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Inhoud
Stichting Trees for All is opgericht in 1999. Al meer dan 20 jaar realiseren we wereldwijd (her)bebossingsprojecten
en maken we CO2-compensatie mogelijk. We zijn een Nederlandse non-profit organisatie en voldoen aan de 
eisen van het CBF-keurmerk.
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1. Trees for All op koers
We kijken terug op een bijzonder jaar waarin 
we als organisatie zijn uitgedaagd om ondanks 
COVID-19 de ingezette koers van groei en 
ontwikkeling voort te zetten. We hebben het 
jaar 2020 kunnen afsluiten met heel mooie 
resultaten. De steun van de Nationale Postcode 
Loterij is hierbij van grote waarde geweest. Het 
heeft ons geholpen om ondanks de onzekere 
tijd waarin we leven en werken, koersvast te 
blijven en te investeren in nieuwe projecten en 
onze organisatie. De schenking van de Nationale 
Postcode Loterij is een belangrijk vliegwiel 
gebleken voor groei. We hebben vorig jaar 
geïnvesteerd in maar liefst zes nieuwe projecten, 
in extra mensen, in verdere professionalisering 
van onze organisatie en in zichtbaarheid en 
campagnes. Met als doel: meer impact.

Dankzij alle boomdonaties hebben we in 2020 de aanplant 
van ruim 380.000 bomen gerealiseerd in Nederland en het 
buitenland. Via onze gecertificeerde projecten hebben 
we 40.000 ton CO2-uitstoot gecompenseerd voor onze 
donateurs. We zijn nieuwe projecten gestart in Limburg, 
Brabant en Overijssel en hebben ons eerste voedselbos 
aangelegd. In het buitenland zijn we een groot nieuw 
project gestart in Ghana.

Ook op organisatorisch vlak is er veel groei gerealiseerd. 
We zijn vorig jaar mei in de coronatijd van Arnhem naar 
Utrecht verhuisd. Een vreemde tijd voor een verhuizing, 
maar we kregen de kans om ons te huisvesten in een 
inspirerend en creatief kantoor in Utrecht. Dit nieuwe 

kantoor past helemaal bij onze organisatie: licht, open en 
inspirerend. Dankzij de centrale ligging kunnen we makkelijker 
onze partners ontvangen en nieuw talent aantrekken.

In maart 2020 viel alles stil en brak er voor ons een spannende 
tijd aan, maar na de zomer kwam het vertrouwen zichtbaar 
terug bij bedrijven en particuliere gevers en is gebleken dat 
duurzaamheid gelukkig nog steeds veel aandacht krijgt. 
Naast de samenwerking met onze business partners hebben 
we vol geïnvesteerd in onze online marketingactiviteiten 
om onze particuliere achterban te versterken. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuwe online boomcadeau-flow, waarbij 
voor iedere gelegenheid een themaboom gekozen kan 
worden. Ook hebben we in het kader van bewustwording 
een succesvolle Green Friday campagne gelanceerd. Dit 
jaar gaan we de Green Friday beweging nog groter maken. 
Uiteindelijk bleek dat vrijwel al onze partners en donateurs 
ook in dit corona-jaar bij ons zijn gebleven. Sterker nog, het 
aantal zakelijke partners is vorig jaar gestegen naar ruim 
400. Hier zijn we heel blij mee, want alleen samen kunnen we 
onze bosprojecten realiseren. 

Het einde van het jaar was voor ons anders dan anders: 
helaas geen boomplantdagen zoals gehoopt met al onze 
bedrijfsbospartners en donateurs. Maar dat hopen we dit 
jaar zeker in te halen met een recordaantal boomplantdagen. 
Al met al was 2020 een bijzonder enerverend jaar waar we 
met trots en plezier op terugkijken. Namens het bestuur en 
team van Trees for All willen we iedereen die ons werk steunt, 
hartelijk bedanken!

Namens het bestuur van Trees for All, 

Hemke de Weijs en Stef Röell



“De steun van 
de Nationale 
Postcode Loterij 
is voor ons 
een belangrijk 
vliegwiel voor 
groei geweest”



2. Wij zijn Trees for All
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2. Wij zijn 
Trees for All
Jaarlijks verdwijnen er wereldwijd netto 
3,5 miljard bomen. De gevolgen van deze 
ontbossing zijn rampzalig, want bomen zijn 
onmisbaar voor al het leven op aarde. Ze 
geven ons zuurstof, voedsel en water en 
zorgen voor een leefbaar klimaat door de 
opslag van CO2. 

Trees for All wil een groene en gezonde aarde doorgeven. 
Daarom zetten we ons in voor een bosrijke wereld. 
Door op een duurzame manier nieuw bos te planten en 
bestaand bos te herstellen. En door mensen bewust te 
maken van het belang van bomen. Aan de andere kant 
van de wereld, maar ook dichtbij huis. Zo dragen we bij 
aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde 
leefomstandigheden.

Trees for All gelooft dat we samen het verschil kunnen 
maken. Om onze missie te realiseren, moeten we allemaal 
naar vermogen ons steentje bijdragen. Of beter gezegd; 
een boompje planten. We inspireren en motiveren 
mensen en bedrijven om samen met ons in actie te 
komen door bomen te planten en CO2 te compenseren.

WHY: We willen een 
groene en gezonde aarde 
doorgeven
Bomen zijn onmisbaar voor al het leven op 
aarde. Daarom zetten we ons in voor een 
bosrijke wereld.

WHAT: We planten bomen 
voor het leven
Wereldwijd herstellen en planten we bossen 
op een duurzame manier. Zo dragen we bij 
aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en 
gezonde leefomstandigheden.

HOW: Voor en met iedereen
Wij geloven dat iedereen het verschil kan 
maken. Iedereen kan samen met ons een 
steentje bijdragen ofwel een boompje planten.
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Trees for All is een daadkrachtige organisatie 
met bevlogen mensen die zich met hart en 
ziel inzetten voor een groene en gezonde 
aarde. We doen ons werk op een duurzame, 
deskundige, betrouwbare, persoonlijke en 
positieve manier. 

Onze waarden

DUURZAAM
We geloven in duurzaamheid in alles wat we doen. Dat 
geldt voor de projecten die we steunen, maar ook voor 
de organisatie waarin we met elkaar werken. Wij doen 
er alles aan om ‘onze’ bossen duurzaam aan te planten 
en te beheren zodat ook volgende generaties hiervan 
kunnen profiteren. We kiezen impactvolle projecten en 
verkiezen kwaliteit boven kwantiteit. Natuurlijk willen wij 
het liefst zoveel mogelijk bomen planten, maar wel op 
een verantwoorde manier. We bouwen aan duurzame 
partnerships zodat we onze lange termijn betrokkenheid 
kunnen garanderen.

DESKUNDIG
We zijn een professionele organisatie met deskundige 
medewerkers en bestuursleden. We stellen hoge 
eisen aan de projecten die we financieren en zijn een 
inhoudelijk gesprekspartner voor onze projectpartners, 
business partners en donateurs.

BETROUWBAAR
Trees for All heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. 
Hiermee voldoen we aan de strenge kwaliteitseisen die 
het Centraal Bureau Fondsenwerving, de toezichthouder 
voor erkende goede doelen, stelt ten aanzien van doel-
besteding, verantwoording, integriteit en professioneel 
management en bestuur.

PERSOONLIJK
We zijn open in onze communicatie en benaderbaar. 
We hechten waarde aan persoonlijk en oprecht contact 
met elkaar, met onze partners, donateurs en andere 
stakeholders.

POSITIEF
We zijn positieve doeners die graag in actie komen 
voor een betere wereld. Bij ons is het glas halfvol. Wij 
bieden een concreet handelsperspectief voor mensen 
en organisaties die bomen willen planten en duurzaam 
willen ondernemen en leven. 
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3. Onze impact
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“Wij planten 
bomen voor 
het leven. 
Voor mens 
en natuur.”

