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INHOUD
Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn
rampzalig. Daarom investeren wij in bomen. Hoe we dat doen? We planten bomen, beschermen en herstellen
bestaande bossen en maken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met
duurzame bosprojecten in het buitenland.
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1.0 VOORWOORD BESTUUR

03

Voorwoord Bestuur

Een betekenisvol jubileumjaar
Het afgelopen jaar hebben we ons 20-jarig jubileum mogen vieren.
Al sinds 1999 zetten we ons in voor herbebossing in de strijd tegen
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en armoede. Sinds die tijd
is er veel veranderd. Als pionier liepen we destijds voor de troepen
uit, inmiddels staan bomen en bossen volop in de belangstelling.
Steeds meer mensen en bedrijven zijn overtuigd van de noodzaak en
waarde van bomen. Het afgelopen jaar stond de telefoon dan ook
roodgloeiend en hebben wij veel nieuwe partners en donateurs mogen
verwelkomen. 2019 was dus in veel opzichten een betekenisvol jaar.

In actie tegen klimaatverandering

Ontbossing is naast verbranding van fossiele brandstoffen de belangrijkste
oorzaak van opwarming van onze aarde. Deze opwarming heeft wereldwijd
een grote impact op mensen, dieren en ecosystemen. Met onze projecten
herstellen we bestaande gedegradeerde bossen en planten we nieuwe bossen
aan. We dragen zo bij aan de CO2-reductie in onze atmosfeer, verbetering
van biodiversiteit en betere leefomstandigheden. Dit zijn grote doelen die we
graag concreet en tastbaar maken voor bedrijven en individuen die in actie
willen komen.

Meer partners, meer baten, meer impact

Het afgelopen jaar zijn onze inkomsten verdubbeld en daarmee hebben we
ook onze impact significant kunnen vergroten. Het aantal zakelijke partners
is ten opzichte van vorig jaar bijna verdrievoudigd en we hebben een enorme
stijging in online donaties gerealiseerd, mede dankzij onze nieuwe website
die we vorig jaar gelanceerd hebben. Een visitekaartje waar we trots op zijn.

Organisatie in beweging

We zijn vorig jaar enorm gegroeid en dat heeft ook de nodige
capaciteitsversterking van onze organisatie gevraagd op het gebied van
communicatie, fondsenwerving, project- en office management. Ook heeft
er in 2019 een wissel plaatsgevonden in de directie. Simone Groenendijk, die
reeds werkzaam was voor Trees for All, is in juni de nieuwe directeur geworden.
Ook dit jaar zijn we weer volop in beweging. We zijn het jaar fantastisch
gestart met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor de
komende drie jaar. Deze steun voelt als een geweldige erkenning van ons
werk en stelt ons in staat om op een gezonde manier verder te groeien.
De recente verhuizing naar een nieuw kantoor in Utrecht is eveneens een
mooie mijlpaal in de geschiedenis van Trees for All.

Bomen planten, juist nu

Tegelijkertijd hebben we net als vele andere organisaties te maken met de
uitdagingen die COVID-19 met zich mee brengt. We kijken met bewondering
naar het ondernemerschap en de positieve spirit binnen het team van
Trees for All. Wij zijn recent weer nieuwe projecten en partnerships gestart
en gaan dus volop door met bomen planten. Ook in coronatijd of beter:
juist nu! Want de klimaatcrisis is niet weg. Samen met onze partners en
donateurs kunnen we ook dit jaar het verschil maken. Namens het bestuur
en het team van Trees for All willen wij iedereen die ons werk steunt, dan
ook hartelijk bedanken!
Hemke de Weijs

Stef Röell
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Over Trees for All
Wie zijn wij

Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en is al 20 jaar voorvechter van
(her)bebossing in de strijd tegen klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en armoede. Wij zetten ons in voor meer bos in Nederland
en het buitenland. Trees for All heeft een ANBI status en is de enige
Nederlandse aanbieder van CO2-compensatie met het CBF-keurmerk
die compenseert via duurzame bosprojecten in het buitenland.

