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Sinds haar oprichting in 1971 ondersteunt Triodos Foundation 
projecten en initiatieven die een aanzet willen geven tot 
maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer 
bewuste omgang met geld. In de loop van haar bestaan heeft 
Triodos Foundation veel impactvolle projecten en initiatieven 
met schenkingen mogen ondersteunen. Daarnaast heeft de 
Foundation ook aan de wieg gestaan van de oprichting van 
Triodos Bank in 1980. Sinds 1980 richt Triodos Foundation zich 
als filantropische instelling nadrukkelijk op het mobiliseren en 
inzetten van schenkgeld als middel tot verandering. 
 
Triodos Foundation maakt deel uit van Triodos Regenerative 
Money Centre (TRMC); een business unit 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.
 
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.

Léonhard ten Siethoff

Directeur Triodos Foundation 

‘‘Net als in de voorbije jaren was 
het mij een genoegen om namens 
het bestuur dit beleidsplan samen 
te stellen. Naast inzicht in onze 
missie en visie, laat het ook zien 
hoe wij onze doelstellingen willen 
bereiken. Ik vertrouw erop dat dit 
beleidsplan de inspiratie en het 
vertrouwen geeft om samen met 
ons te werken aan een mooiere 
wereld.’’
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Doelstelling en 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. 

In de statuten van de stichting staat dit als volgt 
omschreven: 

“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.”

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 potentie van schenkgeld in de samenleving. 

Projectvorm en kenmerken

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.

Visie, missie en werkgebieden
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Werkgebieden

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

Landbouw, voeding en biodiversiteit

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.

Sociale inclusie

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 een 
belangrijk aandachtsgebied voor de Foundation.

Nieuwe economie

Voor een veerkrachtig economisch systeem moeten we 
onze economie opnieuw ontwerpen, herdefiniëren wat 
belangrijk is en financiële systemen weer afstemmen 
op 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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Sinds de oprichting van Stichting Triodos Foundation in 
1971 is er veel veranderd in de samenleving, waarbij het 
belang van schenkgeld steeds zichtbaarder is 
geworden. Triodos Foundation wil het belang en 
potentieel van schenken agenderen, zowel in de 
samenleving als geheel, als in de bredere Triodos-
organisatie en -gemeenschap. Daarnaast willen wij 
meer focus aanbrengen in de werkgebieden van de 
stichting, als omschreven in de gelijknamige 
paragraaf. Dit alles om onze impact te optimaliseren en 
ons vermogen om bij te dragen aan de vernieuwing van 
de samenleving te versterken.

Inkomsten en fondsenwerving

Ofschoon de jaarlijkse inkomsten uit schenkingen (als 
gevolg van erfstellingen, bijzondere giften en legaten) de 
verwachtingen steeds weer overtreffen, is de basis van 
onze inkomsten (uit vaste periodieke donaties) vrij smal 
en daarom kwetsbaar voor externe ontwikkelingen. 
Aangezien een eventuele terugval in inkomsten directe 
gevolgen heeft voor onze bestedingen en daarmee onze 
bijdrage aan duurzame vooruitgang, streven wij naar 
een verbreding en verdieping van onze vaste donaties. 
 

Dienstverlening en profiel
 
Ruim 95% van onze inkomsten, maar ook onze 
bestemmingsreserves bestaan uit zogenaamd ‘gelabeld’ 
vermogen, waarbij de bestedingen gebonden zijn 
aan de door de schenkers aangegeven doelstelling of 
bestemming. Uiteraard is uiteindelijk het bestuur van 
de stichting vrij in haar besluit omtrent de besteding 
van deze middelen, maar de door schenkers gegeven 
aanbeveling is hierin wel maatgevend. Dit impliceert 
dat sommige waardevolle projecten niet kunnen worden 
gehonoreerd bij gebrek aan geschikte middelen. 
Als gevolg hiervan willen wij, met respect voor de 
bestaande Fondsen op Naam, streven naar een 
beter evenwicht tussen gelabeld en vrij besteedbaar 
vermogen. Wij willen hierbij inzetten op zogenaamde 
themafondsen gericht op specifieke onderwerpen en 
maatschappelijke vraagstukken als uiteengezet in de 
paragraaf ‘werkgebieden’.