Waar 
onze 
bomen 
groeien, 
groeien 
mensen 
mee



3. Onze 
impact

IMPACT

We staan aan het begin van een belangrijk 
decennium waarin iedereen het verschil kan en 
moet maken. Om klimaatverandering tegen te 
gaan, voedsel- en waterzekerheid te vergroten 
en biodiversiteit te herstellen, moeten we onze 
natuurlijke ecosystemen en gedegradeerde 
gronden op grote schaal herstellen. Het 
behoud en herstel van bossen is dan ook van 
groot belang voor een leefbare aarde. Daarom 
planten we bomen voor het leven.

Door met elkaar bomen te planten, 
kunnen we klimaatverandering 
tegengaan, biodiversiteit herstellen 
en investeren in betere leef-
omstandigheden. Zo investeren we 
in een gezonde en groene toekomst.

1. ONZE AANNAME
Wij planten wereldwijd bomen, 
compenseren CO2 en maken 
mensen en organisaties bewust 
van de noodzaak om in actie 
te komen voor een groene en 
gezonde aarde.

2. ONS WERK

Wij verbinden vraag en 
aanbod. We selecteren 
duurzame en sociale  
(her)bebossingsprojecten 
en werven fondsen onder 
particulieren en bedrijven 
om deze projecten 
mogelijk te maken.

3. ONZE ROL

Wij geloven in de kracht van 
samenwerken. We werken 
resultaatgericht en sturen op 
lange termijn betrokkenheid.

4. ONZE WERKWIJZE

Wij evalueren onze 
projecten om te toetsen of 
de impact die we beogen 
ook gehaald wordt.

5. ONZE EVALUATIE
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Wat hebben we bereikt?

Bomen geplant in 
Nederland en het 
buitenland                 

Ton CO2 
gecompenseerd 
via gecertificeerde 
credits                 

10 projecten 
gesteund in 
5 landen                        

Boeren getraind 
in aanplant en 
bescherming van 
bos en agroforestry

2020

381.674 41.332 10 / 5 2857
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37% in Nederland



4. Onze projecten
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4. Onze 
projecten
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. We steunen wereldwijd  
(her)bebossingsprojecten: in Nederland, 
Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

In Nederland helpen we met het herstel van bossen en de 
uitbreiding van het bosareaal. En we helpen bij de aanleg 
van voedselbossen, landschapselementen en stedelijk 
groen. In ontwikkelingslanden als Oeganda, Ghana, 
Costa Rica en Bolivia herstellen we tropische bossen 
en planten we bomen op gedegradeerde rivieroevers 
en landbouwgronden. In Spanje starten we dit jaar een 
project om verwoestijning tegen te gaan.
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Onze werkwijze
We selecteren kwalitatieve (her)bebossings-
projecten en zorgen voor de benodigde 
financiering en projectbegeleiding. Trees for 
All is geen grond- en/of projecteigenaar, maar 
werkt samen met professionele projectpartners 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het project. Wij zijn nauw betrokken bij 
de implementatie en zorgen voor langdurige 
monitoring en impactmeting. Business partners 
en particuliere gevers kunnen doneren voor 
bomen of voor CO2-compensatie (op basis 
van gecertificeerde credits). Dit zijn twee 
verschillende manieren om de aanplant en het 
beheer van onze bossen te helpen realiseren.

We financieren zowel gecertificeerde projecten als 
niet-gecertificeerde projecten. Voor aantoonbare CO2-
compensatie is certificering van belang (VCS-CCB, Plan 
Vivo of Gold Standard). Projecten die we mogelijk maken 
via boomdonaties hoeven niet persé gecertificeerd te zijn. 
Hierdoor kunnen we een grotere diversiteit aan projecten 
steunen. Zo dragen we niet alleen bij aan een beter 
klimaat, maar ook aan land- en biodiversiteitsherstel.

Trees for All brengt vraag en aanbod samen. Iedereen 
die wil bijdragen aan een bosrijke wereld is welkom om 
onze projecten te steunen. Iedereen met een goed plan 
voor een duurzaam (her)bebossingsproject kan bij ons 
aankloppen voor financiering. Wij zijn de verbindende 
partij en geloven in de kracht van samenwerken. We gaan 
per definitie voor meerjarige partnerships. Dat past bij 
onze visie op duurzaamheid. Juist door te bouwen aan 
duurzame partnerships kunnen we onze lange termijn 
betrokkenheid garanderen en maximale impact nastreven.

Voor internationale projecten en Nederlandse 
projecten zijn gedetailleerde criteria opgesteld 
en gepubliceerd op onze website. Op hoofdlijnen 
hanteren we de volgende criteria:

 » Focus op nieuw bos en bosherstel
 » Duurzame aanplant
 » Biodiversiteit 
 » Lokale betrokkenheid 
 » Track record projectpartner 
 » Lange termijn beheer en behoud
 » Brede impact

Onze projectcriteria

“Wij zijn de 
verbindende 
partij en 
geloven in de 
kracht van 
samenwerken.”
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CO2-COMPENSATIE
Trees for All focust op (her)bebossing en biedt dus CO2-
compensatie aan uit nieuwe bosaanplant. Dit zien wij als 
de meest natuurlijke, concrete en impactvolle manier van 
compensatie. We streven ernaar om alleen nog credits 
aan te bieden uit projecten waarbij we zelf de aanplant 
hebben gefinancierd. Dit is in lijn met onze missie om 
zoveel mogelijk nieuw bos te helpen realiseren. De 
Nederlandse koolstofmarkt is in ontwikkeling, maar 
de schaal is te beperkt. Onze focus ligt daarom op het 
starten en opschalen van internationale projecten.

Onze uitgangspunten 
voor CO2-compensatie

1. Trees for All is actief in de markt van 
vrijwillige CO2-compensatie.

2. We focussen op (her)bebossings-
projecten. 

3. Onze compensatieprojecten 
zijn gecertificeerd volgens een 
gerenommeerde standaard.

4. We streven naar brede impact met 
focus op klimaat, biodiversiteit en 
armoedebestrijding.

5. We werken op non-profit basis, wij 
handelen niet in credits en hebben 
geen winstoogmerk. 

Wij zien herbebossing als de 
meest natuurlijke, concrete 
en impactvolle manier van  
CO2-compensatie
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MONITORING EN EVALUATIE
Alle projecten die we steunen, worden uitgebreid 
getoetst en beoordeeld voordat we van start gaan. 
Wanneer projecten zijn goedgekeurd door het bestuur, 
wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend 
waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd. 
Onderdeel van deze overeenkomst is een monitoring- en 
rapportage framework waarmee de resultaten van het 
project inzichtelijk worden gemaakt. Bij het beoordelen 
en monitoren van onze projecten maken we gebruik van 
de verandertheorie (Theory of Change).

SATELLIET MONITORING
Trees for All stelt zich als doel om de resultaten van 
al haar projecten te meten en te evalueren. Naast 
rapportages, veldbezoeken en onderzoek, gaan we 
ook meer inzetten op satelliet monitoring. We zijn 
in 2020 daarom een partnerschap aangegaan met 
Overstory en Cobra Groeninzicht voor langetermijn-  en 
langeafstandsmonitoring. 

