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INHOUD
Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn 
rampzalig. Daarom investeren wij in bomen. Hoe we dat doen? We planten bomen, beschermen en herstellen 
bestaande bossen en maken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met 
duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden.
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1.0 VOORWOORD BESTUUR
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Trots op 20 jaar Trees for All
Bomen staan volop in de belangstelling. Je kunt geen dag de krant openslaan 
zonder een artikel te lezen over de noodzaak van het planten van bomen  en 
CO2-compensatie. Trees for All wordt hierbij gezien als een belangrijke speler 
en kennispartner, iets waar we als bestuur trots op zijn.

Met de start van Trees for Travel, nu twintig jaar geleden, hebben wij als 
eerste partij het belang van CO2-compensatie op de kaart gezet. Niet op 
een commerciële, maar op een duurzame en verantwoorde manier met oog 
voor klimaat, natuur en mens. Trees for Travel werd Trees for All in 2012. Een 
bewuste keuze, omdat we er voor iedereen willen zijn. Of je nu als particulier 
een boom wilt planten of als bedrijf een heel bos. Wij bieden iedereen die in 
actie wil komen de mogelijkheid om concreet bij te dragen aan een groene en 
gezonde aarde.

Forse groei 
Dat ons werk gewaardeerd wordt, zien we in het toenemende aantal mensen 
en bedrijven dat met ons wil samenwerken. Met een groei van veertig procent 
in baten in 2018 zijn we in staat om nog meer impact te hebben en om te 
investeren in meer projecten. Het afgelopen jaar is er een recordaantal van 
174.000 bomen gedoneerd en nagenoeg 40.000 ton CO2 gecompenseerd. 
De samenwerking met de Koninklijke BAM Groep  heeft hier significant aan 
bijgedragen. In het kader van hun 150-jarige jubileum, doneren zij 150.000 
bomen die verspreid over twee jaar worden meegerekend. 

1-2-Tree werkt 
Onze 1-2-Tree formule die we het afgelopen jaar actief in de markt hebben 
gezet, wordt gezien als onderscheidend en impactvol. Juist het feit dat 
Trees for All bomen in Nederland én in de tropen plant, is van duidelijke 
meerwaarde. Dichtbij huis willen we zoveel mogelijk bos planten en daarmee 
bijdragen aan de klimaatdoelen van ons land. Maar het klimaatprobleem 
reikt verder dan onze landsgrenzen. In de tropen willen we bestaande bossen 
helpen beschermen en uitbreiden. 

De Plantkaravaan 
Trees for All gaf eind november in het Hollandse Hout het startsein voor 
de Plantkaravaan. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit de klimaatenveloppe van het ministerie van LNV. Na de start in 
Flevoland is onze Plantkaravaan in 2019 doorgereisd naar het Waalse Bos en 
het Bieslandse Bos. In totaal zijn er het afgelopen plantseizoen bijna 80.000 
bomen de Nederlandse grond in gegaan. Met dank aan de financiële bijdragen 
van onze bedrijvenpartners en particuliere donateurs!

Professionalisering 
We kijken terug op een succesvol, maar ook uitdagend jaar. De groei 
van de organisatie gaat gepaard met de nodige uitdagingen en dus is er 
ook geïnvesteerd in de capaciteit van onze organisatie. Binnen het team 
fondsenwerving en communicatie is er versterking gekomen en dat zorgt voor 
meer continuïteit, vernieuwing en kwaliteit. Wij willen een partij zijn voor 
particulieren en bedrijven waar je niet omheen kunt als je serieus bezig bent 
met duurzaamheid en klimaatbescherming. 

Met een daadkrachtig team en de lancering van een nieuwe website in 2019, 
hebben we de ambitie om nog verder te groeien en Trees for All stevig op de 
wereldkaart te zetten!

Namens het bestuur van Trees for All,

Hemke de Weijs Stef Röell

Bomen groeien daar veel sneller, wat gunstig is voor de CO2-opslag. In 2018 
zijn we gestart met een prachtig project in Oeganda, waar we helpen om het 
Kibale Forest te herstellen. Ook bezochten we ArBolivia, ons project in Bolivia 
en konden we met eigen ogen de resultaten van ons werk zien. 
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‘Bomen zijn geen goed doel,     
     maar een noodzakelijk doel.’



2.0 ONZE IMPACT
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RESULTATEN BOOMDONATIES EN CO2-COMPENSATIE PER PROJECT IN 2018

38.588 ton 
CO2 gecompenseerd

€1.221.034 
totale baten

174.128 
bomen geplant

KIBALE, OEGANDA
22.446 TON

ARBOLIVIA, BOLIVIA
16.142 TON

NEDERLAND
60.744 BOMEN

KIBALE, OEGANDA
51.194 BOMEN

ARBOLIVIA, BOLIVIA
51.550 BOMEN

FILIPIJNEN
10.621 BOMEN

NEDERLAND
€296.656

KIBALE, OEGANDA
€463.572

ARBOLIVIA, BOLIVIA
€410.226

FILIPIJNEN
€50.580
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Boomaanplant
CO2-compensatie

ArBolivia, Bolivia
Kibale, Oeganda
Mount Malindang, Filipijnen
Nederland

VERDELING DONATIES 
PER CATEGORIE

VERDELING DONATIES 
PER PROJECT
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3.0 ONZE PROJECTEN
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In 2018 was Trees for All actief in 
Nederland, Bolivia, de Filipijnen en 
in Oeganda. In samenwerking met  
de Koninklijke BAM Groep  zijn er 
ook nieuwe bosprojecten gestart 
in België, Duitsland, Denemarken, 
Zwitserland,  Groot-Brittannië en 
Ierland.

In Nederland en het buitenland 
plant Trees for All jaarlijks tientallen 
hectares bos aan. Al onze bossen 
worden duurzaam beheerd. In onze 
buitenlandse bosprojecten werken 
wij samen met de lokale bevolking. 
We verbeteren hiermee het inkomen 
van de boeren en tropische bossen 
worden beter beschermd.

Trees for All is de meest ervaren 
aanbieder van CO2-compensatie in 
Nederland en de enige stichting in 
Nederland met CBF-keurmerk waar 
compensatie van CO2 mogelijk 
is via duurzame bosprojecten. Al 
onze projecten zijn gecertificeerd 
en garanderen de hoeveelheid 
vastgelegde CO2.

LANDEN BOMEN COMPENSATIE

‘We planten niet alleen bomen, we creëren bossen.’

09



1-2-Tree: actie 
Met ons 1-2-Tree programma kunnen onze donateurs heel eenvoudig 
het verschil maken. We vragen een minimale donatie van twee bomen. 
Eén boom planten we in Nederland en één boom in het buitenland. In 
2018 hebben veel donateurs voor deze combinatie gekozen en bomen 
geplant in Nederland en in Oeganda, Bolivia en de Filipijnen.

DE PROJECTEN VAN TREES FOR ALL DRAGEN BIJ AAN

Dichtbij huis en in de tropen 
We hebben allemaal te maken met de gevolgen van de wereldwijde 
ontbossing en klimaatverandering. Daarom pakken we het probleem 
dichtbij huis aan, maar ook verder weg. In Nederland helpen we 
met het herstel van bossen en de uitbreiding van het bosareaal.  In 
ontwikkelingslanden als Oeganda en Bolivia beschermen en herstellen 
we tropische bossen, planten we nieuw bos aan en dragen we bij aan 
betere leefomstandigheden. Want naast het tegengaan van bodemerosie, 
verlies van biodiversiteit en opwarming van de aarde, leveren onze 
internationale bosprojecten extra inkomen op voor de lokale bevolking. 
Nog een voordeel: in de tropen groeien bomen het hele jaar door en ze 
nemen daardoor per jaar meer CO2 op. Daar profiteert iedereen weer van. 
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3.1  ONZE WERKWIJZE

We zijn een erkend goed doel met 20 jaar ervaring. Passie voor bomen 
en natuur zit in ons DNA. Wij geloven niet in korte termijn winst, maar 
lange termijn waarde. Daarom investeren we in duurzame projecten en 
relaties. In alles wat we doen gaan we voor continuïteit en kwaliteit zodat 
de volgende generatie kan opgroeien op een gezonde, groene aarde.