 

Profiel en thema’s 
 
Het huidige profiel van Triodos Foundation is niet 
duidelijk. Het is breed geformuleerd en onderscheidt 
zich onvoldoende van veel andere stichtingen. Dit maakt 
dat het zowel voor aanvragers als voor donateurs niet 
altijd duidelijk is waar de Foundation voor staat en 
welke thema’s en werkgebieden passen binnen het 
verstrekkingen beleid van de stichting. Dit is mede het 
gevolg van de grote diversiteit aan initiatieven dat in het 
verleden door de foundation is ondersteund.

Een heldere focus en het definiëren van een scherpe 
Theory of Change per gekozen werkgebied is wat ons 
betreft de sleutel tot een duidelijke en effectieve 
donatiestrategie. 

Samenwerking (in- en extern)

Het team van medewerkers bij Triodos Foundation is 
met vier (deels parttime-) medewerkers, te klein om 
deskundig te zijn op de diverse thema’s waar wij ons in 
onze uitgavenstrategie op willen focussen. Daarnaast is 
ook ons budget en daarmee onze financiële armslag te 
beperkt. Hiermee is voor ons interne en externe 
samenwerking en het zoeken van partners een 
noodzakelijke manier om onze kennis te verbreden, de 
aandacht voor het potentieel van schenkgeld te 
vergroten en daarmee onze slagkracht te vergroten.

Ambities
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Voor de realisatie van onze ambitie hebben wij 
onderstaand actieplan geformuleerd.

Fondsenwerving

Voor de gewenste verbreding en verdieping van de 
inkomsten van de Foundation zullen wij de bestaande 
donatiemogelijkheden prominenter onder de aandacht 
gaan brengen. Daarnaast zullen we, in samenspraak 
met Triodos Bank, een specifiek donatieproduct 
ontwikkelen waarmee zowel bestaande als nieuwe 
relaties van de Bank in de gelegenheid worden gesteld 
om op een eenvoudige wijze periodiek of eenmalig aan 
de Foundation te doneren. Gedacht wordt aan een 
specifieke app of tool binnen Triodos Internet 
Bankieren. Een onderzoek naar dit product is reeds eind 
2020 gestart, maar als gevolg van beperkte 
ontwikkelcapaciteit bij de Bank in 2021 niet verder 
ontwikkeld. De verwachting is nu dat een en ander voor 
2022 opnieuw zal worden geagendeerd. Daarnaast 
onderzoeken we de mogelijkheid voor het realiseren van 
een IDEAL button op de website. Een functionaliteit die 
het mogelijk moet maken om snel en eenvoudig via de 
website te doneren.

Een andere methode om de bestaande inkomsten te 
vergroten is om bij het aflopen van bestaande 
periodieke schenkovereenkomsten en Fondsen op 
Naam in gesprek met de donateurs te vragen of een 
verlenging of uitbreiding van de bestaande 
schenkovereenkomst tot de mogelijkheden 
behoort. Met name voor de financiering van grotere 
en langlopende projecten is de ondersteuning 
vanuit onze Fondsen op Naam of eventueel in te 
richten Themafondsen (zie verderop in dit document), 
onontbeerlijk. Zowel bij de verlenging van bestaande 
overeenkomsten, als ook bij nieuw in te richten fondsen 
op naam zal nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij 
de doelstelling en werkgebieden van de Foundation.

