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VOORWOORD

TREES FOR ALL IN BEWEGING
2017 was een jaar vol veranderingen voor Trees for All. Dat had voor een deel te maken
met de ontwikkelingen om ons heen. Het akkoord van Parijs werd gesloten in 2015 en
geratificeerd in 2016. De Nederlandse overheid nam begin 2017 een groen regeerakkoord aan.
Ontwikkelingen die merkbaar waren voor Trees for All. De stap vooruit in de energietransitie
vanuit overheidswege, raakt particulieren, bedrijven en organisaties waar Trees for All
donaties van ontvangt.
We zien een groeiende groep particulieren en bedrijven die zich serieus willen inzetten voor
een wereld die duurzaam en schoon is. Een groep die Trees for All steeds vaker weet te vinden.
Ook begint duurzaamheid een andere plek te krijgen in het maatschappelijke debat. Bijna
dagelijks valt het woord ‘klimaat’ en ‘klimaatverandering’ in het journaal, thema’s als hitteeilanden in de stad, biodiversiteit en CO2-uitstoot zijn bekende thema’s geworden in de media,
net zoals de dramatische afname van het aantal insecten en andere dier- en plantensoorten.
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2017

Duurzaamheid is ‘hot’ en natuur is ‘in’. Dat biedt kansen voor Trees for All, zoals het opgerichte
Actieplan Bos en Hout waarin bedrijven, onderzoekers en natuurorganisaties aandacht vragen
voor het belang van meer bos. In het plan roepen zij op tot duurzaamheid in bosbeheer en
houtproductie- en gebruik. Trees for All was eind 2017 dagvoorzitter van de werkconferentie
van Actieplan Bos en Hout.
Ook op de werkvloer zijn veel ontwikkelingen geweest in 2017. In het begin van het jaar
zijn twee nieuwe medewerkers aangesteld voor sales en grondverwerving. In september
2017 werd het team uitgebreid met twee medewerkers communicatie, en startte de nieuwe
directeur. Samengevat zijn er veel personele veranderingen geweest bij Trees for All, waarbij
de organisatie een groei doormaakte, tegelijkertijd voortbouwend op het fundament van de
jaren ervoor en met de blik op de toekomst gericht.
Jaap Bos
voorzitter Trees For All
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INLEIDING

1.1 ONZE MISSIE
Trees for All zorgt voor meer bos, wereldwijd, dat ten goede komt aan mensen,
dieren, planten en het klimaat. In onze projecten zoeken we altijd naar meerwaarde
in brede zin.

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van enkele werelddoelen van de
Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld tot 2030:
Werelddoel nummer 13
Herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit
Werelddoel nummer 15
Beperken van de klimaatverandering
Werelddoel nummer 1
Verminderen van armoede in ontwikkelingslanden
Door donateurs te verbinden met onze bosprojecten, maken we hen bewust van de onderlinge
verbondenheid, afhankelijkheid én verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden.

1.2 URGENTIE TREES FOR ALL
Bossen zijn cruciaal voor al het leven op aarde. Helaas verliezen we jaarlijks miljoenen hectare
bos, waaronder veel vitale en natuurlijke ecosystemen met een hoge biodiversiteit. Ook
hebben we wereldwijd veel meer bossen nodig om CO2 vast te leggen. Absorptie en langdurige
vastlegging van CO2 is een voorwaarde om de opwarming van de aarde binnen de grenzen te
houden die in 2015 in Parijs door bijna alle wereldlanden zijn afgesproken.
De snelle transitie naar een duurzame en klimaatneutrale maatschappij is niet alleen wenselijk,
maar ook broodnodig. Het werk van Trees for All wordt alleen maar urgenter. Gelukkig beseffen
wij dat niet alleen. Steeds meer particulieren en bedrijven weten ons te vinden. Trees for All
voelt de verantwoordelijkheid om met hen samen de positieve impact op de natuur en het
klimaat te vergroten.
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1.3 ONZE VISIE
Het logo van Trees for All zegt het eigenlijk al: bossen zijn onmisbaar op deze aarde.
Daarom willen we onze waardevolle bossen beschermen en waar nodig herstellen.
Daarnaast willen we bijdragen aan de bewustwording van particulieren en bedrijven
over hun verantwoordelijkheid.
BEWUSTWORDING

WAT KAN JIJ ALS PERSOON OF BEDRIJF BIJDRAGEN?

Trees for All wil een concreet handelingsperspectief bieden aan mensen om hun huidige
uitstoot te compenseren en/of een boom te doneren en zo positief bij te dragen aan het
klimaat en aan het behoud van een leefbare aarde

WEDERZIJDS RESPECT

ECOLOGISCHE MEERWAARDE

1.4 ONZE WERKWIJZE
Trees for All opereert op het snijvlak van:
DUURZAME
ONTWIKKELING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NATUURBEHOUD

TREES FOR ALL
DUURZAME
BOSPROJECTEN

Het maximale deel van de donaties komt terecht bij het beoogde doel: duurzame
bosprojecten. Donateurs mogen professionele begeleiding van ons verwachten
bij de invulling van hun wensen rondom bijvoorbeeld duurzaam of CO2-neutraal
ondernemerschap. Trees for All kenmerkt zich door het geven van eerlijk advies, waarbij
het bos en de investering in de toekomst altijd centraal staan.

ECONOMISCHE MEERWAARDE

€
TREES FOR ALL JAARVERSLAG 2017
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SOCIALE ONTWIKKELING

2

FONDSENWERVING

2.1 MEERWAARDE TREES FOR ALL
Zoals we eerder schreven, staat duurzaamheid hoger op de agenda van allerlei partijen en lijkt
het onderwerp meer te leven onder een brede groep mensen. Deze ontwikkelingen helpen
Trees for All in haar werk. We stelden ook vast dat steeds meer organisaties, particulieren en
bedrijven Trees for All weten te vinden.
Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van donateurs hebben we het afgelopen
jaar duidelijker benoemd wat de meerwaarde van Trees for All is voor hen. We hebben ons
verhaal samengevat met 3 V’s.
VERDUURZAMEN
VERBINDEN
VERTELLEN
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2.2 ONZE PRODUCTEN

VERDUURZAMEN

Bedrijven en particulieren die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen of een bijdrage
willen leveren aan een duurzame leefomgeving kunnen daarvoor bij ons terecht en kunnen
kiezen uit de volgende producten:

Op het gebied van CO2-reductie:
- Bomen doneren/CO2 compenseren voor webshops en pakketbezorging
- Bomen doneren voor groen reizen in het openbaar vervoer
Op het gebied van de circulaire economie:
- Bomen doneren bij de aanschaf van houten producten
- Bomen doneren bij de aanschaf van papieren tasjes

BOOMAANPLANT

Voor het planten van bomen bieden we onze klanten het
marketingconcept 1-2-Tree. Dit betekent dat zowel bomen
in Nederland worden aangeplant als bomen in één van onze
buitenlandse bosprojecten, daar waar de bomen sneller CO2
opnemen. Wanneer een donateur een bepaald bedrag of 2 bomen
doneert dan wordt dat bedrag of de bomen verdeeld over onze
Nederlandse en buitenlandse bosprojecten.