Nadat een project is goedgekeurd door ons bestuur, tekenen we een 
samenwerkingsovereenkomst met de projectpartner. Wij gaan altijd een 
samenwerking aan voor lange termijn, omdat we niet alleen bomen willen 
planten, maar bossen willen creëren en behouden. In onze contracten is 
vastgelegd dat de bossen minimaal 20 tot soms wel 50 jaar beheerd worden 
door onze partners.

Elk jaar rapporteren onze projectpartners op basis van een overeengekomen 
format: wat gerealiseerd is en welke relevante ontwikkelingen er zijn. 
Ongeveer om de vijf jaar vindt een extern onderzoek plaats naar de 
impact op de lokale biodiversiteit, op het inkomen en een aantal andere 
sociaaleconomische kenmerken van de lokale bevolking. 

Gedurende de periode dat we actief fondsen werven voor een project, 
bezoeken we de projectlocatie eens per twee jaar om zelf de voortgang te 
monitoren. De resultaten en inzichten worden gerapporteerd en dienen 
als input voor het vervolg van het project. Vanzelfsprekend is er regelmatig 
contact met onze projectpartners.

Monitoring en evaluatie

In onze projecten maken we onderscheid in bospercelen, waar dankzij 
donaties bomen worden geplant, en percelen, waar op een formele en 
gecontroleerde wijze CO2-credits worden toegewezen. Administratief 
worden de percelen strikt gescheiden om dubbeltelling te voorkomen. 
Doneren voor bomen of voor CO2-certificaten zijn dus twee manieren van 
financiering waarmee de aanplant en het beheer van bossen kan worden 
gerealiseerd.

Bomen en credits

Al onze bosprojecten waaraan kan worden gedoneerd ten behoeve van 
CO2-compensatie zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid 
vastgelegde of nog vast te leggen CO2. Ook de impact op sociaal, 
economisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontroleerd. 
Ons project in Bolivia voldoet aan de eisen van de Gold Standard (Bolivia). 
In Oeganda voldoet ons project aan de Verified Carbon Standard (VCS) 
plus de Climate, Community and Biodiversity Standaard (CCB).   

Projectcertificering
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√   Vrijwillig 
√   Duurzaam 
√   Transparant 
√   Betrouwbaar
√   Aantoonbaar

Jouw huishouden, reis of  
bedrijf veroorzaakt CO2-uitstoot

1
Compenseer jouw CO2-uitstoot door 

te doneren voor CO2-credits

3

Trees for All selecteert 
duurzame bosprojecten die 
aan strenge criteria voldoen

1

Na onafhankelijke certificering 
levert het project CO2-credits op

2

Wij kopen deze CO2-credits in voor 
onze donateurs en halen hiermee 

de credits uit de CO2-emissiemarkt
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Bereken jouw footprint op treesforall.nl 
en bepaal de hoeveelheid CO2-uitstoot
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© Trees for All
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Word ook CO2-neutraal!
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BUITENLANDSE PROJECTEN
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3.3 BOSPROJECT

OEGANDA

Het bosproject maakt onderdeel uit van een van de mooiste 
regenwouden in Oost-Afrika met een enorme soortenrijkdom. Het 
park zelf beslaat circa 800 km2. Je vindt er onder andere de bedreigde 
franjeaap en chimpansee. Het bosoppervlak van Kibale reservaat 
wordt bedreigd door ontbossing en bodemerosie. Daarom is men 
enige jaren geleden gestart met het certificeren van de aanplant van 
bos in ontboste gebieden rondom het bestaande natuurbos. De CO2 
vastlegging in deze bossen is onafhankelijk VCS-CCB gecertificeerd. 
Dit betekent dat door onafhankelijke experts is vastgesteld dat 
dit bosproject bijdraagt aan klimaatverbetering, biodiversiteit en 
betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking. De inkomsten 
van CO2-certificaten worden geherinvesteerd in het bosproject 
voor het behoud en beheer van het Kibale Nationale park door 
de Uganda Wildlife Authority. Ook worden er lokale initiatieven 
financieel ondersteund, zoals het plaatsen van bijenkorven voor 
honingwinning. Sinds medio 2018 zijn door de Koninklijke BAM 
Groep, onze bedrijvenpartners en vele particulieren in totaal 51.194  
bomen gedoneerd. De bomen bevinden zich voor het merendeel 
nog in de opkweek in lokale kwekerijen en worden in 2019 in het 
Kibale National Park uitgeplant.

Kibale Forest Oeganda

Bomen gedoneerd
CO2 gecompenseerd

2018
51.194
22.446 ton
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3.4 BOSPROJECT

BOLIVIA

Sinds 2007 steunen wij het project ArBolivia. Onze partner is een 
lokale sociale onderneming die zich richt op klimaatbestendige 
landbouw. Door intensieve landbouw is er in het verleden veel bos 
gekapt en is de grond uitgeput geraakt. Dankzij deelname aan ons 
project worden lokale families gemotiveerd om op een duurzame 
manier hun grond te bewerken, nieuw bos aan te planten en het 
bestaande oerbos te beschermen. Deelname aan het project 
verbetert hun inkomen en gaat verdergaande ontbossing tegen. De 
donaties uit 2018 kwamen ten goede aan 40 boerenfamilies. Dit 
zijn nieuwe deelnemers en families die hun bospercelen hebben 
uitgebreid. Er zijn steeds meer boeren die zich graag bij het project 
willen aansluiten. Niet alleen om economische redenen, maar ook 
omdat zij de problemen met het klimaat en ontbossing zien, zoals 
droogte en bodemerosie. In 2018 zijn 48 hectares bos aangeplant ten 
behoeve van gecertificeerde CO2 vastlegging en is er voor 16.142  ton 
CO2 in dit project gecompenseerd. De CO2-credits uit het ArBolivia 
Project zijn gecertificeerde Gold Standard credits. In 2019 zal deze 
standaard wijzigen in Plan Vivo.

Klimaatbestendige landbouw in Bolivia

2018
Bosaanplant t.b.v. CO2-certificering
Bomen gedoneerd
CO2 gecompenseerd
Nieuwe betrokkenen

48 hectare
51.550
16.142 ton
40 boerenfamilies
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Bekijk de film van ons ArBolivia-project

https://www.youtube.com/watch?v=ZlbcaT5wMMI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZlbcaT5wMMI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZlbcaT5wMMI&feature=youtu.be


BOSPROJECTBEZOEK ARBOLIVIA
door Lena Euwens

Om de twee jaar bezoeken we onze buitenlandse projecten voor een 
monitoring en evaluatie missie.  In mei 2018 gingen bestuurslid Stef 
Roell en ik met dat doel naar Bolivia. Het project Arbolivia werkt samen 
met boeren in drie verschillende gebieden, daar waar het Andes 
gebergte overgaat in tropisch laagland. De gebieden liggen honderden 
kilometers uit elkaar. Bovendien wilden we ook de staf spreken en de 
boekhouding inspecteren op het hoofdkantoor in Cochabamba. Dus 
trokken we tien dagen uit voor het bezoek.  Na een lange reis en een 
korte stop op het hoogst gelegen internationale vliegveld ter wereld 
(El Alto bij La Paz, 4061 m) arriveerden we in Rurrenabaque. Een klein 
stadje en uitvalsbasis voor veel rugzaktoeristen richting het tropisch 
oerwoud. In dat gebied bezochten we boerenfamilies die dankzij 
giften van Trees For All in het project participeren. Het bezoek aan 
Nimia Fernandez was exemplarisch.  