 

Ook zullen we middels social media, nieuwsbrieven en 
persoonlijke gesprekken aandacht vragen voor de 
activiteiten van de Foundation en de kracht van 
schenkgeld in bredere zin. Dit zowel binnen de Triodos 
gemeenschap als daarbuiten. Onderdeel hiervan is het 
aanhalen van de relatie met de (vermogende) klanten 
van Triodos Bank Private Banking. Wij weten uit ervaring 
dat onder hen veel interesse en behoefte is aan een 
mogelijkheid om een deel van hun vermogen voor 
maatschappelijke initiatieven in te zetten.

Tot slot is er een belangrijke rol voor ons crowdgiving-
platform ‘Give the Change’.  Via dit platform zullen wij, 
nog meer dan in het verleden, inzetten op de verbinding 
tussen schenkers en de projecten. Door dit platform 
laagdrempelig te maken, kan voor veel projecten in 
korte tijd veel geld worden gemobiliseerd. 

Strategisch stappenplan
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Dienstverlening en profiel

Onze Fondsen op Naam zijn vooralsnog de 
belangrijkste basis voor onze dienstverlening. Het is 
daarom vanzelfsprekend dat de dialoog met de mensen 
achter deze fondsen een belangrijk onderdeel van ons 
werk zal blijven. In de periodieke gesprekken zullen wij 
regelmatig toetsen of de oorspronkelijke aanbevelingen 
van het Fonds nog steeds passen bij de wensen en 
belevingswereld van onze schenkers en in hoeverre 
deze aansluiten bij de werkgebieden van Triodos 
Foundation. 

Ook vragen zaken als de negatieve rente, zoals deze in 
2020 door Triodos Bank werd ingevoerd, en de gestegen 
kosten voor administratie en beheer voortdurend onze 
aandacht. Deze administratieve veranderingen raken 
enerzijds onze interne bedrijfsvoering, maar hebben ook 
gevolgen voor onze schenkingen. Voor nieuwe Fondsen 
op Naam is daarom een nieuwe kostenstructuur 
ontwikkeld, waarbij over de ontvangen schenkingen 
eenmalig een bijdrage aan de algemene middelen wordt 
gevraagd. 

Naast de periodieke en eenmalige bijdragen aan onze 
Fondsen op Naam, ontvangt de Foundation regelmatig 
giften welke niet zijn geoormerkt. Met ingang van 2021 
worden deze schenkingen naar rato aan de zogenaamde 
Themafondsen toebedeeld. Vanuit deze 
themafondsen kunnen projecten binnen de kernthema’s 
van de Foundation (Landbouw, voeding & biodiversiteit, 
Sociale inclusie en Nieuwe economie) worden 
ondersteund. Door een gedegen periodieke rapportage 
vanuit deze Themafondsen kan men zich een goed beeld 
vormen van de projecten en thema’s die de Foundation 
na aan het hart liggen en daarom met behulp van 
donaties zijn ondersteund.

Zoals in de vorige paragraaf al genoemd, vervult 
ons crowdgivingplatform een belangrijke rol bij het 
activeren en mobiliseren van de brede gemeenschap. 
Op dit platform is veel ruimte voor verbinding en dialoog 
tussen donateurs en projecten. 

Tot slot zal er in de komende jaren verder gekeken 
worden naar de ontwikkeling van nieuwe 
donatiemogelijkheden en modellen. In 2021 heeft bij  
Triodos Bank Nederland een eerste verkenning van een 
prototype van een schenk-app voor de 
retail-klanten plaatsgevonden en het is de bedoeling 
dat deze in 2022 verder zal worden ontwikkeld.