Trees for All finalist bij 
Impact Challenge 2020

Impact management is in 2020 een 
belangrijk onderwerp geweest. Hiervoor 
zijn we zelfs genomineerd als finalist 
voor de Impact Challenge, een sector 
breed initiatief om gezamenlijk de 
maatschappelijke impact van goede doelen 
verder te vergroten en meer zichtbaar te 
maken. Op vrijdag 27 november 2020 werd 
voor de tweede keer de Impact Challenge 
Award uitgereikt. De award ging naar The 
Hunger Project, maar we zijn trots op deze 
mooie nominatie. Voor ons een bevestiging 
dat we op de goede weg zijn!
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We zijn trots dat we
genomineerd zijn voor de
Impact Challenge. Voor
ons een bevestiging dat
we op de goede weg zijn!
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4.1 Projecten Nederland
In Nederland financieren we (her)bebossings-
projecten, bosherstel, voedselbossen, 
landschapselementen en stedelijk groen. Wij 
selecteren kwalitatieve (bos)projecten die  
voor een donatie in aanmerking komen.  
Onze bijdrage is bestemd voor de aanschaf 
van bomen en struiken, aanplant en lange 
termijn beheer van het bos.

ONZE PROJECTEN IN 2020
In het plantseizoen 2020-2021 hebben we in totaal zes 
projecten gerealiseerd in Brabant, Limburg en Overijssel:

BRABANT 

1. Voedselbos Janmiekeshoeve
Wat: Natuurlijk voedselbos als onderdeel van een   
groter agroforestry project
Met wie: Janmiekeshoeve
Hoeveel: 2 hectare, 1e fase is gerealiseerd

2. Het Groene Woud
Wat: Uitbreiden en versterken leembossen in Savendonk 
en Geelders Oost
Met wie: Stichting Ark Natuurontwikkeling
Wat: 26,58 hectare, 32.797 bomen geplant (fase 1)

3. Natuurbegraafplaatsen
Wat: Nieuw natuurbos op landbouwgrond  
nabij Natuurbegraafplaats Maashorst
Met wie: Stichting Nieuwe Natuur
Hoeveel: 0,65 hectare; 2375 bomen

LIMBURG

4. Vergroenen Limburg
Wat: Aanplant nieuw bos en het herstel  
van graften
Met wie: Staatsbosbeheer
Hoeveel: 13,4 hectare; 54.950 bomen 

5. Vergroenen Limburg
Wat: Aanplant van natuurbos op een  
voormalig akker
Met wie: Limburgs Landschap
Hoeveel: 5 hectare gerealiseerd in 2020  
(van totaal 30 hectare); 22.775 bomen

OVERIJSSEL

6. Landgoed Oostermaet
Wat: Herstel ziek fijnsparbos 
Met wie: Stichting Ijssellandschap
Hoeveel: 2,5 hectare; 5500 bomen
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“In 2020 kwam de samenwerking tussen Stichting het Limburgs 
Landschap en Trees for All tot stand. Van kennismaken tot het 
sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de intentie 
om samen 30 hectare bos aan te planten: allemaal binnen één 
kalenderjaar geregeld. Dat lukt als er korte lijnen zijn en je 
elkaars sterke kanten volop benut. Trees for All toonde zich een 
bedreven fondsenwerver en communicator. Limburgs Landschap 
zorgde voor beschikbare gronden en bracht haar kennis van 
bosaanleg- en beheer in. Samen met één doel voor ogen: meer 
én klimaatbestendiger bos in Limburg. Het smaakt naar meer! “

Wilfred Alblas
Directeur Limburgs Landschap

Start samenwerking Limburgs Landschap

Meer én klimaatbestendiger bos 
in Limburg
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Venlo

Peel en Maas

Nederweert

Maasgouw

Eijsden-Margraten

Valkenburg aan de Geul

Weert

PLANTLOCATIES
Trees for All helpt het Limburgs Landschap om in totaal 
ruim 30 hectare te realiseren, verdeeld over 26 percelen van 
verschillende omvang. De locaties liggen in de gemeenten 
Venlo, Peel en Maas, Nederweert, Weert, Maasgouw, 
Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul. In totaal 
worden in drie plantseizoenen 136.660 bomen en struiken 
geplant. In 2020 is de eerste 5 hectare gerealiseerd. 

DE EERSTE 5 HECTARE IS GEPLANT
Het Limburgs Landschap heeft als doel het veiligstellen 
van waardevolle landschappen, natuurgebieden en 
cultureel erfgoed in Limburg. In het kader van de 
landelijke doelstelling om meer bos te realiseren, heeft 
het Limburgs Landschap een inventarisatie gemaakt 
op haar eigen gronden waarop meer bos gerealiseerd 
kan worden. Het gaat om percelen waar bosaanleg een 
verbetering van de biodiversiteit en het landschap is. Het 
betreft het omvormen van agrarisch land naar bos.



In het Brabantse Groene Woud wordt gewerkt aan het 
herstel van de zeldzame leembossen. Initiatiefnemer is 
Stichting Ark Natuurontwikkeling, een organisatie die 
zich inzet voor robuuste en wilde natuur. Trees for All 
maakt samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant het 
herstel van de oorspronkelijke leembossen mogelijk. In 
totaal 46 hectare.

SCHATKAMER VAN BIODIVERSITEIT
Op voormalig agrarische gronden worden inheemse 
boomsoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor 
leembossen, zoals de winterlinde, zomerlinde en de 
fladderiep. De leemlaag in de ondergrond houdt het water 
tegen, waardoor een leembos in de winter en in het voorjaar 
vochtig is en er op veel plaatsen water staat. Dit zorgt voor 
een rijke biodiversiteit. Hierdoor worden de leembossen 
ook wel de schatkamer van biodiversiteit genoemd. 

In dit project worden bestaande en nieuwe natuur-
gebieden met elkaar verbonden om het Natuurnetwerk 
Brabant completer te maken en de biodiversiteit zowel in 
kwantiteit als kwaliteit te versterken. Naast de aanleg van 
nieuw bos worden ook de bestaande leembossen qua 
vitaliteit en natuurkwaliteit versterkt.

“De leembossen in Het Groene Woud leveren 
een grote bijdrage aan CO2-vastlegging én aan 
biodiversiteit. Ik ben heel blij dat Trees for All 
ons helpt en ervaar de samenwerking als echt 
constructief en energie gevend. Als ik de mensen 
van Trees for All spreek, dan heeft het altijd al 
meteen een positieve sfeer. Trees for All is net als 
Ark geïnteresseerd in boskwaliteit. Ze zijn snel en 
dragen ook de zorg van ons project. Dat laatste is 
niet vanzelfsprekend, weet ik uit ervaring.”

Ger van den Oetelaar
Projectleider Ark Natuurontwikkeling

Leembossen 
in Brabant: 
schatkamer van 
biodiversiteit
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Start samenwerking 
ARK Natuurontwikkeling



In 2018 gooide agrarisch ondernemer John Heesakkers 
uit Mariahout het roer om. Hij besloot om zijn biologische 
melkveehouderij om te vormen tot een bosboerderij. Op 
zijn land komt een voedselbos van vruchtbomen, struiken 
en gewassen én ruimte voor de natuur. Trees for All 
heeft dankzij de donatie van ABN AMRO Mees Pierson 2 
hectare natuurlijke voedselbos mogelijk gemaakt.

BOEREN IN ÉN MET DE NATUUR
Het doel is om in totaal ruim 18 hectare om te vormen naar 
een agroforestry- en voedselbossysteem. Hierdoor wordt 
er niet alleen op een ecologische en duurzame manier 
voedsel geproduceerd, ook wordt er een groene corridor 
gevormd tussen twee bosgebieden. Op Janmiekeshoeve 
boeren ze in én met de natuur.

Het plan bestaat uit het planten van verschillende soorten 
bomen en struiken. Dit wordt gecombineerd met stroken 
land- en tuinbouwgewassen. Zo kunnen ze straks op 
Janmiekeshoeve walnoten, kastanjes, perziken, pruimen, 
appels en bessen oogsten. Tussen de bomen worden 
eenjarige gewassen geplant zoals zoete aardappel en 
pompoen. Door het planten van verschillende gewassen 
en de aanleg van poelen en landschapselementen 
ontstaat er veel biodiversiteit op het land. 