Nimia Fernandez (46) is een hardwerkende vrouw en moeder van 
zes kinderen. Zij, haar man en kinderen wonen op een agrarisch 
bedrijfje van bijna 20 hectare. Het eigendom van het land berust bij 
haar. Omdat zij in deze streek geboren en getogen is, kon zij met een 
groep vrouwen en mannen aanspraak maken op een stuk land nadat 
de overheid hier een weg had aangelegd, grote stukken bos had 
gerooid en in percelen ging uitgeven aan settlers uit de hooglanden. 
Een deel van haar land heeft zij met man en kinderen sindsdien als 
landbouwland in gebruik, een deel is nog bos. Alle boeren ervaren 
na een aantal jaren dat de grond uitgeput raakt en dus minder 
vruchtbaar wordt. Dan wordt meestal het volgende stukje bos 
gekapt. Het tegengaan van deze boskap is één van de doelen van het 
ArBolivia project. Nimia zag buren ineens bomen aanplanten op hun 
percelen en raakte geïnteresseerd. Haar man verklaarde de buren 
voor gek. Maar na enig onderzoek stapte Nimia naar de adviseurs 
van ArBolivia en nu liet zij ons, inmiddels drie jaar later, trots haar 
bospercelen zien. 
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‘De bomen zijn een investering voor later. Ik hoop dan voor mijn  
jongste kinderen uit de inkomsten van duurzame bosbouw een 
goede opleiding te kunnen betalen’, vertelt zij ons op blote voeten 
en achter een kruiwagen vol cassave, die ze net uit haar groentetuin 
heeft geoogst. De fruitbomen en de koffieplanten die ook door het 
project werden verstrekt, leveren nu al additionele inkomsten. En de 
adviseurs van Sicirec, die regelmatig op hun brommers de boeren 
bezoeken, adviseren haar ook op andere aspecten met betrekking tot 
haar bedrijfsvoering en landgebruik, zoals vruchtwissel en de keuze 
van gewassen in relatie tot de bodemgesteldheid. 

Ik ben enorm onder de indruk van de ernst en vastberadenheid van 
deze vrouw. Tegelijk ben ik onder de indruk van het feit dat Nimia 
en nog een aantal andere vrouwen die we spreken over eigen 
landrechten beschikken. 

Op het lokale kantoortje van onze projectpartner Sicirec en ook 
op het hoofdkantoor duiken we in de fysieke archieven en digitale 
administratieve systemen. Daar wordt precies in bijgehouden 
wie wanneer welke bomen heeft ontvangen en geplant, hoeveel 
bezoeken de adviseurs hebben gebracht en worden de getekende 
kwitanties bewaard van de boeren voor de kleine vergoeding die 
ze de eerste jaren ontvangen als ze het onderhoud op hun percelen 
volgens afspraken verrichten. 

We bezoeken in totaal 16 boerenfamilies en we zijn onder de indruk 
van het harde werk, het enthousiasme van mannen, vrouwen en hun 
families en de kwaliteit van de bospercelen. Daarnaast is het plezierig 
te constateren dat ook de medewerkers van Sicirec zeer betrokken 
zijn en kundig. Een uitdaging voor hen en voor ons is de logistiek. We 
zijn vaak lang onderweg naar de individuele boeren die in ons project 
participeren. Maar dat worden er gelukkig steeds meer. 
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3.5 BOSPROJECT

FILIPIJNEN

Het berggebied van Mount Malindang, met een hoogte van 
600 tot 2400 meter, is een slapende vulkaan in het gelijknamige 
natuurpark. Hier ontspringen vele rivieren en beken, die van belang 
zijn voor de waterhuishouding in de lager gelegen en dichtbevolkte 
landbouwgebieden. Sinds 2008 hebben wij hier 206 hectare tropisch 
bos hersteld en 8.000 hectare achterliggend bos beschermd. Het 
bosherstel is uitgevoerd door het planten van de oorspronkelijke 
boomsoorten. De zaden en stekken zijn verzameld in het beschermde 
bosgebied. Tevens hebben we nog 50 hectare dorpsbos aangeplant. 
Sinds 2017 geldt de noodtoestand in dit deel van de Filipijnen. 
Hierdoor kunnen we het project niet bezoeken en ook niet langer 
conform onze kwaliteitscriteria monitoren. Via GPS foto’s en berichten 
van onze contactpersonen in het gebied, volgen we het project nog 
op afstand. Met oog op de politieke situatie hebben we het project 
on hold gezet. We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Herstel tropisch bos op Mindanao

RESULTATEN TOT EN MET 2018
Bos hersteld
Dorpsbos aangeplant
Bos beschermd

206 hectare
50 hectare
8000 hectare
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NEDERLANDSE PROJECTEN
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3.6 BOSPROJECTEN

NEDERLAND

Nederland heeft meer bos nodig 
Nederland is al een mooi en groen land. Het bosareaal, ongeveer tien 
procent van het totale oppervlak, is echter relatief klein en loopt zelfs terug. 
Trees for All wil veel meer bos realiseren en werkt hiervoor nauw samen 
met Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren. Meer bos is cruciaal in 
onze strijd om de klimaatdoelen te halen. De bomen zorgen niet alleen voor 
de benodigde opslag van CO2, zij zijn ook  goed voor de biodiversiteit in 
Nederland, voor waterretentie en -opslag. Ook zorgen bossen voor verkoeling 
en ze zijn uiteraard van grote waarde voor recreatie en natuurbeleving.

Herstel van ziek bos
Trees for All zet zich in voor het aanleggen van meer bos, maar ook voor herstel 
van bossen. In Nederland is in 2018 bijgedragen aan het herstel van bossen 
die getroffen zijn door de essentakziekte. Hierdoor moesten veel zieke en 
dode bomen worden gekapt. Trees for All werkt samen met Staatbosbeheer 
aan het duurzame herstel van het Waalse Bos en het Bieslande Bos door 
het aanplanten van nieuwe bomen. In totaal zijn hier in 2018 bijna 25.478 
jonge boompjes de grond ingegaan, met streekeigen boomsoorten zoals 
els, zomereik, lindes, wilg, hazelaar en zoete kers. Door veel verschillende 
boomsoorten te planten, ontstaat extra voedselaanbod voor dieren, denk 
aan besjes, zaden en noten. Trees for All en Staatsbosbeheer herstelden in 
2018 in totaal 8 hectare ziek bos en vormen dit om naar een gezond en 
afwisselend bos dat aantrekkelijk is voor zowel plant, dier als recreant. 
Volgend plantseizoen zullen we in deze beide projecten nog eens 15 hectare 
nieuw bos aanplanten. 

2018
Bos geplant
Waalse Bos 
Bieslandse Bos 
Hollandse Hout

Bomen geplant
Waalse Bos 
Bieslandse Bos 
Hollandse Hout

2,91 hectare
5,32 hectare
12 hectare

9.279
16.199
35.266
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Hollandse Hout als kraamkamer voor meer 
Nederlands Bos Samen met vertegenwoordigers van ruim twintig bedrijven, de provincie 

Flevoland en Staatsbosbeheer gaf Trees for All op 30 november 2018 het 
startsein voor de aanplant van dit nieuwe bos in Nederland. Deze feestelijke 
dag werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de klimaatenveloppe 
van het ministerie van LNV. Diverse partnerorganisaties van Trees for All 
waren aanwezig om hun eigen stuk bos aan te planten, waaronder Arriva, 
ASN, a.s.r, ENGIE, European Association for International Education en Van 
Happen Containers. 

In aanwezigheid van Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland, 
werd de eerste boom geplant. In een uur tijd werd een grote kale vlakte 
langs de A6 omgetoverd tot een eerste stuk bos met een mix van inheemse 
boomsoorten. Voorbijrazende auto’s en trucks toeterden enthousiast bij 
het zien van zoveel plantactiviteit. Na de fysieke inspanning konden de 
deelnemers zich te goed doen aan een stevige lunch. Uiteraard was er 
ook ruimte voor inhoudelijke verdieping dankzij een bomenquiz, verhalen 
van de boswachters en een masterclass van onze ambassadeur Reinier 
van den Berg. Als duurzaam ondernemer en specialist op het gebied van 
klimaatverandering, sloot hij de dag af met een presentatie over oorzaak 
en kenmerken van de klimaatverandering en de mogelijkheden hoe wij met 
elkaar het tij kunnen keren. 