Onze missie

Trees for All

Bomen zijn van onschatbare waarde voor klimaat, mens en natuur.
Daarom investeren wij in bomen. Onze missie is om wereldwijd nieuw bos
te planten en bestaande bossen te herstellen en beschermen. Wij geloven
niet in korte termijn winst, maar lange termijn waarde. In alles wat wij
doen gaan wij daarom voor continuïteit, duurzaamheid en kwaliteit.

Onze visie

Wij dromen van een groene en gezonde wereld. Voor iedereen, nu en
in de toekomst. Wij hopen dat wij onszelf overbodig kunnen maken. Als
bosbehoud- en aanplant de normaalste zaak van de wereld is en iedereen
zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor een gezond klimaat, is de
missie van Trees for All geslaagd.

‘Bomen zorgen voor ons,
daarom zorgen wij voor bomen’

Bos heeft een onschatbare waarde
Zoals ons logo symboliseert, vertegenwoordigt
bos nog veel meer waarde: bomen en
bossen bieden bescherming, voedsel en een
woonplaats voor mensen, dieren en planten.
Dankzij bomen en bossen hebben we hout tot
onze beschikking, wordt water gezuiverd, blijft
de bodem beschermd tegen erosie en verbetert
de bodemvruchtbaarheid. Ook zoeken steeds
meer mensen rust en bezinning in de natuur.
Kortom bos is van onschatbare ecologische,
klimatologische, economische, sociale en
spirituele waarde.
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Wat doen wij

Iedereen kan bijdragen

• Wij bieden een handelingsperspectief voor mensen en organisaties
die in actie willen komen tegen klimaatverandering en ontbossing.

Trees for All is ontstaan vanuit de gedachte dat iedere burger en organisatie
zijn of haar verantwoordelijkheid moet en kan nemen om bij te dragen
aan een gezond klimaat en een leefbare wereld. Wij bieden mensen en
organisaties dan ook graag een concreet handelingsperspectief.

• Wij begeleiden ondernemers en particulieren die bomen willen
planten, hun CO2-uitstoot willen compenseren en duurzaam willen
ondernemen, reizen en/of leven.
• Wij investeren in projecten die bijdragen aan de volgende
Sustainable Development Goals:

Verminderen van armoede in ontwikkelingslanden

Beperken van klimaatverandering

Passie voor bos en natuur zit in ons DNA. Al 20 jaar verbinden we de
thema’s natuur, klimaat en armoedebestrijding. Het is veelbelovend om
te zien hoeveel nieuwe maatschappelijke initiatieven ontstaan op het
gebied van (her)bebossing en CO2-compensatie. Ook zien we steeds
meer commerciële partijen zich inzetten voor meer bos in de wereld.
Voor ons zijn al deze initiatieven complementair. Wij zien onszelf als
verbindende partij die Nederland wil vergroenen en wereldwijd meer
bos wil planten en beschermen. Wij zijn Trees for All: iedereen kan bij ons
terecht, van kleine particulier tot grote corporate.
Dankzij al onze donateurs kunnen we jaarlijks honderden hectares bos
duurzaam aanplanten en beheren in Nederland en in het buitenland. We
dragen met onze projecten bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit
en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking.

Herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit

Aangaan van partnerschappen om doelen te bereiken

Wij zijn Trees for All:
wij planten bomen voor en met iedereen.