VERBINDEN
• Bedanken van je relaties door middel van een boomdonatie:
- Voor het kopen van het product/dienst
- Voor duurzaam/wenselijk gedrag
- Voor het zijn van een trouwe klant
- Ter ere van een festiviteit

CO2-COMPENSATIE

Bedrijven en particulieren kunnen hun CO2-uitstoot compenseren
in ons Gold Standard gecertificeerde Smart Forest Project in
Bolivia. In deze reeds geplante bossen is de hoeveelheid vastgelegde
CO2 door Gold Standard gemeten, gecontroleerd en gecertificeerd.
Hierdoor garanderen wij lokaal een duurzame bijdrage met
maximale impact op sociaal-, economisch- en ecologisch gebied.

• Voor het opdoen van ideeën
• Uitbreiden netwerk gelijkgestemden via netwerk van Trees for All

CO2
TON

VERTELLEN
• Symboliek van de boom past bij het verhaal wat je wilt vertellen
• Boodschap Trees for All past bij het verhaal wat je wilt vertellen

MEER DEELNAME 1-2-TREE
De 3V’s en de symboliek van bomen en bos spreken donateurs erg aan. In veel
samenwerkingen heeft de meerwaarde van de boom ervoor gezorgd dat meer en meer
bedrijven kiezen voor deelname aan het 1-2-Tree-programma in relatie tot het activeren,
enthousiasmeren of bedanken van medewerkers, klanten of relaties.
MEER DAN CO2-NEUTRAAL
CO2-compensatie: we zijn blij om te zien dat meer mensen zich willen inzetten voor een
klimaatpositieve impact. De calculator op onze website wordt in toenemende mate gebruikt
om te doneren. Voor een aantal mensen is CO2-neutraal ondernemen niet voldoende, ze
willen een stapje verder zetten door klimaatpositief te worden.
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2.3 GROEI IN FONDSENWERVING

RESULTATEN BOOMDONATIES EN CO2-COMPENSATIE PER PROJECT
TOT EN MET DECEMBER 2017

Het jaar 2017 is een zeer succesvol jaar geweest. De begroting en met name de doelstellingen
voor de fondsenwerving waren ambitieus. We hebben die doelstelling overtroffen. In de laatste
maanden vond een succesvolle eindspurt plaats, waarbij zowel een aantal grote donateurs
met ons in zee is gegaan alsook veel kleine bedrijven. Opvallend is de enorme toename van
particuliere donaties, veelal rechtstreeks via de website. Naast bestaande deelnemers heeft
Trees for All in 2017 ook weer veel nieuwe deelnemers weten te betrekken.
BIJDRAGE PER CATEGORIE AAN DE BATEN IN 2017

43%
57%

TOTALE BATEN

BOOMDONATIES

CO2-COMPENSATIE

€792.635

BOOMAANPLANT
CO2-COMPENSATIE

Bolivia CO2
+ €335.742

Trees for All heeft in 2017 aan drie bosprojecten bijgedragen:
• ArBolivia in Bolivia
• Mount Malindang in de Filipijnen
• Nationaal Bossenfonds in Nederland

CO2
TON

33.666

BIJDRAGE PER PROJECT IN 2017

24%
50%

ARBOLIVIA*
MOUNT MALINDANG
NATIONAAL BOSSENFONDS
* De meeste donaties waren voor ArBolivia,

=

omdat daar zowel boomaanplant als
CO2-compensatie plaatsvindt

=

8.054

Onze fondsenwervers hebben in 2017 flink ingezet op het werven van fondsen, waarbij ze veel
klantcontact hadden. Bedrijven werden bezocht, onze medewerkers waren aanwezig op allerlei
netwerkbijeenkomsten, veel bedrijven en organisaties hadden telefonisch contact met ons.
We kregen terug van partners dat het betrokken en laagdrempelige contact met ons als stichting
werd gewaardeerd. We blijken bedrijven te helpen bij het vinden van een oplossing die past
bij hun bedrijfsvoering en hun positionering. Een ander kenmerk is dat we de plantdagen zelf
organiseren, in nauwe samenwerking met de grote donateurs, en het hele team van Trees for
All is op zulke dagen present.

TREES FOR ALL JAARVERSLAG 2017

Bosaanplant Filipijnen
+ €30.761

Nationaal Bossenfonds
+ €40.070

26%
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7.469

Bolivia bomen
+ €60.736
=

12.955

1-2-Tree
+ €325.325
=

31.337

3

COMMUNICATIE

3.1 HELDERE EENDUIDIGE BOODSCHAP:
MEERWAARDE VAN DE BOOM
In 2017 wilde Trees for All nog duidelijker aangeven waarvoor zij staat en wat de
relevantie en urgentie is van het bestaan van haar organisatie. In het communicatieplan
van 2017 stond daarom ‘het verhaal van de boom’ centraal, waarbij de meerwaarde van
de boom het uitgangspunt was. Denk daarbij aan zaken als:
- CO2-opname
- schone lucht
- tegengaan van erosie
- bos als voedselbron
- behoud van biodiversiteit
Dit is doorgevoerd in nieuwe en bestaande communicatiemiddelen zowel on- als offline,
waarbij nog sterker dan voorheen de boom in relatie tot de mens centraal wordt gesteld
op een eenduidige en duidelijke wijze. Daarbij werden de producten CO2-compensatie en
1-2-Tree beter voor het voetlicht gebracht. De relevantie en urgentie van Trees for All werd
sterker benadrukt, dit resulteerde onder andere in een toename in de fondsenwerving.

3.2 STERKERE INZET EXTERNE COMMUNICATIE
In 2017 is zowel on- als offline hard gewerkt aan een sterkere externe communicatie voor
een betere zichtbaarheid en bekendheid van Trees for All. Door extra capaciteit aan te
trekken kon dit jaar hierop steviger worden ingezet.

3.2.1 ONLINE COMMUNICATIE
Voor de online communicatie is ingezet op de onderstaande zaken:
• Vernieuwing website
• Actueel houden van website
• Actiever op sociale media
• Seizoensgebonden nieuwsbrief
• 4 Campagnes (Groene voetstappen, Herfstboom, Kerstboom, Babette Porcelijn)
De gevolgen van de inzet waren goed merkbaar. Met name was er een grote toename van
het aantal bezoekers op onze website en heeft er een verdubbeling plaatsgevonden bij de
online-fondsenwerving. Ook is het aantal volgers op sociale media toegenomen.

TREES FOR ALL JAARVERSLAG 2017
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ONLINE CAMPAGNES

GROENE VOETSTAPPEN

HERFSTBOOM

KERSTBOOM

CAMPAGNE GOEDE VOORNEMENS

Samen met het Klimaatverbond
Nederland deden we in september
2017 weer mee aan de Groene
Voetstappen
Campagne,
waarbij
schoolkinderen geld konden ophalen
voor Trees for All. Groene Voetstappen
is een landelijke bewustwordingsactie
waarin duizenden kinderen lopend
en met de fiets naar school gaan voor
een beter klimaat. De scholen konden
donatieformulieren online bestellen
en invullen. De precieze opbrengst is
niet bekend.

Net voor de herfstvakantie was online
een herfstcampagne gestart met de titel
‘Zorg voor het bos en plant een boom’.
De actie plaatsten we op onze website
en op sociale media. We speelden in op
het gevoel van buiten zijn, genieten van
de herfstkleuren in het bos, wandelen,
de geur van paddenstoelen etcetera.
Met deze campagne wilden we contact
leggen met de beleving die veel mensen
hebben met het bos, die bij de wisseling
van de seizoenen vaak sterk is.

Bij het invallen van de winter zijn
we overgegaan op een nieuwe
online campagne: “Op zoek naar
een origineel kerstgeschenk? Geef
een boom!”, afgebeeld met een
illustratie van een kerstboom. De
campagne is online gedeeld en op
onze website geplaatst.