Na de start in Flevoland is de Plantkaravaan in 2019 doorgereisd naar het 
Waalse Bos en het Bieslandse Bos. 

Plantkaravaan

Het Hollandse Hout is een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de 
Oostvaardersplassen in Flevoland. Mede dankzij de bijdrage van Trees 
for All wordt een langgerekt stuk landbouwgrond van bijna 80 hectare 
omgevormd tot een nieuw bos met prachtige inheemse boomsoorten. In 
totaal zijn er in 2018 door Trees for All 35.266 bomen geplant. Het is niet 
zomaar een bos dat is geplant in het Hollandse Hout. Het Hollandse Hout is 
bedoeld als een kraamkamer voor meer Nederlands bos. Staatsbosbeheer 
ziet het als een genenbank die zorgt dat inheems plantmateriaal dat bestand 
is tegen ziektes en klimaatverandering in Nederland behouden blijft.
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https://www.youtube.com/watch?v=0J7Ndg3J-v4&feature=youtu.be


4.0 Fondsenwerving & Communicatie
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Trees for All heeft als missie om bossen te beschermen, te herstellen en nieuw 
bos te planten. Via de herbebossingsprojecten in het buitenland bieden we ook 
de mogelijkheid van CO2-compensatie aan. Alle projecten zijn gecertificeerd 
en garanderen de daadwerkelijke compensatie van broeikasgassen.

Fondsenwerving

Trees for All kan alleen bestaan als er een gezonde balans is tussen de 
inkomende donaties enerzijds en de kosten van onze projecten en organisatie 
anderzijds. Trees for All werft primair donaties voor haar projecten in 
Nederland en het buitenland. Deze projecten dragen bij aan CO2-opslag en 
meer bos. De donaties die gedaan worden voor het planten van bomen en 
CO2-compensatie gaan rechtstreeks naar deze projecten. Ook werven we 
donaties voor projecten die bijdragen aan bewustwording, voorlichting 
en actieve betrokkenheid van onze achterban. De Plantkaravaan in 2018 
is hiervan een voorbeeld. Daarnaast is het voor onze stichting van belang 
dat we ook niet-geoormerkte donaties ontvangen ten behoeve van de 
algemene doelstellingen van de stichting. Hierdoor kunnen we investeringen 
doen in verdere groei en professionalisering. Trees for All streeft naar een 
dekking van de structurele lasten uit structurele inkomsten. In dat kader zijn 
meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven en het werven 
van vaste donateurs belangrijke speerpunten voor onze stichting. 

Trees for All heeft sinds oktober 2011 het CBF-keurmerk 
(Centraal Bureau Fondsenwerving). Ook is Trees for All een door 
de Belastingdienst erkend goed doel (ANBI). Donaties aan Trees 
for All zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Wij rekenen geen btw over 
CO2-compensatie. Hierin onderscheiden wij ons van andere 
aanbieders van klimaatcompensatie. Trees for All hanteert 
een partnerbeleid, projectcriteria en een klachtenprocedure 
conform de richtlijnen van het CBF-keurmerk.

CBF-Keurmerk en ANBI status

Gezien de enorme groei die Trees for All doormaakt, is opschaling en 
verdere professionalisering van de organisatie een speerpunt. We willen het 
aantal en soort projecten uitbreiden en onze donateurs zo goed mogelijk 
informeren over de voortgang hiervan. In onze proposities zoeken we 
een balans tussen standaardisatie en maatwerk. In 2018 hebben we drie 
partnerproposities in de markt gezet voor bedrijven. Bedrijven kunnen 
productpartner, bedrijfsbospartner of CO2-partner worden. We vragen een 
minimale commitment in geld en tijd en de afspraken leggen we vast in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Onze propositie

Particulieren en bedrijven die een kleiner bedrag of eenmalig willen doneren, 
kunnen dat doen via onze website. Dit jaar lanceren we een nieuwe website 
waardoor het voor donateurs nog eenvoudiger wordt om bomen te doneren, 
CO2-uitstoot te compenseren of een structurele donatie te doen. We zien 
in 2018 al een enorme stijging in online fondsenwerving en hebben de 
ambitie om in 2019 de online baten verder te laten groeien door verbeterde 
communicatie en aansprekende campagnes.
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Trees for All richt haar communicatie op de volgende doelgroepen:
•   Donateurs
•   Partners in ontwikkelingslanden die middelen ontvangen
•   Partnerorganisaties die actief zijn in hetzelfde werkveld, of    
     aangrenzende terreinen die een duurzame samenleving bevorderen

We informeren onze donateurs en partners op de volgende manieren:
•   Via het jaarverslag, rapportages en onze nieuwsbrief die 4 keer per jaar 
     wordt verstuurd
•   Via updates die gedeeld worden op de website en social media:  
     Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn
•   Via direct contact per e-mail of telefoon

Trees for All benadert de media via persberichten, met opiniestukken en via 
één-op-één voorstellen voor nieuws en achtergrondverhalen.

We worden steeds beter gevonden en door de vele partnerschappen met 
bedrijven groeit onze zichtbaarheid. Trees for All is in 2018 vertegenwoordigd 
geweest op 13 beurzen en congressen rondom de onderwerpen bouw, 
energie en CO2. Ook hebben we diverse presentaties gegeven, onder meer 
op het prestigieuze INSEAD Alumni Forum Europe in Noordwijk. Met de 
aandacht voor het klimaat is Trees for All ook met regelmaat in het nieuws 
geweest, onder andere was er een Nieuwsuur item over het compenseren 
van vliegreizen.  

Communicatie

Ambassadeurs
Onze ambassadeurs zijn mensen die net als wij er alles aan doen om een 
groene en gezonde aarde door te geven aan de volgende generatie. Ze zijn 
ieder op hun eigen manier betrokken bij Trees for All en zorgen ook onder 
andere via publicaties en social media vermeldingen voor meer zichtbaarheid 
van Trees for All. Begin 2018 was Lodewijk Hoekstra bij de Boomplantdag in 
de Wehlse Broeklanden waar hij de handen uit de mouwen stak. Reinier van 
den Berg was spreker bij de start van de Plantkaravaan op 30 november 2018.

Doorkijk 2019
Nog meer zichtbaarheid creëren bij een groter publiek is een belangrijke 
voorwaarde voor groei. Het activeren van onze social media kanalen 
middels een gerichte contentstrategie en (online) campagnes zijn 
belangrijke speerpunten. Met ingang van januari 2019 is er een senior 
communicatieadviseur in dienst waardoor er meer capaciteit op 
communicatie beschikbaar is. Via nieuwsbrieven, website, jaarverslag, 
social media en tussentijdse rapportages houden we onze relaties op de 
hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. De jaarlijkse boomplantdagen 
zijn de belangrijkste relatie events van Trees for All. In 2018 zijn er twee 
boomplantdagen georganiseerd. De plantdagen eind 2019 zullen ons 
20-jarig bestaan markeren. Het zal een meerdaags evenement gaan worden 
gezien de enorme interesse en het toenemend aantal partners.
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Bekijk de film over onze Boomplantdag in Wehlse Broeklanden

https://www.youtube.com/watch?v=nzumsGaXNcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nzumsGaXNcU&feature=youtu.be


AMBASSADEUR
SINDS 2010 ‘We werken samen met Trees for all omdat we ons als team

bevoorrecht voelen dat we mogen koersen in de mooiste
decors en landschappen. We willen dit respecteren en er  

   voorzichtig mee omgaan voor de toekomstige generaties.’

- Team Sunweb



‘Klimaat en duurzaamheid: 
het heeft alles met elkaar te maken. 
Hoe meer kennis ik kreeg van weer 

en klimaat, des te dieper beet ik mij 
vast in de wereld van duurzaamheid.’

- Reinier van den Berg27

               ‘Ik wil mensen inspireren 
          om hun eigen leefomgeving te       
        verduurzamen en te vergroenen.’