Voedselbos Janmiekeshoeve
Een voedselbos levert dus niet alleen duurzame en 
waardevolle producten op, maar biedt ook kansen voor 
de flora en fauna in het gebied. Want de bomen, struiken 
en poelen zijn interessant voor allerlei insecten, vogels 
en andere dieren. De aanplant van extra bomen zorgt 
bovendien voor extra CO2-vastlegging en draagt dus bij 
aan een beter klimaat.

Bekijk hier het filmpje:
ABN AMRO Mees Pierson Boomplantdag 300-jarig jubileum

“Op Janmiekeshoeve 
boeren ze in én met 
de natuur.” 

Een voedselbos is letterlijk een eetbaar bos. Het is 
een vorm van natuurinclusieve landbouw waarbij een 
combinatie van voedselproducerende bomen, struiken 
en planten wordt geplant. Het is opgebouwd als een 
natuurlijk bos waarbij sprake is van gelaagdheid. Door 
de hoogteverschillen krijg je op een klein oppervlak 
een grote biodiversiteit. Voedselbossen helpen bij het 
opslaan van CO2, het verbeteren van bodemkwaliteit 
en herstel van biodiversiteit. Ze dragen ook bij aan 
een gezonde leefomgeving waarbij bewoners en 
bezoekers in contact zijn met de natuur en van lokale 
producten kunnen genieten. 

Een eetbaar bos
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Van melkveebedrijf naar bosboerderij

https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/over-private-banking/300-jaar-meespierson.html?jwsource=cl


4.2 Projecten 
Internationaal
We steunen (her)bebossingsprojecten in de 
hele wereld. We kiezen voor een integrale 
aanpak waarbij bomen planten het middel 
is om CO2 vast te leggen, biodiversiteit te 
herstellen, inkomens te verbeteren, duurzaam 
landgebruik te bevorderen en voedsel-en 
waterzekerheid te vergroten. Door bomen 
te planten die waarde hebben voor de 
lokale bevolking, creëren we lange termijn 
betrokkenheid en worden de bomen en 
bossen beter beschermd.

ONZE PROJECTEN IN 2020
In 2020 hebben we projecten gesteund in Latijns-
Amerika en Afrika. In Ghana zijn we een nieuw project 
gestart. Ook is het besluit genomen om in Spanje een 
herbebossingsproject te starten om verwoestijning 
tegen te gaan en biodiversiteit te herstellen. Dit project 
gaat naar verwachting dit jaar van start.

1. Bolivia 
Wat: Klimaatslimme landbouw door agroforestry 
Doelbesteding donaties: CO2-compensatie (credits)
Met wie: Sicirec, ArBolivia
Gecertificeerd: Plan Vivo
Samenwerking sinds: 2008
In 2020: 13.222 ton CO2 gecompenseerd

2. Costa Rica 
Wat: Ecologische corridor, herstel van  
tropisch regenwoud 
Doelbesteding donaties: Boomdonaties
Met wie: International Tree Fund, ArBofilia
Samenwerking sinds: 2019
In 2020: 15.785 bomen gedoneerd

3. Oeganda 
Wat: Herstel Kibale National Park
Doelbesteding donaties: Boomdonaties  
en CO2-compensatie 
Met wie: Face the Future, Greenchoice,  
Uganda Wildlife Authority
Gecertificeerd: VCS-CCB
Samenwerking sinds: 2018
In 2020: 79.049 bomen gedoneerd en 28.110  
ton CO2 gecompenseerd

4. Ghana
Wat: Herbebossen rivieroevers in Noord-Ghana
Doelbesteding: Boomdonaties
Met wie: Tree Aid, Blue Deal
Samenwerking sinds: 2020 
In 2020: 77.643 bomen gedoneerd
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Herstel regenwoud in 
Costa Rica
Het Carara National Park is één van de natuurgebieden 
met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Het 
is het leefgebied van de jaguar, toekans en gekleurde 
ara’s. Helaas is een groot deel van het regenwoud gekapt 
voor landbouw en veeteelt. Al ruim twintig jaar wordt er 
gewerkt aan herstel van het bos en sinds 2019 helpt Trees 
for All daarbij.

105 HECTARE NIEUW BOS
Het International Tree Fund werkt al lange tijd samen 
met de lokale natuurbeschermingsorganisatie Arbofilia. 
Met de hulp van Trees for All kunnen er nieuwe stappen 
worden gezet. Het doel is om samen 105 hectare nieuw 
bos te planten en dat gaat dankzij alle donaties van 
bedrijven en particulieren zeker lukken.

Er worden maar liefst 300 verschillende inheemse 
boomsoorten geplant, waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met de zeldzaamheid en ecologische waarde. 

“We moeten de verbinding tussen de 
mensen en het landschap herstellen, 
door een levenswijze te ontwikkelen 
die bij het landschap past. Dat is de 
uitdaging waar we voor staan.” 

Miguel de Soto Cruz
Oprichter Arbofilia

In sommige bestaande bosgebieden worden ook 
bomen geplant die de lokale bevolking helpen in hun 
levensonderhoud zoals fruitbomen. In totaal worden er 
105.000 bomen geplant.
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“Trees for All en het International Tree Fund werken 
nu bijna twee jaar samen. Trees for All zorgt voor de 
financiële middelen en wij zorgen voor de realisatie 
van het project in Costa Rica, samen met onze 
lokale partner Arbofilia. Deze samenwerking is een 
aansprekend voorbeeld van de mooie resultaten 
die kunnen worden bereikt als alle partijen elkaar 
waarderen in hun rol, vaardigheden en kennis. De 
samenwerking met Trees for All heeft haar succes 
al bewezen en belooft nog veel voor de toekomst!”

Leen Verbeek
Voorzitter International Tree Fund

Een groene corridor om natuur te verbinden 



Groene rivieroevers in Ghana voor 
water- en voedselzekerheid
Trees for All is vorig jaar een nieuw project gestart 
met Tree Aid, een internationale NGO die werkzaam 
is in Ghana. Rondom vitale waterbronnen in Ghana’s 
Bongo District worden bomen geplant en mensen 
getraind in duurzaam land- en watergebruik. Twintig 
lokale communities helpen mee om 450 hectare land te 
herstellen en te beschermen. 

Ontbossing heeft in het Bongo District veel problemen 
veroorzaakt. De grond erodeert, rivieroevers kalven 
af en irrigatiekanalen slibben dicht. Waterschaarste 
is hier één van de grootste problemen. Het is voor de 
lokale bevolking vaak moeilijk om rond te komen van 
de opbrengsten van hun land. Ruim tweederde van 
de bevolking in het district leeft dan ook onder de 
armoedegrens. Door juist in dit gebied weer bomen te 
planten, kan het evenwicht worden hersteld.

BOSLANDBOUW VOOR MEER 
VOEDSELZEKERHEID
Agroforestry kan een belangrijk verschil maken 
voor de boeren. Op 150 hectare worden bomen en 
landbouwgewassen in een mengvorm aangeplant. 
Hierdoor kunnen de boeren het hele jaar rond oogsten 
van verschillende gewassen. In de eerste fase worden 400 
boeren getraind in duurzaam landgebruik en bosbeheer. 
Zij trainen vervolgens weer 1200 andere boeren. Zo 
wordt het een project van én voor de lokale bevolking.

SAMENWERKING BLUE DEAL
Het project is opgezet in samenwerking met de Blue 
Deal, een programma van de Nederlandse overheid en 
de gezamenlijke Waterschappen om mensen wereldwijd 
toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water. 
Het is een integraal plan om voedsel-en waterzekerheid 
te vergroten, werkgelegenheid te creëren en bij te dragen 
aan klimaatmitigatie door CO2-vastlegging in de bomen. 