Profiel en thema’s

Op dit moment richt Triodos Foundation zich in haar 
verstrekkingenbeleid op de thema’s Landbouw, voeding  
& biodiversiteit, Sociale inclusie en Nieuwe economie.
Voor elk van deze thema’s wordt een specifiek op 
schenkgeld gerichte Theory of Change uitgewerkt, die in 
2022 zal worden gepresenteerd. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de reeds binnen Triodos Bank ontwikkelde 
Vision Papers rond genoemde thema’s. Een verkorte 
samenvatting van onze visie op deze thema’s zal op de 
website worden gepubliceerd, naast een overzicht van 
de criteria, randvoorwaarden en ons 
verstrekkingenbeleid. Door het uitwerken en zichtbaar 
maken van een heldere focus en onze visie op de rol van 
schenkgeld op deze thema’s, gecombineerd met een 
verbetering en intensivering van communicatie rond de 
impact van onze toekenningen, zal naar verwachting 
de kwaliteit van de aangevraagde projecten verhogen. 
Dit draagt bij aan een helder en aantrekkelijk profiel 
van Triodos Foundation voor zowel onze donateurs als 
aanvragers. 

Samenwerking (in- en extern)

Ten behoeve van de vergroting van onze slagkracht en 
de verbreding van de impact rond de geformuleerde 
werkgebieden (Landbouw, voeding & biodiversiteit, 
Sociale inclusie en Nieuwe economie), zullen wij actief 
samenwerking zoeken met de koplopers in positieve 
verandering die beschikken over een groot bereik 
en solide netwerk. Dit betreft a-priori in Nederland 
gevestigde professionele organisaties liefst met een 
ANBI status, die vanuit hun positie of ervaring met een 
of meer specifieke thema’s van toegevoegde waarde zijn 
voor de vergroting van de impact van de door Triodos 
Foundation ter beschikking gestelde donatie.

Aan de kant van de donateurs van Triodos Foundation 
willen we via zogenaamde ‘Geef-kringen’ het onderwerp 
schenken agenderen en eventueel donaties mobiliseren 
rond specifieke thema’s en/of projecten. 

Ook willen we via generieke evenementen voor 
geïnteresseerden aandacht vragen voor de kwaliteit en 
het potentieel van schenkgeld en de mogelijkheden van 
ons crowdgivingplatform.
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Naast deze externe activiteiten zal Triodos 
Foundation ook met de interne Triodos organisatie de 
samenwerking intensiveren. Uiteraard ligt de 
samenwerking met de overige entiteiten binnen het 
Triodos Regenerative Money Centre en de Triodos 
Foundations in België, Engeland en Spanje voor de 
hand, maar ook met Triodos Bank en Triodos Investment 
Management zijn goede en vruchtbare samenwerkingen 
denkbaar.

Tot slot zal gekeken worden naar een manier om ook de 
overige medewerkers van de Triodos organisatie bij de 
Foundation te betrekken en mee te laten werken aan 
het potentieel van schenken. Het actiever inzetten van 
het Medewerkersfonds maakt hier deel van uit.  

Communicatie

Het hoeft geen betoog dat zichtbaarheid en goede 
communicatie belangrijk zijn voor het werk van 
de Foundation. Hierbij gaat het niet alleen over de 
communicatie met onze bestaande donateurs en 
projectaanvragers, maar gaat het ook om potentiële 
donateurs en alle overige stakeholders van de 
Foundation. We starten daarom in 2022 met het creëren 
en implementeren van een concrete 
communicatiestrategie. De strategie zal helpen een 
helder beeld te schetsen van onze verschillende 
(communicatie) doelstellingen en de passende kanalen 
en zal zich zowel op intern (Triodos groep) als extern 
richten. Deze strategie zal input leveren voor onze 
huidige communicatiekanalen en mogelijke nieuwe 
kanalen zoals een kwartaalrapportage, evenementen 
en impact stories.

De reeds ingezette verbetering en uitbreiding van het 
aantal nieuwsbrieven, social media posts en blogs 
zullen hierin verder worden doorgezet.