In de kerstvakantie van 2017 zijn
we gestart met een gezamenlijke
kerstactie ‘Goede Voornemens’, op
initiatief van duurzaamheidsexpert
Babette Porcelijn. Een campagne
om mensen bewuster te maken
van hun consumptiegedrag en hen
onder andere aan te sporen om
hun CO2-uitstoot te verminderen en
waar nodig te compenseren.

15
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3.2.2 OFFLINE COMMUNICATIE
Trees for All was naast alle online activiteiten ook in real-life actief dit jaar:
Trees for All relatiedagen
Nieuwjaarsbijeenkomst, afscheid directeur Trees for all

2

AANWEZIG

DOEL

Plantdag Bentwoud

Circa 80 mensen

Bosaanplant met donateurs

Plantdag Oegstgeest

Circa 200 mensen

Bosaanplant met donateurs

keer deelgenomen aan netwerkdagen

Vertoning van de
film Down to Earth

Circa 40 mensen

Bewustwording en relaties
verstevigen

keer verschenen in de media, pers en advertenties
Onder andere het AD, de Volkskrant, regionale bladen en tijdschriften
als 100% NL, Team Sunweb, Radio Gelderland, BNN, Ledenblad CDA
en Leiden TV

Relatie event Inspyrium

Circa 100 mensen

ACTIVITEIT

Boomplantdagen
Benthuizen, Oegstgeest
Nieuwe flyers
Het belang van bomen en bos, Samen bomen planten

22
171

+

Relaties met donateurs
en partners verstevigen
+ afscheid Sjaak de Ligt,
directeur Trees for All

Nieuwe beach-vlaggen en Trees for All-jassen
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PLANTDAG BENTWOUD

PLANTDAG OEGSTGEEST

Op vrijdag 17 maart 2017 ging de schop in de grond in het Bentwoud
bij Benthuizen. Verschillende donateurs kwamen meehelpen,
waaronder winkelketen Dille & Kamille, vervoerder Arriva en
Kraaijvanger Architects uit Rotterdam. De jonge bomen werden
geplant onder begeleiding van Staatsbosbeheer (samen partij in
het Nationaal Bossenfonds) en de beheerder van het terrein. Ook
kwam een schoolklas meehelpen met planten. Ambassadeur Reinier
van den Berg vertelde tijdens deze boomplantdag over hoe bomen
bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Op 1 december 2017 was een boomplantdag iets ten noorden
van Oegstgeest. Het nieuwe bos is aangeplant in het recreatieve
uitloopgebied de Klinkenbergerplas in samenwerking met stichting
Trees for All en het Nationaal Bossenfonds. Het uiteindelijke bos zal
ruim 10.000 bomen tellen en bestaan uit inheemse soorten, zoals
berk, grove den, lariks en hazelaar. De bomen zorgen voor meer
natuurwaarde in het landschap. Het bos zal toegankelijk zijn voor
fietsers en wandelaars. Het ruim 2,5 hectare nieuwe Oegstgeesterbos is gedoneerd door bedrijven, te weten: Bever, Arriva, Aquacombi,
Van Haren, Scheepswerf Hoogerwaard en de European Association
for International Education. Medewerkers van deze bedrijven en
organisaties waren aanwezig op de boomplantdag om te helpen met
het planten van de bomen. Ook waren er bewoners uit de omgeving
aanwezig, alsook medewerkers van de gemeente Oegstgeest en de
provincie Noord-Holland.

19
13
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TREES FOR ALL RELATIEDAGEN
25 januari 2017

18 september 2017

Deze dag was de vertoning van de film
Down to Earth in het Louis Hartlooper
Complex in Utrecht. Trees for All nodigde
haar relaties uit voor het bekijken van de
bijzondere documentaire, waar ruim 40
mensen op af kwamen. Na de filmvertoning
faciliteerde Ada Knol het nagesprek. Het
evenement werd afgesloten met een lunch
in het Louis Hartlooper Complex. Over
het geheel waren de reacties positief. Al
met al was het een geslaagd evenement
wat zeker vaker ingezet kan worden, ook
voor andere bedrijven.

Trees for All organiseerde een relatieevent op evenementenlocatie Inspyrium,
van boomkwekerij Ebben in Cuijk. Een
aantal bekende sprekers kwamen aan het
woord, waaronder weerman Reinier van
den Berg, Iwan Spekenbrink (directeur
van de succesvolle wielerploeg Team
Sunweb) en klimaatdeskundige Jan Paul
van Soest. Op het event waren circa 100
partners en relaties van Trees for All
aanwezig. Aan het eind van de middag
namen we afscheid van onze directeur
Sjaak de Ligt. Hij droeg publiekelijk het
stokje over aan onze nieuwe directeur
Lena Euwens.

3.3 DOORKIJK NAAR 2018
Aan het eind van het jaar 2017 is gestart met een flinke inzet op communicatie. Deze lijn
wordt ook doorgetrokken naar 2018. Deze insteek is van groot belang voor de groei van
Trees for All. De eerste resultaten lijken onlosmakelijk verbonden te zijn met een toename in
fondsenwerving, dit geeft vertrouwen in de gekozen weg en een mooi vooruitzicht voor 2018.
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4

ONZE NEDERLANDSE
BOSPROJECTEN

4.1 NATIONAAL BOSSENFONDS
In 2011 is Stichting Nationaal Bossenfonds (NBF) opgericht. Het NBF bestaat uit een
samenwerking van Staatsbosbeheer (SBB), Trees for All en Stichting Nationale Boomfeestdag
(SNB) en heeft als doelstelling om jaarlijks 10 hectare nieuw bos te realiseren in Nederland.
SBB levert de gronden en Trees for All werft de fondsen en voert het secretariaat.
Inmiddels is gebleken dat het aanleveren van grond door SBB voor nieuwe natuur niet
eenvoudig is en de ten doel gestelde aantal hectares niet ieder jaar worden gehaald. Om de
kansen te vergroten is besloten om een verkenning uit te voeren bij andere grond-beherende
partijen om zo toch het aantal hectares te bereiken die we ten doel hebben gesteld.

TREES FOR ALL JAARVERSLAG 2017

24

4.2 BOSLOCATIES EN (PLANT) EVENEMENTEN IN 2017
Het jaar 2017 stond voor Trees for All in het teken van investeren in (nieuwe) contacten en
(nieuwe) projecten.
De bovengenoemde verkenning heeft een aantal mogelijkheden voor mooie projecten
opgeleverd. Zo is de aanleg van 2,5 hectare nieuw bos aan de Klinkenbergerplas (Oegstgeest)
in december 2017 gerealiseerd en in maart 2018 één hectare nieuw bos in het gebied
’t Knapperslag bij Doetinchem. Daarnaast zijn veel contacten gelegd die uiteindelijk kunnen
resulteren in gronden voor bosaanplant of gronden voor nieuwe natuur die bijdragen aan een
blijvende groene leefomgeving, zoals op een openbaar toegankelijk landgoed, in ecologische
verbindingszones, Tiny Forests, wellicht ook met groene landschapselementen om een
waardevol cultuurlandschap te behouden of een voedselpark in het buitengebied in de buurt
van een (nieuwe) woonwijk. De partijen die de bovenstaande gronden in bezit hebben zijn
doorgaans gemeenten, particulieren en stichtingen.
Naast de bosaanleg op de nieuwe locaties is in maart 2017 in het Bentwoud (Zoetermeer) weer
een nieuw deel van het bos aangelegd. Daarmee zit het project in de afrondende fase. In de
afgelopen 6 jaar is in totaal 23 hectare bos gerealiseerd in Nederland. Een feestelijke plantdag
met bedrijven zit in het verschiet voor 2018.
BOSLOCATIES