In totaal worden 215.000 bomen geplant op 50 kilometer 
rivieroever. De wortels van de bomen houden de aarde 
bij elkaar, zodat de oevers niet eroderen en de aarde in 
de rivier verdwijnt. De rivier slibt dus niet meer dicht en 
het water blijft helder en schoon. Daar profiteert de hele 
regio van.

“Voor een duurzaam watersysteem is het 
herstellen van het ecosysteem topprioriteit. 
Hierbij is herbebossing cruciaal met steun en 
betrokkenheid van de lokale bevolking. Vanuit 
die behoefte heb ik contact gezocht met 
Trees for All, omdat zij kijken naar het totale 
plaatje en veel ervaring hebben met dit soort 
integrale vraagstukken.” 

Jaap Bos  
Coördinator Blue Deal Noord-
Ghana, werkzaam bij Waternet

“Met dit project draaien we de degradatie van het 
land terug, waardoor de verschillende functies van 
de rivier weer worden hersteld. Zo creëren we banen 
voor boeren, bestrijden we armoede in de regio en 
beschermen we ons milieu.” 

Jonathan Anecham Naaba 
Programma Manager TREE AID Ghana
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Start nieuw project in Ghana 
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5. Fondsenwerving
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een 
groene aarde en een gezond klimaat kan ons 
werk steunen. We zijn er voor mensen die 
bijvoorbeeld hun reis willen compenseren. 
Of voor (groot)touders die hun kleinkind 
een boom cadeau willen doen als symbool 
voor een groene toekomst. We zijn er voor 
bedrijven die bomen willen planten voor elk 
verkocht product of bedrijven die een eigen 
bedrijfsbos willen adopteren. Iedereen kan het 
verschil maken met een donatie, klein of 
groot.

BATEN UIT EIGEN 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 donaties onder bedrijven en particuliere gevers 
voor haar projecten in Nederland en het buitenland. 

Daarnaast is het voor onze stichting van belang dat we 
ook niet-geoormerkte donaties ontvangen ten behoeve 
van de algemene doelstellingen. Hierdoor kunnen we 
investeringen doen in nieuwe projecten en kunnen 
we verdere groei faciliteren. In dat kader zijn we erg 
verheugd dat we in 2020 een eenmalige bijdrage hebben 
ontvangen van de National Postcode Loterij van 1 miljoen 
euro. Deze donatie is bestemd voor drie jaar en zullen we 
verdeeld over deze jaren meenemen in onze baten. 

Trees for All streeft naar een dekking van de structurele 
lasten uit structurele inkomsten. We geloven in duurzame 
samenwerking en sluiten meerjarige samenwerkings-
overeenkomsten met bedrijven. Ook het werven van 
vaste particuliere donateurs is een belangrijk speerpunt 
voor onze stichting. 

RESULTAAT 2020 
We hebben in 2020 fantastische resultaten weten 
te behalen, ondanks de beperkingen en onzekerheden 
die COVID-19 met zich mee hebben gebracht:

Baten uit eigen 
fondsenwerving                         

€3 miljoen
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Eenmalige bijdrage van 
de Nationale Postcode 
Loterij (3 jaar)

€1 miljoen
Particuliere donaties

15.676
Business partners

433
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bijvoorbeeld hun reis willen compenseren. 
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voor een groene toekomst. We zijn er voor 
bedrijven die bomen willen planten voor elk 
verkocht product of bedrijven die een eigen 
bedrijfsbos willen adopteren. Iedereen -klein 
en groot- kan het verschil maken met hulp 
van Trees for All, want elke boom telt.
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KOSTEN FONDSENWERVING
We werken zo efficiënt en effectief mogelijk en zijn er 
trots op dat we met een relatief klein team, zo’n mooi 
resultaat hebben behaald. Van iedere euro die we hebben 
ontvangen, is ruim 84% besteed aan de doelstelling 
(bosaanplant, CO2-compensatie en bewustwording). 
Slechts 8% is besteed aan fondsenwervingskosten. 

Het CBF houdt toezicht op erkende goede 
doelen. In Nederland zijn er ruim 40.000 
stichtingen met een ANBI-erkenning 
(Algemeen Nut Beogende Instelling), maar 
daarvan hebben slechts 629 het CBF-
keurmerk. Trees for All is één van deze 
erkende stichtingen. Het CBF toetst of goede 
doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen 
waardoor je verzekerd bent dat jouw donatie 
bijdraagt aan een betere wereld. De CO2-
compensatie markt kent een groot aantal 
spelers, waaronder voornamelijk commerciële 
partijen. Dat zijn organisaties die dus een 
winstoogmerk hebben, wij hebben dat niet. 
Ons doel is om zoveel mogelijk impact te 
maken met de projecten die we steunen.

Een erkend goed doel
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Onze proposities
Trees for All werkt nauw samen met het bedrijfsleven. 
Eind 2020 hadden we 433 business partners, van kleine 
zelfstandigen tot grote corporates. Bedrijven kunnen 
CO2-partner, bedrijfsbospartner of productpartner 
worden. Ook bieden we de mogelijkheid voor een 
partnerschap op maat.

89
Bedrijfsbospartners
Bedrijven doneren voor een bos op naam. Ze planten
minimaal 2.000 bomen, waarvan de helft in Nederland
wordt geplant en de helft in het buitenland.

249
Productpartners
Bedrijven doneren bomen afhankelijk van hun omzet  
of doelstelling.                       

93
CO2-partners 
Bedrijven compenseren (een deel van) hun CO2-uitstoot 
via gecertificeerde credits.      

2
Maatwerk 
Onder andere jubileum -en marketingcampagnes, 
employee engagement en exclusieve projecten als  
een voedselbos.                     
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Partners in 2020
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6. Marketing en 
communicatie
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Trees for All groeit in naamsbekendheid en 
is steeds beter vindbaar. Via social media, 
gerichte campagnes en verantwoorde uitgaven 
aan marketing en communicatie willen we 
onze naamsbekendheid verder vergroten. 
Uiteindelijk hopen we dat iedereen ons kent. 
Zowel donateurs als projecteigenaren die 
financiering zoeken voor nieuw bos.

6. Marketing en 
communicatie

We hebben eind 2020 een merkpositioneringssessie 
gedaan en hebben gesproken over wat ons uniek maakt, 
wat ons verbindt. Dit alles is samengevat in één krachtige 
zin: bomen voor het leven. Dat is wat we willen en waar 
we voor staan. We planten bomen die blijven bestaan, 
we werken samen met lokale gemeenschappen waardoor 
hun leefomstandigheden verbeteren. We zorgen voor 
herstel van biodiversiteit en daarmee leven van flora en 
fauna. We zetten ons in voor een leefbaar klimaat. Op basis 
van deze positionering is onze huisstijl aangescherpt.

ONLINE MARKETING
De online donaties zijn vorig jaar als gevolg van corona 
enorm gedaald. Dankzij een zeer succesvolle Green 
Friday campagne en een kerstcadeaucampagne hebben 
we aan het einde van het jaar veel online inkomsten 
ontvangen, maar overall was het totaal aantal baten lager 
dan begroot. We hebben in 2020 wel de basis gelegd 
voor diverse thema boomcadeau-campagnes. Mensen 
kunnen bomen doneren om bijvoorbeeld een verjaardag, 
huwelijk, geboorte te vieren of ter nagedachtenis. 