- Lodewijk Hoekstra 

AMBASSADEURS
SINDS 2015



Trees for All in de media
NRC Handelsblad - 11 mei 2018

Verpakkingsmanagement - 31 mei 2018

Groen - 30 juni 2018

Financial Investigator - 30 juni 2018

De Stad Amersfoort - 31 juni 2018

De Limburger ed. Sittard - 14 juli 2018 Roofs - 31 juli 2018

NRC Handelsblad - 3 augustus 2018

Stentor Kampen/Flevoland - 4 december 2018 Yoga magazine - 31 december 2018

MVO
Er zijn uiteraard meerdere wegen 
die naar Rome leiden om te 
komen tot een tevreden klant. Zo 
zijn er vanuit het MVO-perspectief 
ook mogelijkheden om een 
opdrachtgever ervan te overtuigen, 
zonder direct over de allerlaagste 
prijs te debatteren. Men kan 
bijvoorbeeld samenwerken met 
een organisatie als Trees for All,

een organisatie die zich inzet 
voor een beter klimaat door 
wereldwijd bomen te planten. 
Via Trees for All kan men een 
aanbesteding CO2-neutraal 
realiseren, doordat er bomen 
geplant worden, die de uitstoot 
van het project compenseren.

27



5.0 Onze partners
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Trees for All werkt nauw samen met het bedrijfsleven

Onze CO2-partners gaan voor CO2-neutraal

Samenwerking op maat

Onze productpartners

Onze bedrijfsbospartners investeren in een eigen bos

Lees meer over onze samenwerking met a.s.r

Lees meer over onze samenwerking met Koninklijke BAM Groep

Lees meer over onze samenwerking met Zonnepanelenplus en Zoek Groen

Lees meer over onze samenwerking met Van Happen Containers en ASN Bank

Bedrijven die structureel hun CO2-uitstoot willen compenseren op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier, 
kunnen dat doen via één van onze gecertificeerde bosprojecten. Samen gaan we voor CO2- neutraal.

Bedrijven kunnen bij ons bedrijfsbospartner worden en een bos op naam doneren. We werken volgens het 1-2-Tree programma. 
Dit betekent dat er evenveel bomen worden geplant in Nederland als in het buitenland. Op onze jaarlijkse boomplantdag zijn 
medewerkers en relaties welkom om zelf het nieuwe bedrijfsbos aan te planten. Zo leveren onze bedrijfsbospartners een 
tastbare bijdrage aan de wereld van morgen.

Of je nu zonnepanelen verkoopt, een groene zoekmachine hebt ontwikkeld of masseur bent: bij Trees for All kunnen bedrijven 
op een tastbare wijze invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid. Onze productpartners doneren geen vast bedrag, maar 
kiezen voor een variabele donatie die afhankelijk is van de omzet of het succes van een marketingcampagne. 

Sommige bedrijven willen het heel groot aanpakken. Ze vieren bijvoorbeeld een jubileum en willen hun medewerkers actief 
betrekken bij het werken aan een gezond klimaat. Wij bieden hiervoor een samenwerking op maat. 

We hebben ruim 200 bedrijfspartners, van kleine zelfstandigen tot grote corporates. Bedrijven kunnen CO2-partner, 
bedrijfsbospartner of productpartner worden. Ook bieden we de mogelijkheid voor een partnerschap op maat.
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CO2-PARTNER: a.s.r.

Helpen door te doen: 
a.s.r. geeft het goede 
voorbeeld
Dit is de tijd van doen. Zo luidt de boodschap van a.s.r. 
Zelf geven ze graag het goede voorbeeld. Door in te 
zetten op de verduurzaming van hun dienstverlening, 
beleggingsportefeuille en bedrijfsvoering. Klimaatneutraal 
is het streven. Tot die tijd wordt de onvermijdelijke CO2-
uitstoot gecompenseerd via de duurzame bosprojecten 
van Trees for All. 

Verzekeringsmaatschappij a.s.r. is al vele jaren een 
partner van Trees for All. Als koploper in duurzaamheid 
heeft het bedrijf een voorbeeldfunctie. Adri Meijdam, 
MVO specialist binnen a.s.r. vertelt: ‘We bieden onze 
klanten duurzame verzekeringsproducten en investeren 
in ondernemingen die een duurzame bijdrage leveren aan 
de maatschappij. Via ons beleggingsbeleid hebben wij als 
verzekeraar de grootste impact.’ Zelf groeide Adri op in 
een klein dorpje aan de rivier. Hij zag met eigen ogen hoe 
de natuur om hem heen verslechterde. ‘Eerst mochten 
we geen vis uit de rivier meer eten en later werd het sterk 
afgeraden om in de rivier te zwemmen. Dat heeft mij op 
jonge leeftijd al geleerd hoe belangrijk het is om goed 
voor de natuur te zorgen.’ Adri houdt zich dan ook met 
passie en overtuiging bezig met het MVO beleid van a.s.r.

Focus op mobiliteit 
In 2018 nam de Raad van Bestuur het besluit om het gasverbruik van a.s.r. op de locatie 
in Utrecht volledig terug te brengen naar nul. Nu, een jaar verder, is a.s.r. volledig 
van het gas af. Adri: ‘Het is gaaf dat het ons is gelukt. Tegelijkertijd is er nog veel te 
doen.’ a.s.r. werkt er hard aan om haar footprint te minimaliseren. ‘Negentig procent 
van onze uitstoot wordt bepaald door mobiliteit. Wij stimuleren onze medewerkers 
om naar alternatieven te kijken. Hiervoor hebben we allerlei plannen en regelingen 
zoals een mobiliteitsbudget, energiezuinige en elektrische leaseauto’s, een fietsplan 
en parkeervoordelen voor carpoolers. Ook de bereikbaarheid van Utrecht Oost als 
geheel is iets waar wij graag over meedenken. Het thema duurzaamheid is wat ons 
betreft nooit klaar. Er is altijd een volgende stap!’  

Het belang van bos
De duurzame verzekeraar wil een concrete bijdrage leveren aan een groene en 
gezonde aarde. Bos en natuur spelen hierbij een belangrijke rol. Zo beheert a.s.r. 
circa 40.000 hectares aan grond in Nederland. En de CO2-uitstoot van de organisatie 
wordt gecompenseerd door bosprojecten van Trees for All. Dit is een bewuste keuze. 
‘Via Trees for All dragen wij actief bij aan meerdere sustainable development goals 
zoals armoedebestrijding, het tegengaan van klimaatverandering en herstel van 
ecosystemen en biodiversiteit. Belangrijk vinden we ook dat de lokale bevolking nauw 
betrokken is bij de projecten.’ a.s.r. heeft de afgelopen jaren CO2 gecompenseerd via 
projecten in Bolivia en Oeganda. Hierdoor is herstel en uitbreiding van bestaande 
bossen mogelijk gemaakt. 

Geboortebos
Zelf heeft Adri een persoonlijke band met bomen. ‘Voor de geboorte van mijn 
nieuwe kleinkind ga ik een appelboom planten. Over een paar jaar kunnen we dan 
- als alles volgens verwachting verloopt- samen appels plukken en appelmoes gaan 
maken.’ Dat sluit mooi aan bij zijn idee voor een geboortebos. ‘Ieder dorp of stad 
heeft een begraafplaats. Ik zou het mooi vinden als er in iedere stad of dorp een 
plek zou komen waar (groot)ouder(s) bij de geboorte van hun (klein)kind een boom 
kunnen planten. De geplante bomen groeien na verloop van tijd uit tot een prachtig 
bos waar iedereen zich erkend en herkend kan voelen.’

5.1
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‘Het thema ‘duurzaamheid’ is nooit     
   klaar. Er is altijd een volgende stap!’ 

 - a.s.r.



BEDRIJFSBOSPARTNER: VAN HAPPEN CONTAINERS

Duurzaam ondernemen 
doe je samen
Van Happen Containers gelooft in een circulaire economie. Zelf 
maakt het familiebedrijf een transitie door van afvalinzamelaar naar 
grondstoffenproducent. Samen met klanten en leveranciers planten 
ze het Van Happen Bos. Want duurzaam ondernemen doe je samen.