HECTARE

BOSLOCATIES

Bentwoud (Zoetermeer)
Klinkenbergerplas (Oegstgeest)
’t Knapperslag (Doetinchem)

2
2,5
1

17 maart 2017
1 december 2017
17 maart 2018

ACTIEPLAN BOS EN HOUT
Trees for All heeft de dagvoorzittersrol
en de leiding van een workshop op zich
genomen tijdens de werkconferentie
Actieplan Bos en Hout op 31 oktober 2017.
Deze betrokkenheid en inzet moet op
termijn leiden tot nauwe samenwerking met
betrokken partijen, waarbij we een stevige
positie innemen in het stimuleren van
bewustwording over de noodzaak van meer
bos bij het grote publiek. Daarnaast willen
we bekend worden als de partij die concreet
in staat is om een deel van de voorgenomen
100.000 hectare bos, uit Actieplan Bos en
Hout, te realiseren.

TREES FOR ALL JAARVERSLAG 2017
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4.3 NATIONAAL MONUMENT MH17
Het Nationaal Monument MH17 is een bijzondere opdracht geweest voor Trees for All. Eind
2015 kozen de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp die plaatsvond met vlucht
MH17 boven de Oekraïne, voor een herdenkingsmonument in de vorm van een bomenlint.
Trees for All raakte betrokken doordat een directielid van een van onze zakelijke deelnemers
met zijn gezinsleden tot de slachtoffers behoorde. Zij waren van plan om tijdens hun vakantie
in Maleisië ons bosproject aldaar te bezoeken en eigen bomen te planten.

SAMENWERKINGEN
Het plan voor dit herinneringsbos hebben we verder ontwikkeld in samenwerking met
bedenker Arold Jansen, landschapsarchitect Robbert de Koning en met onze partners binnen
het Nationaal Bossenfonds. In samenwerking met provincie Noord-Holland, gemeente
Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude is een geschikte locatie gevonden in park
Vijfhuizen, grenzend aan luchthaven Schiphol.

OPRICHTING STICHTING NATIONAAL MONUMENT MH17
Na de keuze voor het herinneringsbos is Trees for All gevraagd om het monument te realiseren,
inclusief de fondsenwerving. We hebben deze eervolle, en ook zware opdracht aangenomen
en vervolgens de onafhankelijke Stichting Nationaal Monument MH17 opgericht, die de
opdracht heeft overgenomen. Trees for All heeft onderdak geboden aan deze organisatie en
de administratie verzorgd. Onze inmiddels oud-directeur Sjaak de Ligt is voor de periode
van realisatie gedetacheerd als projectcoördinator bij Stichting Nationaal Monument MH17,
samen met Simone Blok als projectassistent.

17-7-17
Dankzij de veelal onbaatzuchtige inzet van bedrijven, organisaties en overheden verliep de
fondsenwerving zodanig, dat in november 2016 een aannemer kon starten met de aanleg.
Het monument was gereed op 17-7-17. Op deze datum, precies drie jaar na de ramp, is tijdens
de herdenkingsbijeenkomst in het amfitheater van het monument het Nationaal Monument
MH17 officieel in gebruik genomen door Z.K.H. Willem Alexander.
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BOMENLINT
Het monument heeft de vorm van
een bomenlint. In het oog van dit
lint bevindt zich een amfitheater
dat geschikt is voor (herdenkings)
bijeenkomsten. In het theater is een
gedenkteken geplaatst ontworpen
door beeldend kunstenaar Ronald
Westerhuis. Ook hiervoor zijn de
fondsen geworven.
Voor ieder slachtoffer is een boom
geplant, totaal 296 bomen. Er waren
in maart 2017 twee plantdagen
georganiseerd. De eerste boom
werd geplant door de minister van
Buitenlandse zaken, in aanwezigheid
van de directie van Malaysia Airlines,
de ambassadeur van Maleisië en de
Stichting Vliegramp MH17.

10 BOOMSOORTEN
Gekozen is voor tien boomsoorten die ervoor zorgen dat er ieder jaargetijde andere bomen
of elementen de aandacht vragen en het monument twaalf maanden per jaar aantrekkelijk
is. Door dit palet wordt benadrukt dat de slachtoffers onderling een grote verscheidenheid
hebben. Voor de bemanning is een elfde boomsoort geplant. Alle bomen zijn door middel van
een uitgekiend stelsel van paden en hellingbanen goed bereikbaar.
Om het monument ligt een krans van 20.000 zonnebloemen die refereren naar de velden in
de Oekraïne waar de eerste wrakstukken werden gevonden.

STICHTING VRIENDEN VAN HET NATIONAAL MONUMENT MH17
Voor de borging van onderhoud en beheer zijn ook fondsen geworven die beschikbaar
worden gesteld aan de toekomstige beheerder. Ook hebben we de oprichting geïnitieerd
van de Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17. Zij coördineren de inzet
van vrijwilligers die zich inzetten voor onderhoud van het monument, gastheerschap en de
communicatie. Stichting Nationaal Monument MH17 zal na overdracht van haar taken en
sluiting van haar financiële administratie in 2018 worden opgeheven. Hiermee vervalt ook
de betrokkenheid van Trees for All.

KRACHT VAN BOMEN
We hebben de afgelopen jaren veel lovende reacties ontvangen en zijn dankbaar dat we deze
zware, maar waardevolle taak hebben mogen uitvoeren. Het geeft een warm gevoel te ervaren
dat verdriet kan worden verlicht dankzij de kracht van bomen.
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4.4 DOORKIJK NAAR 2018
In 2018 zullen we blijven werken aan de uitbreiding en versteviging van ons netwerk met
grondeigenaren en gelieerde organisaties. Want gronden komen niet vanzelf ‘aanwaaien’.
In 2017 heeft Staatsbosbeheer (SBB) bekend gemaakt dat grote delen van hun uitgebreide,
vaak in monocultuur aangelegde essenbossen, zijn aangetast door de essentaksterfte. Veel
van deze bossen worden op dit moment geheel of gedeeltelijk gekapt. Voor een substantieel
deel van het areaal wil SBB gedeeltelijke herplant realiseren met diverse inheemse bomen,
zodat er snel weer robuuste bossen met meer natuurwaarde ontstaan. SBB heeft ons gevraagd
om bij te dragen aan dit herstel. Het gaat om 24 hectare essenbossen die in de aankomende
drie plantseizoenen worden hersteld (van 2018/2019 tot en met 2020/2021). Tevens staat de
aanleg van 12 hectare nieuw bos op stapel voor het plantseizoen 2018-2019.
Naast ons huidige beleid willen we ook ingaan op de wens om (stukken van) een bos te realiseren
dat als afgebakend project kan worden geadopteerd en bijvoorbeeld gedoneerd wordt door een
bepaalde community, bijvoorbeeld een bedrijf, event of familie. Zo is in 2017 de wens ontstaan
om een “seniorenbos voor toekomstige generaties” te planten. Dit idee is inspirerend en heeft
een hoge potentie voor het werven van fondsen.
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5