Ons team is inmiddels versterkt met een online marketeer 
en content specialist. Dit geeft ons de kans om dit jaar 
een professionaliseringsslag te maken op het gebied 
van online campagnes, emailmarketing en website 
optimalisatie. Via de algemene nieuwsbrief, mailings en 
social media houden we onze donateurs en partners 
op de hoogte van ons werk. De Green Friday campagne 
heeft bewezen dat wij een warme achterban hebben die 
bereid is om ons extra te steunen met acties. 
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GREEN FRIDAY
De Green Friday campagne is bedoeld om mensen 
bewust te maken van de klimaatimpact van hun 
koopgedrag. Onder het motto “kom shoppen in het 
bos” hebben we mensen vorig jaar uitgenodigd om 
geen onnodige uitgaven te doen, maar te kiezen voor 
een donatie voor nieuw bos. Tientallen partners deden 
mee waaronder Decathlon en Dille & Kamille en de 
campagne was een groot succes. Dit najaar zetten we 
nog grootser in op Green Friday (26 november 2021). We 
willen er echt een grote beweging van maken, waarbij we 
al onze partners uit gaan nodigen om mee te doen. 

BOOMPLANTDAGEN
Onze boomplantdagen zijn heel belangrijk om mensen 
bewust te maken van het belang van bomen en het plezier 
te delen om nieuw bos te mogen planten. Helaas konden 
al onze geplande boomplantdagen niet doorgaan als 
gevolg van de corona maatregelen. We hopen van harte 
dat we dit najaar wel met al onze partners en donateurs 
kunnen gaan planten. 

BLADGOUD
In oktober 2020 is het boek Bladgoud uitgekomen, een 
coproductie van Reinier van de Berg (ambassadeur Trees 
for All), Simone Groenendijk (directeur Trees for All), 
Suzanne Valkman (hoofd bossen WWF) en uitgeverij 
Zilt. Het doel van het boek is om meer bewustwording 
te creëren onder een groot publiek over de waarde van 
bomen. Het boek heeft inmiddels een tweede druk en is 
goed ontvangen.

Ons doel is om mensen bewust te maken van het belang 
van bos en bomen voor een gezond klimaat, behoud 
van flora en fauna en betere leefomstandigheden. In 
Nederland dragen we bij aan bewustwording door ons 
dagelijks contact met donateurs en partners, onze website, 
nieuwsbrief en social media, het geven van presentaties 
en interviews en de organisatie van boomplantdagen en 
campagnes. In het buitenland is voorlichting en training 
onderdeel van onze projecten en leert de lokale bevolking 
over het belang van duurzaam bosbeheer.

Bewustwording en campagnes
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Hoogtepunten 2020

14 februari 
TreeHug
Online actie voor Valentijnsdag.

5 maart 
Trees for All bij Koffietijd
Tijdens het programma 
Koffietijd hebben we een 
cheque van de Nationale 
Postcode Loterij ontvangen.

Juli
Bosreis langs onze mooiste 
bosprojecten
Speciaal voor alle thuisblijvers 
in de zomer ontwikkelden wij 
samen met de reisfotografen 
van Travelmonster een Bosreis 
door Nederland.

14 mei
Verhuizing naar Utrecht
Na 20 jaar gehuisvest te zijn 
geweest in Arnhem, was het 
tijd voor een nieuwe stap! 

Mei
MiniTree for All
Lancering van de samenwerking met 
MiniTree en de ‘MiniTree for All’, een 
appelboomje waarvan €5,- van de 
opbrengst naar Trees for All gaat.

Juni
Boomcadeau 
Vanaf juni 2020 is het mogelijk om 
voor speciale gelegenheden een 
boomcadeau te geven, zoals voor 
verjaardag, huwelijk, geboorte, ter 
nagedachtenis en de liefde.

Juli
Keltische boomkalender
We hebben een Keltische 
horoscoop gemaakt met een 
levensboom voor iedereen.

27 november
Green Friday: shoppen in het bos
Met de Green Friday actie willen 
we Nederlanders bewust maken 
van de impact van de toenemende 
consumptie rondom Black Friday 
en een groen alternatief bieden. 

December
Boomcadeau actie met kerst
In december hadden we een 
online boomcadeau campagne 
voor kerst. De gever ontving een 
speciaal kerstcertificaat op naam. 

November - december
Start boomplantseizoen 2020-2021
• 27 november: officiële start aanplant 

nieuw leembos in Het Groene Woud 
• 2 december: eerste bomen de 

grond in van het voedselbos op de 
Jannemiekeshoeve

• 11 december: aanplant van de eerste 
bomen van een nieuw bos in het 
Zwart Water bij Venlo
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7. Risicomanagement
Trees for All is zich bewust van haar 
verantwoordelijkheid voor de adequate en 
effectieve werking van de interne beheersing 
binnen de organisatie. Zo waarborgen we dat 
de realisatie van onze doelstellingen wordt 
bewaakt, de ons toevertrouwde middelen 
goed worden beheerd, onze interne en 
externe verslaggeving betrouwbaar is en 
dat wet- en regelgeving worden nageleefd. 
Hiermee samenhangend is de mate waarin 
Trees for All risicobereidheid toont. Hieronder 
noemen we de belangrijkste risico’s en hoe wij 
die beheersen.

RISICO’S OP ONVOLDOENDE  
FONDSENWERVING
Voor de continuïteit van Trees for All is fondsenwerving 
van strategisch belang. Wij zijn voor onze doelstellingen 
afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. 
Gelukkig spreken onze doelstellingen steeds meer 
mensen en organisaties aan. Wij hebben de afgelopen 
jaren ingezet op het voor langere tijd aan ons 
verbinden van bedrijven als donateur, waardoor onze 
inkomstenstroom voorspelbaarder wordt. Daarnaast 
hebben we onze (online)marketingactiviteiten uitgebreid 
en campagnes ontwikkeld gericht op zowel particulieren 
als bedrijven. 

De meeste fondsen die we werven zijn geoormerkt, dat wil 
zeggen bestemd voor bosaanplant en CO2-compensatie. 
De eenmalige bijdrage die we in 2020 hebben ontvangen 
van de Nationale Postcode Loterij geeft ons de ruimte 
om in nieuwe projecten, bewustwordingscampagnes en 
onze eigen organisatie te investeren en is vanwege het 
ongeoormerkte karakter een belangrijke aanvulling op de 
reguliere baten uit eigen fondsenwerving. Daarnaast bouwen 
wij een continuïteitsreserve op om onze organisatiekosten 
(tijdelijk) te kunnen blijven dragen, mochten onze inkomsten 
onverhoopt ineens sterk achterblijven.

RISICO’S OP MISMATCH TUSSEN 
PROJECTUITGAVEN EN INKOMSTEN UIT 
FONDSENWERVING
Voor onze bosaanplantprojecten zijn wij afhankelijk van 
de mate waarin passende projecten beschikbaar komen. 
Wanneer wij in grotere projecten stappen, of in meerdere 
tegelijkertijd, leidt dit tot aanzienlijke projectuitgaven die 
mogelijk niet gelijklopen met onze inkomsten uit donaties. 
Wij monitoren daarom voortdurend het totaal van onze 
aangegane projectverplichtingen ten opzichte van onze 
beschikbare liquide middelen en de aan ons toegezegde 
donaties. Wij hanteren hierbij een voorzichtige aanpak. 
Op onze balans zijn alle aangegane projectverplichtingen 
als kortlopende schulden opgenomen. Donaties uit 
fondsenwerving worden pas opgenomen bij ontvangst, of 
bij facturatie aan bedrijfspartners. Ultimo 2020 zijn onze 
liquide middelen hoger dan onze projectverplichtingen. 
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PROJECTRISICO 
Bosaanplantprojecten kennen altijd risico’s. Te denken 
valt aan vertragingen bij de aanplant door onvoorziene 
omstandigheden (zoals bijvoorbeeld COVID-19 
maatregelen) of uitval van de aanplant door extreme 
droogte. Bij projecten in het buitenland kunnen (geo)
politieke risico’s ontstaan of wijzigingen optreden in 
lokale wet- en regelgeving waarvoor contracten niet 
in alle situaties blijken te voorzien. De projecten zijn 
doorgaans op basis van voorfinanciering. Financiële 
zekerheden kunnen meestal niet worden verkregen. Trees 
for All is bereid een deel van deze risico’s te accepteren 
omwille van de realisatie van onze missie. Het streven is 
echter altijd om de risico’s binnen aanvaardbare grenzen 
te houden door betalingstermijnen afhankelijk te stellen 
van de voortgang van het project (“activiteiten en output 
milestones”). Deze voortgang monitoren wij nauwgezet. 

