balanstotaal (ofwel 3,5% per jaar
van de gemiddelde baten over de laatste 2 jaar). Dit relatief lage kostenpercentage is direct toe te
schrijven aan het feit dat de loon- en huisvestingskosten van de stichting door Triodos Bank
worden gedragen. Als gevolg van dit beleid is de doelbesteding van het geschonken vermogen
relatief hoog in vergelijking tot hetgeen bij soortgelijke Hybride fondsen gebruikelijk is.
De stichting maakt een selectie uit de ongeveer 700 projectaanvragen die zij jaarlijks ontvangt.
Rekening houdend met de beschikbare middelen toetst het bestuur, na selectie door het team, de
aanvragen aan de doelstellingen van Stichting Triodos Foundation en de beheerde fondsen. De
stichting steunt géén individuen of lokale projecten. Een aantal criteria staat vermeld op de
website. Het bestuur behoudt zich het recht voor van de gestelde criteria af te wijken.

Het team bespreekt zo mogelijk wekelijks de lopende aanvragen, normaal gesproken op volgorde
van binnenkomst. Als een project positief wordt beoordeeld, wordt er gezocht naar passende
middelen binnen de fondsen. Na goedkeuring wordt er een toekenning gestuurd naar de
initiatiefnemers. Voordat onze bijdrage wordt overgemaakt gelden standaard de voorwaarden; dat
het project wordt uitgevoerd zoals beschreven ten tijde van de toekenning, en dat er voldoende
financiële toezeggingen van andere partijen zijn om dit mogelijk te maken, voordat onze bijdrage
wordt overgemaakt.

Vooruitzichten
In 2020 beoogt Stichting Triodos Foundation haar werk voor te zetten, en verder te bouwen aan
het netwerk van mensen die betrokken zijn bij schenken en het bevorderen van levenskwaliteit.
En samen te bouwen aan een wereld die groen, eerlijk en sociaal is.
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse
overheden zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de
economische activiteit. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van het
Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor
onze medewerkers (zoals beperking van sociale contacten en vanuit huis werken) en het zeker
stellen van de aanvoer van materialen die essentieel zijn voor onze werkzaamheden. In dit
stadium zijn de gevolgen voor onze activiteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid
en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons
uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij
de gezondheid van onze medewerkers in gevaar te brengen.
Voor 2020 wordt verwacht dat het totaal van ruim 100 grotere en kleinere fondsen onder beheer
(Algemene Fondsen, Fondsen op Naam en Steunfondsen) naar verwachting zal dalen. Dit als
gevolg van een evaluatie van doelmatigheid en effectiviteit van een aantal steunfondsen.
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 2020 zal, in samenspraak met het bestuur en Triodos Regenerative Money Centre en vanuit de
statutaire doelstelling en missie van Stichting Triodos Foundation, opnieuw worden gekeken naar
de lange termijnvisie en strategie van de stichting. Hierbij zal ook de inzet en het gebruik van het
crowdgiving platform Give the Change nader worden geëvalueerd.
Aanleiding voor deze herijking van de strategie is enerzijds de huidige omvang en positie van de
stichting als onderdeel van de activiteiten binnen Triodos Regenerative Money Centre en
anderzijds de toenemende rol van filantropie en het belang van geefgeld als basis voor een
gezonde en duurzame samenleving.
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