Projectvoortgang en verantwoording

Voor de monitoring van de voortgang en resultaten van 
de hiervoor genoemde stappen, hebben wij met elkaar 
een en ander vervat in meerdere KPI’s (Key Performance 
Indicators) welke op periodieke basis worden 
geagendeerd, getoetst en besproken.
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Bestuur en directie

Stichting Triodos Foundation (1971) is een zelfstandige 
stichting (ANBI Status) met een eigen bestuur van 5 
leden, waarvan 2 leden (A) op voordracht van- en 
aangesteld door Triodos Bank en 2 tot 3 leden (B) 
aangesteld door het bestuur. Voor B-bestuurders geldt 
dat zij geen enkele arbeidsrechtelijke of 
toezichthoudende relatie met Triodos Bank mogen 
hebben. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

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

Tot de competenties van de leden van het bestuur 
behoren onder andere:

Brede kennis van en/of ervaring in de filantropische 
sector; ervaring als bestuurder, adviseur of werkzaam 
bij een filantropische instelling; kennis van relevante 
wet- en regelgeving in de filantropische sector en 
beschikken over een relevant netwerk binnen de wereld 
van de filantropie en de werkvelden van de foundation. 
Van bestuurders wordt verwacht dat zij in staat zijn om 
bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te 
maken van alle betrokken belangen en op een 
evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming 
te komen waarbij de belangen van alle stakeholders een 
centrale positie innemen; het vermogen om ten opzichte 
van de andere bestuursleden onafhankelijk en kritisch 
te opereren; communicatief vaardig en integer zijn.

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.

De directie van 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 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.

Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) 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’.  

Voor de interne en externe dagelijkse 
vertegenwoordiging van Triodos Foundation heeft 
TRMC een directeur aangesteld.

De directie heeft van het bestuur een welomschreven 
mandaat tot het zelfstandig nemen van besluiten en 
legt verantwoording af aan het bestuur. 

Organisatie
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De directeur van 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 TRMC. De 
Managing Director van TRMC is eindverantwoordelijk 
voor het management van het team, de samenwerking 
met Triodos Bank en de directie van de Foundation.

Daarnaast zijn er drie medewerkers die zich 
bezighouden met de (financiële) administratie, het 
behandelen van binnenkomende aanvragen en de 
communicatie van de Stichting. 

Er werken 4 medewerkers (3,1 FTE) voor de stichting, 
waaronder de directeur. Alle medewerkers die voor 
Triodos Foundation werken maken deel uit van de 
business unit ‘Triodos Regenerative Money Centre’ van 
Triodos Bank NV. Triodos Bank NV volgt de Algemene 
Bank-cao en hanteert een inschalingsbeleid. 
 

Kosten

De kosten van de directe medewerkers die vanuit TRMC 
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.
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De rol van Stichting Triodos Foundation ligt in het 
aantrekken van schenkgeld en het ondersteunen van 
projecten binnen de doelstelling van de Foundation. 

Projectaanvragen

In zijn algemeenheid verstrekt 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.

De Foundation 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 in principe 
géén individuen of lokale projecten. Deze criteria staan 
vermeld op de website. Het bestuur behoudt zich het 
recht voor van de gestelde criteria af te wijken. 

Als een project positief wordt beoordeeld, wordt er 
gezocht naar passende middelen binnen de fondsen 
op naam. Na goedkeuring wordt er een toekenning 
gestuurd naar de initiatiefnemers. Voordat de 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. 

Crowdgiving via Give the Change

Naast de behandeling van reguliere aanvragen verzorgt 
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 en 
doelstellingen. De projecten worden vooraf geselecteerd 
of beoordeeld door Stichting Triodos Foundation op 
inhoud van het project en kwaliteit van de organisatie. 
Niet iedereen is het toegestaan gebruik te maken van 
het platform. Het platform wordt tegen een beperkte 
fee (deze wordt ingehouden op de ontvangen donaties) 
aangeboden aan de campagnevoerders indien deze aan 
de standaard voorwaarden van een schenking kunnen 
voldoen.