Al onze projecten worden uitgebreid beoordeeld 
voordat we van start gaan (due diligence). We hebben 
hiervoor expertise in huis of winnen die in bij derden. 
Voor het opstellen van grotere contracten worden we op 
pro bono basis ondersteund door een gerenommeerd 
juridisch kantoor.

CERTIFICERINGSRISICO
Trees for All streeft ernaar om CO2-compensatie aan te 
bieden uit projecten waarbij we zelf de aanplant hebben 
gefinancierd. Deze manier van werken betekent wel dat 
de periode van voorfinanciering door Trees for All langer 
is en de daar bijhorende risico’s groter zijn.

De CO2-rechten die we aanbieden zijn afkomstig van 
gecertificeerde projecten die gevalideerd zijn door 
een gerenommeerde standaard (Plan Vivo/ VCS-CCB).  
Hierdoor is de hoeveelheid vastgelegde of nog vast te

leggen CO2 in belangrijke mate gegarandeerd. Omdat de 
feitelijke vastlegging kan afwijken van de verwachtingen, 
bouwen we op onze balans een positie op ter dekking 
van eventuele tekorten.  

LIQUIDITEITSRISICO
Onze liquide middelen worden gehouden bij twee 
duurzame Nederlandse banken, Triodos Bank en ASN 
Bank. ASN Bank is een deelneming van de Nederlandse 
Staat. Triodos Bank heeft een rating BBB met stabiele 
outlook (Fitch). 

VALUTARISICO
Trees for All loopt een valutarisico op contract-
verplichtingen die in USD zijn aangegaan. Ultimo 2020 is 
de openstaande positie heel beperkt. Voor toekomstige 
contractverplichtingen in USD zullen wij een gelijk 
bedrag aan liquide middelen op een USD-rekening gaan 
aanhouden, zodat het risico is afgedekt. Deze rekening is 
inmiddels geopend bij ING.

RISICO OP ILLEGALE TRANSACTIES 
Wetgeving ter bestrijding van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme is bedoeld om 
te voorkomen dat het financiële stelsel voor deze 
doeleinden wordt misbruikt. Trees for All is een stichting 
zonder winstoogmerk. Volgens de Nederlandse Anti 
Money Laundering (AML)-wetgeving is Trees for All niet 
onderworpen aan de ‘Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme’ (Wwft), maar aangezien we 
financiële donaties ontvangen en bosprojecten financieel 
ondersteunen in hogere risicolanden, streven wij ernaar 
om zoveel mogelijk te voldoen aan de relevante AML-
voorschriften. Daarom hebben we in 2021 een anti-
witwasbeleid opgesteld.
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REPUTATIERISICO
Voor een goede doelen organisatie is een goede 
reputatie van cruciaal belang. Wij zorgen er daarom 
voor dat onze organisatie op orde is, door duidelijke 
werkprocessen en procedures in te richten en door een 
goede beheersstructuur met een kritisch bestuur waarin 
de voor onze organisatie belangrijkste expertises ook zijn 
belegd. Ook voldoen we aan alle wettelijke normen en 
sector gebonden afspraken en zorgen we voor naleving 
van ons integriteitsbeleid en anti-witwas beleid.

COVID-19 GERELATEERDE RISICO
COVID-19 heeft ook in 2021 nog grote impact op onze 
samenleving en daarmee ook op onze organisatie en 
projecten. Wij hebben aandacht voor de veiligheid en 
gezondheid van onze medewerkers en ondersteunen 
onze projectpartners waar nodig. Vanwege corona 
hebben er in 2020 geen internationale projectbezoeken 
plaats kunnen vinden en zijn er geen boomplantdagen in 
Nederland georganiseerd.
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8. Verantwoordings
verklaring
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.

De organisatie

RECHTSVORM EN STATUTEN 
Trees for All Stichting, voorheen Trees for Travel, is 
statutair gevestigd te Aalsmeer en heeft haar kantoor in 
Utrecht. De statutaire doelstellingen van de Stichting zijn 
ongewijzigd in het jaar 2020.

BESTUUR 
Trees for All heeft een onbezoldigd en onafhankelijk 
bestuur van minimaal 5 en maximaal 7 leden. 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 benoemt de 
directie en stuurt deze aan. Tevens stelt het bestuur 
de meerjarenvisie, het jaarplan en jaarrekening vast en 
toetst op de voortgang van het jaarplan. De voorzitter, 
secretaris en penningmeester worden benoemd door het 
bestuur. In 2020 kwam het bestuur zeven keer formeel 
bij elkaar. 

Bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen 
beloning of vacatiegeld, anders dan voor gemaakte 
kosten. Het is ook niet wenselijk dat bestuursleden 
betaalde opdrachten uitvoeren voor de Stichting, 
hetgeen ook niet is gebeurd. 

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.

Bestuur ultimo 2020

Hemke De Weijs
Voorzitter (gedeeld)

Kees Romme
Penningmeester

Roel Nozeman 
Secretaris. Per 1 
januari 2021 uit het 
bestuur getreden.

Stef Röell
Voorzitter (gedeeld)
Lid Projectencommissie

Cor von Meijenfeldt 
Bestuurslid
Lid Projectencommissie

Mateo Mol
Bestuurslid. Per 1  
januari 2021 secretaris.
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DIRECTIE
De directie is verantwoordelijk voor de beleids-
voorbereiding 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 arbeids-
voorwaardenreglement van de organisatie die is 
vastgesteld voor alle medewerkers. De functie van de 
directeur is ingeschaald in schaal 15. In 2020 ontving de 
directie een brutosalaris (inclusief pensioenbijdrage en 
vakantiegeld) van € 70.444. Aan de directie worden geen 
leningen en garanties verstrekt.

Team ultimo 2020

Simone Groenendijk
Directeur

Joly Bogers
Fondsenwerver en 
relatiemanager

Aletta Janssen 
Sr. fondsenwerver en 
relatiemanager

Elsbeth Gerritsen
Programmamanager 
Nederland 

Joan Bodeving
Officemanager

Willemijn Teelker
Medewerker financiële 
administratie

Wimjan Heezen
Manager bedrijfsvoering

Marchien Kampen
Sr. communicatieadviseur

Anne 
Walraven

Jan Paul 
van Soest

Reinier
van de Berg

Herman 
van der Zwan

Louise 
Vet

Egon de Bruin 
Sr. fondsenwerver en 
relatiemanager

Marthe Tollenaar
Programmamanager 
Internationaal
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VRIJWILLIGERS
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 2020 zijn vijf 
vrijwilligersovereenkomsten gesloten. 

RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies bestaat uit 5 leden. In 2020 is de 
Raad van Advies niet bijeengekomen.



Certificaat

Ondergetekende verklaart dat Trees for All de uitstoot
van broeikasgassen heeft gecompenseerd voor

Voor de periode: 2020
Hiervoor wordt een hoeveelheid van

10,56  

duurzaam vastgelegd in één van onze gecertificeerde 
bosprojecten in het buitenland. 

Bedankt voor deze bijdrage aan een groene en gezonde aarde!