Afvalinzameling lijkt zo simpel. Maar hoe maak je van afval 
herbruikbare grondstoffen? Over dat vraagstuk buigt Van Happen 
Containers zich. Zij ontwikkelden een innovatieve sorteermachine 
voor gemengd afval. Norbert Lax, projectmanager, vertelt: ‘De 
uitdaging zit in het waardevol maken van materialen die als 
afval worden beschouwd. Het is een traject van proberen en 
verbeteren.’ Van Happen Containers streeft naar een circulaire en 
duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan 
het verkleinen van haar eigen footprint.

Norbert: ‘Je kunt op verschillende manieren maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Allereerst moet je kijken naar je eigen 
kernprocessen. Zo hebben we een eigen academie waar we onze 
chauffeurs bij- en nascholing geven om zuinig te rijden. Ook investeren 
we in brandstof- en routeoptimalisatie. Het minimaliseren van onze 
kilometers heeft namelijk direct invloed op onze footprint. Maar 
ook op andere manieren kun je als bedrijf veel impact hebben. 
Samenwerken is daarbij het sleutelwoord.’

5.2

‘Samen maken we de wereld een beetje mooier 
door nieuw bos aan te planten.’

Ter gelegenheid van hun 80-jarige bestaan koos Van Happen Containers voor 
een samenwerking met Trees for All. ‘Wij hebben gezocht naar een manier 
om al onze stakeholders te betrekken. Samen met klanten, medewerkers 
en leveranciers maken we de wereld graag een beetje mooier door nieuw 
bos aan te planten.’ Als familiebedrijf hebben ze bij Van Happen Containers 
veel oog voor de volgende generatie. Norbert: ‘Ik vraag me regelmatig af hoe 
de wereld er over dertig jaar uitziet. We zijn daarom verplicht om nu iets te 
doen.’ Bomen planten is voor hem een concrete manier om in actie te komen. 
Zijn motto: ‘Bomen en groen zijn niet alleen goed, ze doen je ook goed!’

Samenwerken is het sleutelwoord

Oog voor de volgende generatie
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BEDRIJFSBOSPARTNER: ASN BANK

Het ASN Bos groeit
Het is geen toeval dat ASN Bank in 2018 voor een commercial heeft 
gekozen met dieren die in het bos leven. Want al sinds 2015 plant ASN 
Bank samen met Trees for All bomen. Trouwe klanten die twintig jaar 
of meer bankieren bij de bank zijn uitgenodigd om mee te planten.

Mensenrechten, klimaat en biodiversiteit; de duurzaamheidspijlers 
van ASN Bank. De bank financiert en belegt alleen in toekomst-
gerichte bedrijven, sectoren en landen. Met respect voor mens, 
dier en natuur. Voor mensen die graag bijdragen aan een betere 
wereld heeft ASN Bank een aansprekende boodschap. ‘Hoe meer 
mensen bij ons bankieren, hoe meer positieve invloed wij kunnen 
uitoefenen. Geld is namelijk een effectieve manier om impact te 
hebben op de wereld om je heen’, aldus Renée Ras, marketeer bij 
ASN Bank. Zij heeft samen met haar collega’s gewerkt aan een nieuwe 
merkstrategie die een nog breder en ook jonger publiek aanspreekt. 

Een partnership met Trees for All past bij het hogere doel van ASN Bank. 
Renée legt uit: ‘Jullie zijn een mooie stichting met veel expertise op het gebied 
van duurzame bosprojecten. Dat is niet onze core business en dus werken we 
graag samen.’ Sinds de samenwerking zijn er al bijna 35.000 bomen de grond 
in gegaan in Nederland en in de tropen. ‘Met deze projecten wordt concreet 
bijgedragen aan klimaatverbetering en meer biodiversiteit, twee belangrijke 
speerpunten van de bank.’

5.3

ASN Bank heeft haar klimaatdoelstelling enige tijd geleden nog verder 
aangescherpt. Renée: ‘Om klimaatpositief te worden, is het nodig dat we 
projecten financieren die ervoor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt 
gehaald en op een veilige manier opgeslagen. Deze koolstofopslag is onder 
andere mogelijk via de aanplant van bomen.’ In het klimaatbeleid van ASN 
Bank zijn daarom activiteiten als de financiering van bosaanplant opgenomen. 
‘ASN Bank heeft een helder en concreet doel voor ogen: in 2030 willen wij de 
eerste klimaatpositieve bank zijn met een netto winst op de eigen CO2 winst-en-
verliesrekening.’ Dat er maar veel banken en andere bedrijven mogen volgen!

35.000 bomen geplant

Klimaatpositief in 2030

‘Duurzaamheid is niet voor de happy few, 
maar voor de happy many.’

Impact met geld

Dat is het geluid wat wij willen laten horen. Mensen willen graag 
goed zijn voor de wereld, maar ook voor zichzelf. Dus gaan we uit 
van een positieve benadering waarbij we iedere stap in de goede 
richting aanmoedigen. Juist ook door bewust voor een duurzame 
bank te kiezen, kunnen mensen impact hebben met hun geld.’
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PRODUCTPARTNER: ZONNEPANELENPLUS

Zonne-energie en bomen: 
een logische combinatie
Voor ondernemer Chris de Jong en zijn compagnon is het 
glashelder: ondernemen is meer dan geld verdienen. De keuze 
voor een maatschappelijk partner was dan ook snel gemaakt. 
Samen met Trees for All wordt er gespaard voor een bos op 
naam. Eind dit jaar gaan de bomen de grond in.

‘Het is mooi om een bedrijf te starten dat in de kern goed is 
voor het milieu’, vertelt Chris de Jong. ‘Wij leveren een concrete 
bijdrage met onze hoogwaardige zonnepanelen. Duurzaamheid 
is voor ons het sleutelbegrip. Wij gaan voor de hoogste kwaliteit 
met 25 jaar garantie en een cradle2cradle keurmerk.’ In zeven 
jaar tijd is Zonnepanelenplus uitgegroeid tot een succesvol 
bedrijf met zestig medewerkers. Iets waar Chris met recht trots 
op is. Zelf geven ze graag het goede voorbeeld. ‘Het kantoor 
is energieneutraal dankzij de zonnepanelen op het dak. Wat 
mobiliteit betreft worden de eerste stappen gezet richting 
elektrisch rijden.’

Zonnepanelenplus wil niet alleen commercieel, maar ook maatschappelijk 
bijdragen aan een gezond klimaat. ‘Wij hebben een partij gezocht die bij onze 
business past. Trees for All was voor ons een logische keuze. Voor iedere 
nieuwe klant, planten wij twee bomen volgens het 1-2-Tree programma. 
Dit wordt ontzettend gewaardeerd door onze klanten en het maakt onze 
medewerkers bewust van de samenwerking die we met Trees for All hebben.’

‘Duurzaamheid is voor ons het sleutelbegrip.’5.4
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PRODUCTPARTNER: ZOEKGROEN

Zoek en vergroen
Verandering begint bij jezelf. Met die gedachte startte Sjoerd 
Huijbregts op persoonlijke titel het initiatief ‘ZoekGroen’. 
ZoekGroen is een op Google gebaseerde zoekmachine en doneert 
95% van zijn verdiensten aan goede groene doelen.

Zelf was Sjoerd al jaren bezig met CO2-compensatie via Trees for 
All toen hij met het idee kwam om een eigen groene zoekmachine 
te starten. Met een simpel idee, veel impact hebben. Dat was zijn 
wens. De zoekmachine ZoekGroen is in 2017 van start gegaan. 
Zelf noemt hij het een uit de hand gelopen hobby, want in het 
dagelijks leven werkt Sjoerd als adviseur en projectleider bij een 
ingenieursbureau. 

ZoekGroen heeft maar één doel: zoveel mogelijk bomen planten 
en de woestijnen terugdringen. Het businessmodel is volledig 
ideologisch; 95 procent van de advertentieopbrengsten gaat 
naar projecten van Trees for All en Just Diggit, slechts 5 procent 
wordt gebruikt om de organisatiekosten te dekken. Geld voor 
marketingcampagnes is er niet, dus het initiatief moet het hebben 
van mond tot mond reclame. ‘Het is een bewuste keuze geweest 
om geen commercieel bedrijf op te zetten. Hopelijk groeit het 
netwerk rondom ZoekGroen met mensen die net als ik iets willen 
terugdoen voor de wereld.’