ONZE BUITENLANDSE
PROJECTEN

5.1 BOOMAANPLANT EN CO2-COMPENSATIE
We zijn trots dat we met eigen projecten werken. Soms is dat een deelproject binnen een groter
project, omdat we zo een rechtstreekse band aangaan en kunnen leren van de mensen in en
achter de projecten. Deze contacten maken de projecten zichtbaar en voelbaar, niet alleen
voor onze medewerkers, maar juist ook voor onze deelnemers die de projecten ondersteunen.
Ze laten de samenhang zien tussen ons gedrag hier en de invloed op de leefomgeving en de
mensen daar.
Onze projecten draaien om de aanplant van bomen en het creëren van bossen, met als
bijzonderheid dat de aangeplante bomen mens en natuur verder moeten helpen. Dat is voor ons
een voorwaarde om het project te steunen. We onderscheiden verschillende typen projecten.
Voor onze deelnemers is het onderscheid belangrijk tussen:

CO2

Projecten met gecontroleerde en gecertificeerde vastlegging van CO2

Projecten met gecontroleerde en geverifieerde aanplant van bomen

Beide typen projecten zijn gericht op bosaanplant en bosherstel. Bij gecertificeerde CO2vastlegging gaat een deel van de ontvangen bijdragen naar de periodieke certificering en de
benodigde wetenschappelijke onderzoeks- en monitoringsprogramma’s. Deelnemers die een
bedrijfsdoelstelling hebben op het gebied voor klimaatneutraliteit kiezen hiervoor, net als
bedrijven en particulieren die hun uitstoot herleidbaar willen compenseren.
Bij gecontroleerde en geverifieerde aanplant komt de bijdrage ten goede aan de aanplant en
het beheer van de bomen, vaak in combinatie met het stimuleren van de sociaaleconomische
ontwikkeling van de lokale bevolking in het betreffende gebied. Via 1-2-Tree wordt één boom
tastbaar en dichtbij in Nederland geplant en één boom in de Filipijnen, Bolivia en binnenkort
ook in Oeganda.
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5.2 PROJECTMANAGEMENT EN -MONITORING

5.3 PROJECTCERTIFICERING

Nadat een project is goedgekeurd door het bestuur, tekenen we een samenwerkingsovereenkomst met de projectpartner. Daar willen we een langdurige en betekenisvolle
samenwerking mee opbouwen. Een bos laten ontstaan duurt jaren. Ook de beoogde
effecten op ecologie en leefomstandigheden hebben tijd nodig om zich te manifesteren.
We sluiten daarom altijd meerjarige contracten met overkoepelende doelen en bepalen per
jaar specifieke doelstellingen. Dat laatste gebeurt in afstemming met de projectpartners en
uiteraard ook in relatie tot de resultaten van onze fondsenwerving. Als het nodig is voor
de voortgang van het project, laten we de ontwikkeling van een project (de aanplant van
bomen), soms voor de fondsenwerving uitgaan.

Certificering garandeert dat de vermeldde hoeveelheden CO2 worden gemeten en
vastgelegd, zodat duidelijk is dat CO2-uitstoot elders daadwerkelijk is gecompenseerd.

Elk jaar rapporteren onze projectpartners op basis van een overeengekomen format: wat
gerealiseerd is 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 project locatie
eens per twee jaar om zelf de voortgang te monitoren. We bezoeken en beoordelen de
plantlocaties, spreken met de boeren, de lokale staf van onze projectpartner, onderzoeken
steekproefsgewijs de boekhouding en het lokale monitoringsysteem en we leggen ons oor
te luisteren bij een aantal relevante externe stakeholders, zoals bijvoorbeeld het lokaal
bestuur. De resultaten en inzichten worden gerapporteerd en dienen als input voor het
vervolg van het project. We onderhouden verder contact via email en Skype.
Bij bosaanplant zijn de eerste jaren het meest cruciaal en arbeidsintensief. De aangeplante
percelen moeten zeer regelmatig van onkruid gezuiverd worden zodat de jonge boompjes
niet verstikt of overwoekerd raken. Als de aanleg (ook) bedoeld is voor duurzaam
houtproductie dan moeten de bomen regelmatig gesnoeid worden. Na verloop van enkele
jaren wordt dat werk lichter en ontstaan inkomsten uit dunningen of de oogst van vruchten
en zaden. In al onze contracten zijn afspraken gemaakt over het beheer van de bossen met
een minimale tijdspanne van 20 tot soms wel 50 jaar.
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Trees for All is geen organisatie die gedreven wordt door winstmaximalisatie en in
CO2-rechten handelt en deze aanbiedt voor CO2-compensatie. We geloven in de kracht
van het investeren in mensen, die belang hebben bij goed groeiend bos in hun omgeving.
Duurzame winst voor de wereld. We zorgen ervoor dat na certificering de afgesproken
hoeveelheid geregistreerde CO2-certificaten door het project uit de markt wordt genomen
en dat dit wordt geregistreerd door een zogenaamd clearinghouse. Zo kunnen de certificaten
niet dubbel worden verkocht door derde partijen. Ook is deze aanpak voordeliger voor onze
deelnemers, omdat bij het uit de markt nemen geen provisie hoeft te worden betaald aan het
clearinghouse en ook geen btw hierover hoeft te worden afgedragen. Er is zo nog meer geld
beschikbaar voor de mensen en voor natuur, en dat is waar het uiteindelijk om gaat.
Twee certificeringsstandaarden
GOLD STANDARD
De Gold Standard is ontwikkeld om zowel de CO2-impact van een project te kunnen beoordelen
en te certificeren, alsook de ecologische en sociaaleconomische gevolgen te meten. Deze
standaard is nu vijf jaar operationeel voor bosprojecten. Ons project in Bolivia is als één van
de eerste projecten hiervoor gecertificeerd.

VCS STANDARD
Ons project in Maleisië is ontwikkeld onder VSC (Verified Carbon Standard). Dit was op dat
moment (2008) de meest gebruikte standaard voor bosprojecten met CO2-vermindering als
doel. Een zwak punt is dat de ecologische en sociaaleconomische aspecten bij de certificering
niet zo zwaar worden meegenomen als we zouden willen. Daarom eisen we dat een project
dat wordt ontwikkeld en gecertificeerd via VCS, ook wordt getoetst aan de CCBS-standaard,
die het project toetst op ecologische en sociale impact. Het project in Oeganda dat we in
voorbereiding hebben, zal ook VCS/CCBA gecertificeerd zijn.
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5.4 ONS PROJECT IN BOLIVIA
Sinds 2007 dragen wij bij aan meer bomen en bos
in het project ArBolivia, een samentrekking van
de woorden árbol (Spaans voor boom) en Bolivia.
Onze partner is een lokale sociale onderneming
die zich richt op duurzaam bosgebruik. Het
projectgebied ligt aan de voet van de Andes
en op de overgang naar het Amazone bekken.
Daar hebben migranten uit verschillende delen
van Bolivia zich sinds de jaren zestig gevestigd
om landbouwgrond aan te leggen. Dit ging ten
koste van het primaire oerwoud en de bodem
raakte uitgeput. Om dit proces te keren kunnen
zelfstandige boeren en hun families dankzij
ArBolivia op hun eigen uitgeputte gronden
productiebos aanleggen en fruitbomen planten.
Ook worden ze ondersteund om meer duurzame
landbouwtechnieken te ontwikkelen en hun
bedrijfsvoering aan te passen aan de invloeden
van klimaatverandering.
Deelname aan het project verbetert hun inkomen en gaat verdergaande ontbossing tegen.
Met het project zorgen we voor duurzame ontwikkeling door herbebossing, klimaatbestendige
landbouw (Climate Smart Agriculture) - die op zichzelf ook weer de uitstoot van broeikasgassen
tracht te verminderen - en leggen we grote hoeveelheden elders uitgestoten CO2 vast. Een
groene investering in de toekomst. In 2016 verlengden we de samenwerking voor een periode
van drie jaar.
Bij deelname aan het project ontvangen de boeren gratis het plantmateriaal voor de bomen
en verplichten zij zich om de plantages goed te onderhouden. Voor dat werk ontvangen zij de
eerste jaren een vergoeding. De uiteindelijke opbrengsten van de verkoop uit het productiebos
worden gedeeld tussen onze partnerorganisatie en de boeren.
Met de houtplantages als onderpand krijgen de boeren toegang tot microkrediet. Maar
omdat het lang duurt voordat hout geoogst kan worden, verstrekken wij aan de boeren ook
plantmateriaal voor kort cyclische gewassen en altijd ook een aantal fruitbomen. De adviseurs
bezoeken regelmatig de boeren, doen bodemanalyses en geven advies. Samen met de boeren
monitoren zij de ontwikkeling van bepaalde teeltmethoden en zij zorgen dat de kennis weer ten
goede komt aan andere deelnemers. De meeste boeren verbouwen een combinatie van fruit en
groenten, te weten: bananen, rijst, bonen, mais, pinda’s, ananas, koffie en cacao.