Simone Groenendijk
Directeur

JAARPLAN EN BEGROTING
De jaarplannen en begrotingen worden opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de directie en na bespreking 
vastgesteld door het bestuur. Waar nodig wordt het 
jaarplan en/of de begroting bijgesteld. 

MEERJARENBELEID
Eens per drie jaar stelt het bestuur een meerjaren-
beleidskader vast waarin de beleidsvoornemens en 
richtinggevende doelstellingen zijn vastgelegd. Het meer-
jarenprogramma wordt met jaarplannen en begrotingen 
vormgegeven en uitgevoerd. In 2021 is een nieuw 
meerjarenbeleid 2021-2023 vastgesteld door het bestuur.

VERANTWOORDING INTEGRITEIT 
Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele 
en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen 
de interne transparantie en samenwerking, maar ook 
het vertrouwen richting alle belanghebbenden. Het 
integriteitsbeleid is een document dat de normen stelt 
die Trees for All belangrijk vindt in het integer handelen 
binnen de organisatie en in relatie tot alle andere 
betrokken partijen bij Trees for All. 

Het bestuur van Trees for All heeft in 2020 een integri-
teitsbeleid goedgekeurd. Dit beleid bouwt voort op

bestaande principes en procedures en is een uitbreiding 
daarvan om integriteit in een breder kader te borgen. 
Trees for All heeft intern een integriteitsfunctionaris 
benoemd en een nieuwe externe vertrouwenspersoon  
aangesteld. 

Als erkend goed doel hebben wij een meldplicht aan 
het CBF voor grensoverschrijdend gedrag. Het CBF 
ziet zo toe op de ontwikkeling en toepassing van het 
integriteitsysteem. Wij hebben in 2020 één voorval van 
niet-integer handelen in 2016 geconstateerd. Dit ging 
om een administratieve handeling van een toenmalig 
medewerker. Wij hebben de casus intern onderzocht en 
conform het reglement direct gerapporteerd bij het CBF.
Na evaluatie door bestuur, directie én CBF is de melding
formeel afgerond.

Beleid
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In 2020 was onze footprint 10,56 ton CO2. Deze uitstoot is 
gebaseerd op ons energie- en papierverbruik en ons woon-
werkverkeer. In 2020 hebben geen dienstreizen plaats-
gevonden. We hebben onze footprint gecompenseerd.

Duurzaamheid



DOELBESTEDING EN KOSTEN
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. Trees for All hanteert een aantal ratio’s als 
financieel sturingsinstrument.

Ons doel is om minimaal 75% van de totale lasten te 
besteden aan de doelstellingen van onze stichting. In 
2020 was dit 87%. Het bestedingspercentage van de 
baten aan de doelstellingen was in totaal 84%. Deze ratio 
is het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen, 
gedeeld door het totaal van de baten.

Daarnaast was in 2020 de verhouding tussen de kosten 
van eigen fondsenwerving en de daaruit gerealiseerde 
inkomsten in 8%. Het CBF maximeerde dit percentage 
als richtlijn op 25%. Verder is in 2020 in totaal 6% van 
de kosten besteed aan het beheer en de organisatie. 
Dit betreft het deel van de organisatiekosten dat niet 
direct kan worden toegerekend aan de besteding van 
de doelstelling of aan de fondsenwerving.

VOORRAADBALANS
In een voorraadbalans houdt de organisatie bij hoeveel 
bomen zijn gedoneerd en hoeveel ton CO2 moet worden 
vastgelegd (aantal CO2-credits). Hiertegenover staan de

verplichtingen die voortkomen uit contracten met 
projectpartners waarin wordt vastgelegd hoeveel bomen 
er geplant gaan worden en hoeveel CO2 aantoonbaar 
wordt vastgelegd. Trees for All stuurt op een juiste 
verhouding tussen ontvangen donaties en aangegane 
contractverplichtingen. De 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. Trees for 
All streeft naar een continuïteitsreserve, ter grootte van 
anderhalf keer de kosten van de werkorganisatie (alle 
kosten minus de kosten van de doelstelling). 

KORTLOPENDE SCHULDEN
Dit betreft voornamelijk nog te betalen project-
verplichtingen onder de aangegane contracten of 
bindende intentieverklaringen met onze projectpartners. 
Ook het niet aangewende deel van de bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij is hieronder opgenomen.

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

Financieel
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9. Financiële verantwoording
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Jaarrekening 2020

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
VASTE ACTIVA € 8.613 7.847

VLOTTENDE ACTIVA
Belastingen € 0 0

Vorderingen en overlopende activa € 654.614 411.074

Liquide middelen € 3.144.958 1.446.620

TOTAAL ACTIVA € 3.808.185 1.865.541

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve € 360.876 274.123

Bestemmingsreserve € 0 0

Bestemmingsfondsen € 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN € 3.447.309 1.591.418

TOTAAL PASSIVA € 3.808.185 1.865.541

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
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BATEN REALISATIE 2020 BEGROTING 2020 REALISATIE 2019
Baten van particulieren € 486.636 515.208 521.791

Baten van bedrijven € 2.190.419 2.484.374 2.076.843

Baten van loterijorganisaties € 333.333 0 0

Rentebaten en baten uit beleggingen € 173 500 0

TOTAAL BATEN € 3.010.561 3.000.082 2.598.634

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Doelstelling CO2-compensatie en bosaanplant € 2.339.213 2.192.925 2.060.419

Doelstelling Bewustwording € 194.621 146.777 92.064

Totaal besteed aan doelstellingen € 2.533.834 2.339.702 2.152.483

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving € 228.486 409.768 248.694

LASTEN BEHEER & ADMINISTRATIE
Kosten beheer & administratie € 161.488 198.442 123.769

TOTAAL LASTEN € 2.923.808 2.947.912 2.524.947

RESULTAAT € 86.753 52.170 73.688

Resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:
Continuïteitsreserve € 86.753 52.170 73.688

Bestemmingsreserves € 0 0 0

Bestemmingsfondsen € 0 0 0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
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  Directe kosten van de doelstelling € 2.183.930 27.955 0 0 2.211.885 2.053.944 1.974.117

  Personeelskosten € 132.457 105.352 152.402 121.206 511.417 644.975 404.838

  Huisvestingskosten € 8.866 10.952 16.688 15.645 52.150 51.783 22.849

  Kantoorkosten € 4.481 5.536 8.436 7.908 26.361 43.960 32.836

  Afschrijvingen € 469 580 883 828 2.760 0 1.754

  Financieringskosten € 0 0 0 0 0 0 0

  Fondsenwervingskosten € 0 33.117 33.117 0 66.233 125.000 70.792

  Overige kosten € 0 0 0 0 0 0 0

  Algemene kosten € 9.010 11.130 16.961 15.901 53.002 28.250 17.760

  TOTAAL € 2.339.213 194.621 228.486 161.488 2.923.808 2.947.912 2.524.946

TOELICHTING LASTENVERDELING 2020

  LASTEN
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  Kostentoerekening
  Directe kosten van de doelstelling 0%
  Personeelskosten 26% 21% 30% 24% 100%

  Huisvestingskosten 17% 21% 32% 30% 100%
  Kantoorkosten 17% 21% 32% 30% 100%
  Afschrijvingen 17% 21% 32% 30% 100%
  Financieringskosten 17% 21% 32% 30% 100%
  Fondsenwervingskosten 0% 50% 50% 0% 100%
  Overige kosten 17% 21% 32% 30% 100%
  Algemene kosten 17% 21% 32% 30% 100%
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Controleverklaring verkorte jaarrekening
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Trees for All 
Rotsoord 3a 
3523 CL Utrecht 
tel. 030 2040744 
info@treesforall.nl 
www.treesforall.nl Trees for All