• Wij creëren bewustwording zodat zoveel mogelijk mensen onze
missie delen.
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2.0 ONZE IMPACT
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RESULTATEN BOOMDONATIES EN CO2-COMPENSATIE PER PROJECT IN 2019

308.571
bomen geplant

61.432 ton
CO2 gecompenseerd

€2.480.135
totale baten

ARBOLIVIA, BOLIVIA
32.508 BOMEN

ARBOLIVIA, BOLIVIA
2.567 TON

ARBOLIVIA, BOLIVIA
€142.391

KIBALE, OEGANDA
96.224 BOMEN

KIBALE, OEGANDA
58.865 TON

KIBALE, OEGANDA
€1.125.558

CARARA, COSTA RICA
65.662 BOMEN

CARARA, COSTA RICA
€373.569

NEDERLAND
114.177 BOMEN

NEDERLAND
€702.036
EU
€136.580
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VERDELING DONATIES
PER CATEGORIE

27%

TOTALE BATEN
PER PROJECT

45,4%
73%
15,1%

Boomaanplant
CO2-compensatie

28,3%
5,7%
5,5%

ArBolivia, Bolivia
Kibale, Oeganda
Carara, Costa Rica
Nederland
EU
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3.0 ONZE PROJECTEN
Dichtbij huis en ver(der) weg
We hebben allemaal te maken met de gevolgen van de wereldwijde ontbossing en
klimaatverandering. Daarom pakken we het probleem dichtbij huis aan, maar ook
verder weg. In Nederland helpen we met het herstel van bossen en de uitbreiding van
het bosareaal. In ontwikkelingslanden als Oeganda, Costa Rica en Bolivia beschermen
en herstellen we tropische bossen, planten we nieuw bos aan en dragen we bij aan
betere leefomstandigheden. Want naast het tegengaan van bodemerosie, verlies van
biodiversiteit en opwarming van de aarde, leveren onze internationale bosprojecten
extra inkomen op voor de lokale bevolking. Nog een voordeel: in de tropen groeien
bomen het hele jaar door en ze nemen daardoor sneller meer CO2 op. Daar profiteert
de hele wereld van.
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LANDEN
In 2019 was Trees for All actief in Bolivia,
Oeganda, Costa Rica en Nederland.
Daarbij zijn in samenwerking met BAM
ook nieuwe bosprojecten gestart in
Ierland, België, Duitsland, Denemarken,
Zwitserland en Groot-Brittannië.

BOMEN
In Nederland en het buitenland planten
we jaarlijks tientallen hectares bos aan.
Al onze bossen worden duurzaam
beheerd. In onze buitenlandse bosprojecten werken wij samen met de
lokale bevolking. Hierdoor verbeteren
we het inkomen van boeren en worden
tropische bossen beter beschermd.

COMPENSATIE
Trees for All is een ervaren, niet-commerciële
aanbieder van CO2-compensatie en de enige
stichting in Nederland met het CBF-keurmerk
die CO2-compensatie mogelijk maakt via
duurzame bosprojecten. Al onze projecten zijn
gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid
vastgelegde CO2.

‘Bomen zijn één van onze belangrijkste bondgenoten
in de strijd tegen klimaatveranderings’
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ONZE WERKWIJZE
Selectie projecten

Wij selecteren onze bosprojecten aan de hand van diverse criteria waarin
betrokkenheid, duurzaam bosbeheer en bosontwikkeling centraal staan. In
2019 hebben we voor zowel de Nederlandse projecten als de buitenlandse
projecten een aanvraagformulier ontwikkeld. Deze staan op onze website en
zijn dus voor iedereen toegankelijk.
Al onze projecten worden uitgebreid beoordeeld voordat we van start gaan
(due diligence). Ook beoordelen we welke concrete bijdrage de donateurs
van Trees for All kunnen leveren aan het project. Op het moment dat wij een
samenwerking aangaan met een projectpartner dan doen we dat meestal
op basis van voorfinanciering. Wij maken een inschatting van de verwachte
donaties en dus de haalbaarheid van het projectvolume. Nadat projecten
zijn goedgekeurd door het bestuur, wordt een samenwerkingsovereenkomst
getekend, waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd.
Wij gaan altijd een samenwerking aan voor lange termijn, omdat we niet
alleen bomen willen planten, maar bossen willen creëren en behouden.