In ArBolivia kunt u bomen planten en uw CO2-uitstoot compenseren.
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WAT HEBBEN WE IN 2017 BEREIKT?
De resultaten voor boomaanplant waren opnieuw indrukwekkend. We werkten met
40 boerenfamilies aan bosaanplant en Climate Smart Agriculture. Van hen mochten
we 17 families als nieuweling in het project begroeten, 23 families hebben hun
percelen en activiteiten 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.

PLANTRESULTATEN ARBOLIVIA 2017

Nimia Fernandez (43 jaar) heeft inheemse bomen geplant in het ArBolivia
project. De Boliviaanse vrouw woont met haar man en kinderen in een
stenen huisje, met daarachter een smalle strook land dat zich uitstrekt
tot het oorspronkelijke bos. Ongeveer 8 hectare daarvan is in gebruik als
landbouwgrond. Nimia heeft ongeveer 5 jaar geleden de bomen aangeplant.
De boomsoorten zijn Tejeyeque, Palo Maria, Palo Yugo en Verdolago. Ze zijn
inmiddels flink gegroeid, tot wel 8 meter hoog. Tussen de rechte stammen
groeien in de schaduw bananenplanten en citrusbomen, verstrekt door het
Arbolivia project.

SOORT

RESULTATEN

Bospercelen en bomen

48 hectare bosperceel aangelegd
47.000 bomen geplant

Agroforestry

440 schaduwbomen geplant
28.000 koffieplanten

Fruitbomen

3.376 citrusbomen geplant

TOTAAL

50.816 bomen geplant
Circa 68 hectare aangelegd met
bomen en meerjarige planten

Door bomen te planten en ontbossing tegen te gaan, levert het ArBolivia project ook
gecertificeerde Gold Standard credits. In 2017 heeft een inhaalslag plaatsgevonden
ten bate van donaties uit 2016. In totaal zijn 44.000 credits toegekend aan Trees
for All ten behoeve van onze deelnemers aan het programma CO2-compensatie.

Nimia ontvangt een kleine vergoeding voor het onderhoud van de plantage,
zoals het weghalen van onkruid. De fruitoogst is voor haarzelf. Een deel
daarvan is voor eigen gebruik, de rest verkoopt zij op de markt. Nimia is
enthousiast en hoopvol over de investering in de bomen, ze heeft maar
liefst 3 hectare bospercelen aangelegd.
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5.5 ONS PROJECT IN MALEISIË
In 2007 zijn we het herstel van het regenwoud in
het noordoosten van Sabah, Maleisië in Danum
Valley gaan ondersteunen. In de jaren zestig tot
tachtig van de vorige eeuw is het gebied door
ongecontroleerde houtkap gedegradeerd en er
moest worden ingegrepen om natuurlijk bosherstel
te realiseren. Het project stimuleert op een slimme
manier de natuurlijke regeneratie, waardoor binnen
vijftig jaar alweer reuzenbomen te bewonderen zijn
in het tropisch regenwoud. Het bosherstel wordt
uitgevoerd in een gebied dat 25.000 hectare groot
is en dat een schil gaat vormen om het beschermde
bos van Danum Valley in de Maleisische deelstaat
Sabah. Het bos wordt beheerd door de INFAPRO.
Onze contractpartner in dit project is Face the
Future die de monitoring verzorgt.
In de periode 2008 tot 2014 herstelden we 490 hectare regenwoud. De aanplant van bomen is
afgerond. De door ons gerealiseerde hectares zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen.
Trees for All blijft hierbij betrokken. Face the Future ziet toe op het onderhoud en beheer en
de vastlegging van CO2. Zij rapporteren dit aan ons.

!

In Maleisië is het niet meer mogelijk om CO2-uitstoot te compenseren.
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5.6 ONS PROJECT IN DE FILIPIJNEN
Sinds 2008 hebben wij 206 hectare tropisch
bos hersteld en 8.000 hectare achterliggend
bos beschermd in het berggebied van Mount
Malindang. Een slapende vulkaan in het
gelijknamige natuurpark op het eiland Mindanao
in de Filipijnen. Op deze berg ontspringen
zo’n vijftig rivieren en beken die van belang
zijn voor de waterhuishouding in de lager
gelegen en dichtbevolkte landbouwgebieden.
Het bosherstel is uitgevoerd door toepassing
van de oorspronkelijke boomsoorten. De zaden
en stekken zijn verzameld in het beschermde
bosgebied. Ook hebben we hiernaast nog 50
hectare dorpsbos aangeplant, te gebruiken door
de dorpelingen voor constructiedoeleinden en/of
voor extra inkomsten.
Mindanao is het op één na grootste eiland in de Filipijnen. Op het eiland zijn verschillende
vulkanen te vinden die door landbouw in de tussenliggende gebieden een soort eilanden zijn
geworden. Hierdoor vindt geen uitwisseling meer plaats tussen dier- en plantensoorten, wat
heeft gezorgd voor de evolutie van bijzondere, genetisch unieke diersoorten. In het projectgebied
komen bijzondere planten en diersoorten voor die nergens anders ter wereld voorkomen, zoals
het Filipijnse spookdiertje en de Filipijnse adelaar.
Om zeker te zijn dat bomen zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen is een onderhoudsperiode van vijf jaar nodig. Uiteindelijk ontstaat er weer natuurlijk regenwoud. De bomen
uit fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels die kwetsbare periode bijna gepasseerd. Samen
met de projectpartner onderzoeken we wat de beste mogelijkheden zijn voor een volgende
fase. Door de politieke situatie wordt dit helaas bemoeilijkt. In 2017 heeft een rebellengroep
op Mindanao een stadje bezet, waarna de staat van beleg is afgekondigd. Ondanks dat de
rebellen zijn verdreven is de staat van beleg niet opgeheven.
Volgens de interne regels van Trees for All, reizen we niet naar gebieden waar de noodtoestand
geldt, of waar het reizen door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgeraden. Beide
waren het geval in 2017 en gelden nog steeds. We zijn op dit moment afhankelijk van de
rapportages van de project partner en kunnen dus niet actief met hen ter plaatse het vervolg
bespreken, waardoor recent is besloten om er geen fondsen meer te werven voor de aanplant
van bomen in dit project.