Werkwijze
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Stichting Triodos Foundation kan het beste worden 
gekwalificeerd als een hybride fonds, waarbij het 
vermogen in ruim 50 Fondsen op Naam en Thematische 
fondsen goed zijn voor meer dan 95% van het 
balanstotaal. Dit kapitaal wordt als 
bestemmingsreserve aangehouden en is op aangeven 
van de schenkers of op grond van het thema 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. Deze 
Algemene middelen worden gevormd door generieke 
schenkingen en de overeengekomen procentuele 
afdrachten uit de diverse Fondsen op Naam.

De inkomsten van de Foundation bestaan uit 
schenkingen, erfstellingen en legaten. Aangezien deze 
inkomsten in vrijheid door onze schenkers worden 
opgebracht, worden deze inkomsten niet begroot. 
Tegenover deze inkomsten staan de verrichte 
schenkingen en de directe kosten van de stichting. In 
de voorbije jaren was het  totaal aan donaties vanuit 
Stichting Triodos Foundation groter dan de jaarlijkse 
inkomsten. 

Vermogen

Het beschikbare vermogen van Triodos Foundation 
bestaat uit de Algemene reserve en 
bestemmingsfondsen. Deze middelen zijn afkomstig 
uit eenmalige- en periodieke schenkingen, alsmede 
erfstellingen en legaten.

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 (circa 10% van het vermogen). 
Aangezien de Foundation niet de intentie heeft om 
met deze middelen beleggingswinsten te realiseren 
zullen deze beleggingen in de komende jaren worden 
afgebouwd.

Inkomsten 
 
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 geleidelijke afname van de periodieke 
schenkingen in de voorbije jaren, zien we sinds 2021 
weer een voorzichtige stijging. 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). 

Een andere inkomstenbron zijn de projecten via 
Give the Change, welke wij voor 2022 op ongeveer 
€25.000 hebben begroot. 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 generieke schenkingen 
kunnen zijn. 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. 

Financiën en begroting
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Verstrekkingen en donaties

De uitstroom als gevolg van toekenningen door Triodos 
Foundation was over de afgelopen jaren groter dan de 
instroom van inkomende donaties en fluctueerde sterk. 
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,- te schenken.

Uitvoeringskosten

De totale kosten voor de uitvoering van werkzaamheden 
worden voor het komende jaar als volgt begroot:

Negatieve Rente Alg. Middelen    €         4.500 
Advieskosten       €         2.500 
Accountantskosten      €         7.260 
Lidmaatschappen & Abonnementen  €         3.171 
Communicatie      €         7.500 
Evenementen      €       15.000 
Software      €         8.350 
Vacatiegelden      €         7.500 
Overige kosten      €            500 
     
       €       56.281 

Om deze out-of-pocket kosten te betalen, zal de 
reguliere jaarlijkse instroom aan algemene middelen 
minimaal €57.000 moeten bedragen. Dit wordt 
verzekerd door de geïntroduceerde bijdrage van 7% 
over de inkomende donaties, te beginnen met nieuwe 
Fondsen op Naam of bij een tussentijdse revisie van 
bestaande contracten. Op deze wijze verzekert Triodos 
Foundation zich van een gezonde financiële basis. Op 
grond van de huidige situatie en de te verwachten 
(periodieke) schenkingen in het komende jaar, 
verwachten wij ongeveer €60.000,- te ontvangen.

Daarnaast kunnen eenmalige voorzieningen voor 
specifieke projecten worden getroffen;  voor het 
komende jaar gaat dit om een eenmalige reservering 
van €20.000,- voor de aanschaf en inrichting van 
nieuwe CRM en applicatiesoftware.

Salaris en overige personeelskosten van de 
medewerkers van Triodos Foundation worden betaald 
door Triodos Bank en vallen derhalve niet onder de 
jaarlijkse begroting van de stichting.
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Stichting Triodos Foundation

Net als in de voorbije jaren, beoogt Stichting Triodos 
Foundation haar belangrijke werk voort 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. 

Bestuur en Directie

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