Meedoen is heel eenvoudig. Op de website www.zoekgroen.nl kun 
je ZoekGroen als standaardbrowser instellen. Het is een eenmalige 
actie en daarna draag je door je zoekgedrag bij aan een beter klimaat 
en meer bomen in de wereld. Je hoeft verder niets extra’s te doen. 
De zoekresultaten op ZoekGroen worden aangeleverd door de meest 
gebruikte zoekmachine ter wereld: Google.

‘Bomen planten via ZoekGroen is de meest simpele 
variant om te helpen vergroenen.’ 

5.5
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PRODUCTPARTNER: Koninklijke BAM Groep nv

Op 12 mei 2019 viert Koninklijke BAM Groep nv haar 150-jarig 
bestaan. Bijna iedereen in Nederland kent het bouwbedrijf BAM, 
want hun logo kom je bijna dagelijks wel ergens op een bouwproject 
tegen. Het bedrijf dat ooit ‘Bataafse Aanneming Maatschappij’ 
heette, is uitgegroeid tot één van de grote Europese bouwconcerns 
en heeft vestigingen in acht Europese landen. 

5.6

Dankzij de samenwerking met BAM, nu ook 
plantdagen in Europa

‘Met dit gebaar aan toekomstige generaties 
onderstrepen we BAM’s missie om 

een duurzame omgeving te realiseren.’

Het was een spannende en intensieve opgave om in de Europese landen 
partners en projecten te vinden die voldoen aan onze strenge eisen. Het 
gaat ons er immers om bomen te planten die zich ook daadwerkelijk tot 
bossystemen gaan ontwikkelen. Dat vergt betrouwbare partners met een 
goed trackrecord en projecten waar een bosbestemming op de betreffende 
percelen ligt. Daarnaast moesten deze partners BAM medewerkers in het 
betreffende land ook de gelegenheid geven om te participeren in een plantdag. 
Deze plantdagen staan op de planning voor 2019.

Om hun verjaardag te vieren, plant de BAM in 2018 en 2019 in 
samenwerking met Trees for All 150.000 bomen. 50.000 bomen 
worden geplant in de diverse vestigingslanden in Europa en 100.000 
in onze buitenlandse projecten, Bolivia en Oeganda. Hiermee plant 
Trees for All voor het eerst bomen in meerdere Europese landen 
naast Nederland. Het gaat om België, Duitsland, Denemarken, 
Zwitserland Groot-Brittannië en Ierland. De projecten zijn door Trees 
for All exclusief geselecteerd voor het 150-jarig bestaan van BAM.
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CEO van de BAM Rob van Wingerden: ‘Vanuit onze oorsprong als klein familiebedrijf zijn we uitgegroeid tot 
een toonaangevende Europese onderneming. Door de jaren heen hebben we indrukwekkende gebouwen en 
infrastructuur gerealiseerd waarmee we de levenskwaliteit van veel mensen hebben verbeterd. Daarop zijn we 
enorm trots. We willen deze historische mijlpaal vieren op een manier waar iedereen baat bij heeft, en die onze 
betrokkenheid bij het behoud van de aarde onderschrijft. Daarom zal BAM in 2019 wereldwijd 150.000 bomen 
planten. Met dit gebaar aan toekomstige generaties onderstrepen we BAM’s missie om een duurzame omgeving te 
realiseren. Duurzaam in termen van kwaliteitsbeleving voor de honderdduizenden gebruikers van onze projecten, 
en duurzaam qua oplossingen voor onze opdrachtgevers en waarde creatie voor onze aandeelhouders.’

Meer informatie over de geschiedenis van BAM en de diverse jubileumactiviteiten is te vinden op www.bam.com/150
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6.0 Verantwoordingsverklaring

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt vast aan welke eisen jaarverslagen van organisaties met het 
CBF-keurmerk moeten voldoen. Dit hoofdstuk bevat de verantwoordingsverklaring. Deze verklaring beschrijft 
hoe de organisatie op bestuurlijk, uitvoerend en financieel vlak functioneert.
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Hemke de Weijs 
voorzitter 

Stef Röell
voorzitter 

Ruud Vellema  
penningmeester 

Roel Nozeman   
secretaris

Cor van Meijenfeldt    
bestuurslid

Hoofdfuncties  • Manager financial instruments Economic Board Utrecht 
   • Eigenaar Deoso truffels 

Hoofdfunctie  • Advocaat, rechtsgebied intellectuele eigendom, bij Nysingh 

Gepensioneerd

Hoofdfuncties  • Senior-Adviseur Biodiversiteit bij ASN Bank 
   • Eigenaar Connecting In Wind 

Gepensioneerd

Het overzicht bevat de bezoldigde hoofdfunctie(s) en onbezoldigde nevenfunctie(s) van de bestuursleden.
Overzicht van het bestuur (ultimo 2018)

Nevenfunctie  • Lid wetgevingsadviescommissie bij Intellectuele Eigendom Nederlandse Orde van Advocaten

Nevenfunctie   • Bestuurder bij Utrecht community: www.utrechtco.nl

Nevenfuncties  • Voorzitter Bridgeclub Doorwerth 
   • Chauffeur Bulktransport Voedselbank Arnhem 
   • Rondleider Nederlands Openluchtmuseum (NOM) 

Nevenfunctie  • Bestuurslid Stichting Veen te Reeuwijk

6.1  DE ORGANISATIE
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Raad van Advies (ultimo 2018)

Verantwoording directiebeloningHet bestuur

De Raad van Advies is in 2018 niet bijeen geweest in vergadering om Trees for 
All te voorzien van feedback. Wel heeft er een uitgebreide consultatie per mail 
plaatsgevonden bij een dilemma dat zich voordeed in de fondsenwerving. 

•  Reinier van den Berg
•  Jan Paul van Soest
•  Louise Vet
•  Anne Walraven
•  Herman van der Zwan

Trees for All heeft een onbezoldigd en onafhankelijk bestuur. Het bestuur 
bestaat uit personen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van 
bosecologie, milieu, openbaar bestuur en bedrijfsleven. Het bestuur draagt de 
eind-verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de organisatie en de 
uitvoering van de programma’s en activiteiten. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor de organisatie, zij benoemt de directie en stuurt deze aan. Tevens stelt 
zij de meerjarenvisie, jaarrekening en het jaarplan vast en toetst de voortgang 
van het jaarplan. In 2018 kwam het bestuur zes keer formeel bij elkaar. 

Bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen beloning of vakantiegeld, 
anders dan voor gemaakte kosten. Het is ook niet wenselijk dat bestuursleden 
betaalde opdrachten uitvoeren voor de Stichting, hetgeen ook niet is gebeurd. 
Bestuursleden worden voor de duur van drie jaar benoemd door het bestuur, 
dat minimaal uit vijf en maximaal uit zeven leden bestaat. Na deze periode 
kan een bestuurslid herkozen worden, hiervoor is een rooster van aftreden 
opgesteld. Indien een bestuurslid een tussentijds aftredend lid vervangt, 
geldt voor dit rooster als nieuwe datum van aftreden, de voor het aftredend 
lid geldende datum. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden 
benoemd door het bestuur.

Er is geen Raad van Toezicht. Door de aanstelling van een directeur met 
gedelegeerde bevoegdheden, is het bestuur het controlerend orgaan. Een 
taak die anders zou zijn neergelegd bij de Raad van Toezicht.

De Raad van Advies bestond uit de volgende leden:
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Het bestuur bepaalt het beloningsbeleid, de hoogte van het loon en andere 
vergoedingen voor de directie. Het bestuur past dit beleid periodiek aan. 
Wat betreft de beloning volgt Trees for All de Regeling beloning directeuren 
van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Deze regeling geeft een 
maximumnorm voor het jaarinkomen, die past bij de zwaarte van de functie, 
bij de omvang van de organisatie, de complexiteit van de organisatie, de 
organisatorische context en het directiemodel. 