!

Op de Filipijnen zijn de bomen geplant op de flanken van Mount Malindang.
U kunt op dit moment geen bijdragen doen voor uitbreiding van de aanplant.
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5.7 ONS PROJECT IN MALI
Sinds 2007 ondersteunen we boeren in
Mali. We hebben daar meer dan vier miljoen
struiken geplant die klimaatnoten (Jatropha)
leveren voor de lokale boeren. Omdat ze giftig
zijn vormen de struiken een natuurlijke haag
tegen geiten en koeien. De wortels van de
plant houden vocht vast en voorkomen erosie
van het land. De Jatropha groeit al tientallen
jaren in het Sahelgebied van West-Afrika maar
staat recent meer in de belangstelling, omdat
de (giftige) zaden relatief veel olie bevatten.
Uit de noten kan bio-olie worden geperst, die
direct is te gebruiken voor generatoren die
graanmolens aandrijven of water oppompen.
Veel dorpen gebruiken zulke generatoren.
We werkten samen met de Foundation Mali Biocarburant (FMB). Boerencoöperaties en de
regionale biodieselfabriek zijn vertegenwoordigd in deze stichting. De eerste jaren hebben we
zitting gehad in het bestuur. Zodra deze goed zelfstandig kon functioneren hebben we ons
teruggetrokken.
Van de olie kan ook biodiesel worden gemaakt. De verkoop van de noten levert de boeren
een aanvullend inkomen op. De aanplant van miljoenen struiken door onze steun heeft de
interesse gewekt van andere, veel grotere donateurs, die sinds 2015 de FMB in toenemende
mate steunen, waarna wij in 2016 onze bijdragen hebben afgebouwd. In 2017 hebben we
nog de bijdrage begeleid van 50.000 struiken uit naam van de Happy Trees Foundation uit
Denemarken die via ons het project al jaren steunt. Het feit dat de boeren direct opbrengsten
hebben van de struiken, is de beste waarborg dat deze planten duurzaam worden beheerd.

!

In Mali is het niet meer mogelijk om bomen te laten planten.
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6

VERANTWOORDINGS
VERKLARING

Bezoldigde hoofdfuncties en onbezoldigde nevenfuncties van de bestuursleden:
Jaap Bos
voorzitter
		

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, ondertekend door het bestuur van Trees for All,
beschrijft hoe de organisatie op bestuurlijk, uitvoerend en financieel vlak functioneert.

6.1 ORGANISATIE
BESTUUR EN TOEZICHT
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 eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding
van de organisatie en de uitvoering van de programma’s en activiteiten. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de organisatie, zij benoemen de directie en sturen deze aan. Tevens stelt
het bestuur de meerjarenvisie, het jaarplan en jaarrekening vast en toetst op de voortgang van
het jaarplan.
Het bestuur vergaderde in 2017 in totaal vijf keer en kwam eenmaal in vergadering bijeen met
de Raad van Advies en het team van Trees for All. De bestuursleden vertegenwoordigen waar
nodig de organisatie en haar waarden. Gedurende 2017 had het bestuur 6 leden.
De bestuursleden waren per 31-12-2017:

Nevenfuncties: 		
• Voorzitter Vereniging Kiwanis Hilversum-Baarn
• Voorzitter Stichting Natuurvolgend Bosbeheer
Ruud Vellema
penningmeester
gepensioeneerd

Nevenfuncties:
• Voorzitter Bridgeclub Doorwerth
• Chauffeur Bulktransport Voedselbank Arnhem
• Rondleider Nederlands Openluchtmuseum (NOM)
• Penningmeester Lions Club Renkum Oosterbeek

Roel Nozeman
secretaris

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

Stef Röell
bestuurslid

Hoofdfunctie:
• Manager financial instruments Economic Board Utrecht
• Eigenaar Deoso truffels
Nevenfunctie:
• Bestuurder bij Utrecht community, www.utrechtco.nl

Hemke de Weijs
bestuurslid

Hoofdfunctie:
• Advocaat, rechtsgebied intellectuele eigendom, bij Nysingh
Nevenfunctie:
• Lid wetgevingsadviescommissie
bij Intellectuele Eigendom Nederlandse Orde van Advocaten

Dhr. ir. J. Bos - voorzitter
Dhr. dr. ir. J. Kuper - bestuurslid
Dhr. drs. R. Nozeman - secretaris
Dhr. drs. S. Röell - bestuurslid
Dhr. drs. R. Vellema - penningmeester
Mw. mr. H. de Weijs - bestuurslid
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 5 en maximaal uit 7 leden bestaat. Na deze periode kan een bestuurslid herkozen worden,
hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Indien een bestuurslid een tussentijds aftreden
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.
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Hoofdfunctie:
• Afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht & Handhaving
bij Stichting Waternet
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DIRECTIE
Het bestuur wordt ondersteund door een bezoldigde directie. De directie is verantwoordelijk
voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering en stuurt de werkorganisatie aan. De directie
kan voorts beleid vaststellen dat vervolgens door het bestuur dient te worden goedgekeurd.
De verantwoordelijkheid van de directie is vastgelegd in een directiereglement. Het bestuur
benoemt de directie en stelt de beloning vast, volgens de salarissystematiek conform het
arbeidsvoorwaardenreglement van de organisatie die is vastgesteld voor alle medewerkers.
De directie werd tot 1 september 2017 gevoerd door Sjaak de Ligt waarna hij is opgevolgd door
Lena Euwens.
De functie van de directeur is ingeschaald in schaal 15. In 2017 ontving de directie een brutosalaris (inclusief pensioenbijdrage en vakantiegeld) van €39.331. Er is geen bonus uitgekeerd.
Aan de directie worden geen leningen en garanties verstrekt.
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RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies is in 2017 tweemaal bijeen geweest in vergadering om het team, of een deel
daarvan, te voorzien van feedback.
De Raad van Advies bestond per 31-12-2017 uit:
Dhr. ir. R. van den Berg
Dhr. ir. J. P. van Soest
Mevr. prof. Dr. L. Vet
Mevr. A. Walraven
Dhr. H. van der Zwan
EVALUATIE BESTUUR & DIRECTIE
Het bestuur evalueert zijn eigen functioneren, rol en effectiviteit. De voorzitter en een ander
lid van het bestuur evalueren het functioneren van de directeur. Dat geschiedt op basis
van het functieprofiel van de directie, op grond van de jaarlijks met de directeur gemaakte
‘resultaatgerichte afspraken’, de jaarplanning en de voortgang.
WERKORGANISATIE
Eind 2017 bestond de werkorganisatie uit:

6.2 MIDDELEN
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.
DOELBEREIK
Eens per drie jaar stelt het bestuur een meerjarenbeleidkader vast waarin de beleidsvoornemens en richtinggevende doelstellingen zijn vastgelegd. Het Meerjarenprogramma wordt met
jaarplannen en begrotingen vormgegeven en uitgevoerd. Het Meerjarenprogramma 2017 tot
2020 is eind 2017 opgesteld, de definitieve vaststelling vindt plaats in het eerste kwartaal van
het jaar 2018.
De jaarplannen en begrotingen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid 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.
FONDSENWERVING EN DOELSTELLING
De fondsenwerving geschiedt door het aanbieden van de mogelijkheid aan bedrijven,
instellingen en particulieren om de door hen uitgestoten broeikasgassen te laten vastleggen in
de biomassa van de projecten waaraan hun donaties ten goede komen. Trees for All kent drie
inkomsten stromen:

Mevr. drs. M.M. Euwens – directeur
Dhr. drs. ing. W.E.J. Heezen – sr. manager finance & operations
Mevr. drs. I. Gardien – sr. relatie & programma manager
Mevr. ing. E. Gerritsen – relatie & programma manager bos Nederland
Mevr. A. Janssen - Schregardus – sr. relatiemanager
Mevr. Ir. Ing. M. Koedoot – adviseur communicatie
Mw. Ing. B.L.C. Horsten – medewerker digitale communicatie
Mevr. ing. W. Stegink – adviseur MVO
Mevr. A. van Eerden – partnership manager
De heer Arts/BA R. Sytsema – relatiemanager
Mevr. MSc. F. van der Veen – adviseur projecten buitenland

• Gerichte bijdragen voor projecten die een verminderde CO2-concentratie opleveren.
• Gerichte bijdragen voor projecten die meer biomassa (bomen) opleveren.
• Bijdragen ten behoeve van de algemene doelstellingen van de organisatie.
Dit gebeurt op verschillende manieren, van op maat gemaakte business to business concepten
tot campagnes en fondsenwerving via een website en social media. Trees for All streeft naar:

VRIJWILLIGERS
Naast haar bureau kan Trees for All een beroep doen op een aantal vaste vrijwilligers. Onder
meer voor het uitvoeren van standwerk en het verspreiden van folders, maar ook voor handen spandiensten bij vertaalwerkzaamheden en administratieve taken. Vrijwilligers werken
op basis van een taakomschrijving en de rechten en plichten worden vastgelegd via een
vrijwilligersovereenkomst. Hierin wordt ook de vergoeding vermeld, conform de wettelijke
regelingen. In 2017 zijn twee vrijwilligersovereenkomsten gesloten.

• Een sluitende exploitatie- en activiteitenbegroting.
• Toename van de baten uit eigen fondswerving.
• Dekking structurele lasten uit structurele inkomsten.
Een zo groot mogelijk deel van de inkomsten dient te worden besteed aan de doelstelling. In
2017 was dit 76%.

RECHTSVORM EN DOELSTELLING
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 2017.
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REALISATIE
Hiervoor sluit zij (meerjarige) overeenkomsten af met de betreffende project- of partnerorganisaties. Deze geven aan hiervoor een afgesproken hoeveelheid bomen aan te planten
ten behoeve van het betreffende doel. Trees for All verwerft bij haar donateurs de fondsen
benodigd om de projecten uit te voeren. Dit kan ten behoeve van bosaanplant, of voor een
gecontroleerde vastlegging van het broeikasgas CO2. In dat laatste geval wordt die vastlegging
gedurende een periode van 50 jaar gecertificeerd. 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 de overeenkomst met de projectpartner, 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 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie (alle kosten
minus de kosten van de doelstelling).
BESTEMMINGSRESERVE
De organisatie houdt bestemmingsreserves aan. 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.

6.3 COMMUNICATIE
COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN
Het bestuur en de directie onderschrijven het principe dat de instelling streeft naar optimale
relaties met belanghebbenden, met gericht aandacht voor de informatieverschaffing en de
inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.
Trees for All identificeert de volgende belanghebbenden voor de organisatie:
1 deelnemers/donateurs;
2 partners in ontwikkelingslanden die middelen ontvangen;
3 partnerorganisaties die actief zijn in hetzelfde werkveld, of aangrenzende terreinen die
een duurzame samenleving bevorderen.
Trees for All belanghebbenden ontvangen op drie niveaus informatie:
1 Naast het jaarverslag ontvangen onze zakelijke deelnemers voortgangsinformatie over de
projecten in de vorm van rapportages en nieuwsbrief onderwerpen, op basis van de door
hen aangegeven richtlijnen.
2 Alle deelnemers/donateurs worden minimaal 4 keer per jaar geïnformeerd via de
nieuwsbrief, Twitter en de Facebook en LinkedIn-pagina van de organisatie, evenals via
updates op de website.
3 Partners in ontwikkelingslanden ontvangen regelmatig relevante updates over de
ontwikkelingen via direct contact met projectmedewerkers, via de website en Twitter.
Trees for All benadert de media via persberichten, met opiniestukken en via een-op-een
voorstellen voor nieuws en achtergrondverhalen.
Trees for All hanteert een partnerbeleid, projectcriteria en een klachtenprocedure conform de
richtlijnen van het CBF-keurmerk.

BELEGGINGEN EN VREEMD VERMOGEN
Trees for All heeft geen financiële beleggingen of vreemd vermogen uitstaan bij derden.
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7

FINANCIËlE VERANTWOORDING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
BATEN

BEDRAGEN IN €

REALISATIE 2017

BEGROTING 2017

REALISATIE 2016

Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten

792.635
0
721
114.775

572.429
0
840
54.654

622.749
0
978
56.708

TOTAAL BATEN

908.131

627.923

680.435

566.850

365.825

383.772

78.355

69.298

63.482

645.205

435.123

447.254

Kosten eigen fondsenwerving

108.158

103.836

90.022

TOTALE KOSTEN

108.158

103.836

90.022

97.016

88.282

76.398

850.379

627.241

613.673

57.752

682

66.762

57.752
0
0

682
0
0

66.762
0
0

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:

7.1 JAARREKENING 2017

CO2-compensatie
en bosaanplant

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

BEDRAGEN IN €

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

2.152

1.016

Vlottende activa
Vorderingen, overlopende activa
Liquide middelen

93.939
675.815

164.549
411.162

TOTAAL

771.905

576.727

31-12-2017

31-12-2016

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

144.824
0
0

87.072
0
0

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

0
627.081

0
489.655

TOTAAL

771.905

576.727

Vaste activa

PASSIVA
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Bewustwording
TOTAAL BESTEED
Werving baten

Kosten beheer & Administratie
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

Resultaat toegevoegd/onttrokken aan:

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
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Beheer &
Administratie

Totaal
Realisatie 2017

Totaal
Begroting 2017

Totaal
Realisatie 2016

511.875
45.800
2.745
2.944
82
0
0
0
3.405

10.444
56.576
3.391
3.636
102
0
0
0
4.206

0
86.211
5.168
5.541
155
0
4.675
0
6.409

0
80.823
4.845
5.195
146
0
0
0
6.008

522.319
269.409
16.149
17.315
485
0
4.675
0
20.027

372.875
250.024
17.450
14.400
0
0
9.668
0
12.400

350.483
208.715
15.219
12.469
790
0
8.531
0
17.467

TOTAAL

566.850

78.355

108.158

97.016

850.379

676.817

613.672

17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
0.0%
17.0%
17.0%

21.0%
21.0%
21.0%
21.0%
21.0%
0.0%
21.0%
21.0%

32.0%
32.0%
32.0%
32.0%
32.0%
100.0%
32.0%
32.0%

30.0%
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

Kosten
Fondsenwerving

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

Doelstelling
Bewustwording

LASTEN
BEDRAGEN IN €

Doelstelling
CO2-compensatie
en bosaanplant

7.2 TOELICHTING LASTENVERDELING 2017

COLOFON
Tekst: Elsbeth Gerritsen, Lena Euwens, Mirjam Koedoot, Iris Gardien, Sjaak de Ligt
Beeld: Trees for All, Ben ter Mull, Mathijs van der Sanden, Gert Ploeg, Vincent Vink
Vormgeving: Nancy Cheng
Redactie: Elsbeth Gerritsen
Eindredactie: Mirjam Koedoot
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