Het bestuur beoordeelt de zwaarte van de directiefunctie bij Trees for All 
met een BSD-score van 364 punten. De directiefunctie valt hiermee in 
functiegroep F. De directeur van Trees for All is parttime werkzaam geweest 
in 2018 (factor 0,66). Het jaarinkomen op fulltime basis bedroeg over het 
verslagjaar 2018 €90.596. Voor de genoemde functiegroep geldt per 1 juli 
2018 een maximaal fulltime jaarinkomen €95.952 per jaar. De beloning van 
de directie valt dus binnen het maximum. Het totale jaarinkomen inclusief 
de belaste vergoedingen, bijtellingen, pensioenlasten en overige beloningen, 
blijft ook binnen het in de regeling opgenomen maximum.



Team  (ultimo 2018)
Naast haar vaste team kan Trees for All een beroep doen op 
een aantal vrijwilligers. Onder meer voor het ontwerp van 
communicatiematerialen zoals dit jaarverslag. De rechten en 
plichten worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. In 
2018 zijn twee vrijwilligersovereenkomsten gesloten. 

Lena Euwens
directeur

Simone Groenendijk
manager fondsenwerving 

& communicatie

Aletta Janssen
sr. fondsenwerving 
& relatiemanager

Brechtje Horsten
communicatie
medewerker

Elsbeth Gerritsen
programmamanager

bos Nederland

Wimjan Heezen
manager 

finance & operations

Annet van Eerden
freelance 

fondsenwerver

Sjaak de Ligt
manager speciale

projecten

Edmond Muller
programmamanager

bos buitenland

Vrijwilligers

Trees for All Stichting, voorheen Trees for Travel, is statutair 
gevestigd te Aalsmeer en heeft haar kantoor in Arnhem. De 
statutaire doelstellingen van de stichting zijn ongewijzigd in het 
jaar 2018.

Rechtsvorm en doelstelling
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Voorraadbalans
In een voorraadbalans houdt de organisatie bij hoeveel bomen zijn gedoneerd 
en hoeveel CO2 moet worden vastgelegd. Indien in enig jaar meer donaties 
worden geworven voor bosaanplant en/of CO2-vastlegging dan in de 
overeenkomsten met de projectpartner is voorzien, zal dit de komende jaren 
moeten worden ingehaald door met de projectpartner afspraken te maken 
over deze extra aanplant. Een accountant controleert de voorraadbalans. 

Continuïteitsreserve
Trees for All maakt meerjarenafspraken met de projecten voor de dekking 
van haar kosten. Hiertegenover streeft zij naar meerjarige afspraken met haar 
deelnemers. Tegen de achtergrond van deze risico’s is een aanzienlijk deel 
van het eigen vermogen benodigd om continuïteitsrisico’s voor de korte en 
lange termijn af te dekken. De stichting streeft naar een continuïteitsreserve, 
ter grootte van anderhalf keer de kosten van de werkorganisatie (alle kosten 
minus de kosten van de doelstelling). 

Bestemmingsreserve
De organisatie kan bestemmingsreserves aanhouden. Deze betreffen 
afgezonderde delen van het eigen vermogen waaraan door het bestuur een 
beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. Het betreft in zijn algemeenheid 
de reserves die nodig zijn om aan de verplichtingen ten aanzien van projecten 
in de komende jaren te kunnen voldoen en ten behoeve van specifieke 
investeringen, waarvoor geen vreemd vermogen kan worden aangetrokken. 
Het bestuur brengt jaarlijks de beperking in de bestemming aan. 

Beleggingen en vreemd vermogen
Trees for All heeft geen financiële beleggingen of vreemd vermogen uitstaan 
bij derden.

Doelbereik en efficiënte middelenbesteding
Het bestuur van Trees for All onderschrijft de doelstelling dat de organisatie 
continu dient te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat 
effectief en doelmatig wordt gewerkt aan de realisering van de doelstelling.

Ons doel is om minimaal 75 procent van de totale lasten te besteden aan 
de doelstellingen van onze stichting. In 2018 was dit 78%. Het bestedings-
percentage van de baten aan de doelstellingen was in totaal 75%.

Daarnaast is de verhouding tussen de kosten van eigen fondsenwerving en de 
daaruit gerealiseerde inkomsten 14%. Het CBF maximeerde dit percentage 
op 25%. Verder is in 2018 in totaal 8% van de kosten besteed aan het beheer 
en de organisatie.

6.2  MIDDELEN

Beleidskader
Eens per drie jaar stelt het bestuur een meerjarenbeleidskader vast waarin 
de beleidsvoornemens en richtinggevende doelstellingen zijn vastgelegd. 
Het Meerjarenprogramma wordt met jaarplannen en begrotingen 
vormgegeven en uitgevoerd. Het Meerjarenprogramma 2018 tot 2020 is 
eind 2017 opgesteld, de definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden in het 
eerste kwartaal van 2018. 

De jaarplannen en begrotingen worden opgesteld onder verantwoordelijk-
heid van de directie en na bespreking vastgesteld door het bestuur. De 
directie brengt minimaal vijf keer per jaar verslag uit aan het voltallige 
bestuur over de voortgang van de activiteiten. Waar nodig wordt het beleid 
bijgesteld en stilgestaan bij de prioriteiten. 
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7.0 Financiële verantwoording
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 - BEDRAGEN IN EURO’S

JAARREKENING 2018
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Belastingen

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

6.038 2.152

883 0

199.345 93.939

903.224 675.815

1.109.490 771.906

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Bestemmingsfondsen

VOORZIENINGEN 

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA

31-12-2018 31-12-2017

200.435 144.824

0 0

0 0

0 0

0 0

909.055 627.082

1.109.490 771.906
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BATEN REALISATIE 2018 BEGROTING 2018 REALISATIE 2017

Baten uit eigen fondsenwerving 1.221.032 898.588 792.636

Subsidies van overheden 0 0 0

Rentebaten en baten uit beleggingen 335 975 721

Overige baten 34.778 0 114.775

TOTAAL BATEN 1.256.145 899.563 908.132

LASTEN 

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

CO2-compensatie en bosaanplant 869.000 557.434 566.850

Bewustwording 72.182 67.198 78.355

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN 941.182 624.632 645.205

WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving 167.219 186.202 108.158

LASTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Kosten beheer en administratie 92.132 85.527 97.016

TOTAAL LASTEN 1.200.534 896.361 850.379

RESULTAAT 55.611 3.202 57.753

Resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:

Continuïteitsreserve 55.611 3.202 57.753

Bestemmingsreserves 0 0 0

Bestemmingsfondsen 0 0 0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 - BEDRAGEN IN EURO’S



TOELICHTING LASTENVERDELING 2018
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Directe kosten v.d. doelstelling
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Financieringskosten
Fondsenwervingskosten
Overige kosten
Algemene kosten

TOTAAL

803.434
56.986

3.072
3.520

153
0
0
0

1.836

7.326
54.258

3.794
4.348

189
0
0
0

2.268

0
114.882

5.782
6.625

287
0

36.188
0

3.455

0
76.992

5.420
6.211

269
0
0
0

3.239

810.760
303.118

18.068
20.704

898
0

36.188
0

10.798

503.879
274.352

21.800
19.080

0
0

65.325
0

11.925

522.319
269.409

16.149
17.315

485
0

4.675
0

20.027

869.000 72.182 167.219 92.132 1.200.534 896.361 850.379

18,8%
17,0%
17,0%
17,0%
17,0%

0,0%
17,0%
17,0%

17,9%
21,0%
21,0%
21,0%
21,0%

0,0%
21,0%
21,0%

37,9%
32,0%
32,0%
32,0%
32,0%

100,0%
32,0%
32,0%

25,4%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%

0,0%
30,0%
30,0%

0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

KOSTENTOEREKENING

Directe kosten v.d. doelstelling
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Financieringskosten
Fondsenwervingskosten
Overige kosten
Algemene kosten



CONTROLEVERKLARING VERKORTE JAARREKENING
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