Monitoring en rapportage

Al onze bosprojecten voor CO2-compensatie zijn gecertificeerd en
garanderen daarmee de hoeveelheid vastgelegde of nog vast te leggen
CO2. Ook de impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied wordt
gemonitord en gecontroleerd. Onze projecten voldoen aan de eisen van de
belangrijkste standaarden, zoals Gold Standard en Plan Vivo (Bolivia) en de
Verified Carbon Standard (VCS) plus de Climate, Community and Biodiversity
Standaard (Oeganda).

Bomen en CO2-credits

In onze projecten maken we onderscheid tussen twee financieringsstromen:
• donaties voor bosaanplant
• donaties voor CO2-compensatie via CO2-emissierechten (credits)
Administratief worden deze stromen strikt gescheiden om dubbeltellingen
te voorkomen. Wij houden exact bij welke donaties naar welke projecten
gaan en wijzen toe op basis van beschikbaarheid. Doneren voor bomen of
voor CO2-credits zijn twee manieren van financiering waarmee de aanplant
en het beheer van bossen kan worden gerealiseerd.

We zijn nauw betrokken bij onze projecten en hebben regelmatig contact
met onze projectpartners. Periodiek rapporteren onze projectpartners
volgens een vast schema over de realisatie van doelstellingen en relevante
ontwikkelingen. Onze programmamanagers bespreken de resultaten
en adviseren over verbeteringen. Gedurende de periode dat we actief
fondsen werven voor een buitenlands project, bezoeken we indien
mogelijk de projectlocatie eens per twee jaar om zelf de voortgang te
monitoren. Dankzij de gesprekken met projectmanagement, projectstaf
en de lokale gemeenschap wordt een beeld gevormd van de kwaliteit van
de organisatie en de werkelijke effecten van het project voor de bevolking.
Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de gerapporteerde aanplant van
bomen ook werkelijk is gerealiseerd. Indien dit afwijkt, worden afspraken
gemaakt hoe dit op korte termijn kan worden hersteld.
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Projecten 2019

Trees for All

NEDERLANDSE PROJECTEN
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Nederland maakt zich hard voor
meer bos
In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat Rijk en Provincies
samen aan een bossenstrategie voor Nederland gaan werken om met
elkaar samenhang te brengen in natuur-, klimaat- en bosbeleid. Begin
2020 is de ambitie van tien procent meer bos geformuleerd in de nationale
Bossenstrategie, dat betekent 37.000 hectare meer bos erbij in Nederland.

Waarde van bos

We willen met elkaar gezonde, diverse en klimaatbestendige bossen creëren
en behouden die van waarde zijn voor mens, dier en natuur. Voor de ene mens
vertegenwoordigt het bos een emotionele of recreatieve waarde, voor de ander
ligt de focus op ecologische of economische waarde: denk aan houtvoorziening,
voedsel en het opslaan van koolstof.

Belang van samenwerken

Anders dan in voorgaande jaren is er een breed draagvlak voor meer bos in
Nederland. De grote vraag is alleen waar al die bossen geplant kunnen worden.
Nederland is een klein en dichtbevolkt land en bij de inrichting of herbestemming
van beschikbare gronden spelen vele tegenstrijdige belangen. De gezamenlijke
ambitie is om het komende decennium het bosareaal in Nederland met 37.000
hectare uit te breiden. We kunnen nu het laaghangend fruit plukken en met
elkaar bossen planten op gronden die reeds een natuurbestemming hebben.
Het herwaarderen van bijvoorbeeld landbouwgronden naar bosgronden vraagt
meer tijd en vooral een goede dialoog met alle betrokken partijen vanuit een
integrale visie op natuur-, klimaat- en bosbeleid.

Verbindende rol Trees for All

Trees for All levert graag een bijdrage aan de realisatie van nieuw bos en het herstel
van bestaande bossen. We hebben contact met de belangrijkste grondeigenaren
in Nederland en zijn vertegenwoordigd in relevante overlegstructuren op
provinciaal en landelijk niveau. Met steun van onze groeiende achterban van
zakelijke en particuliere donateurs kunnen wij de inrichting en het duurzaam
beheer van bossen mogelijk maken.
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Meer diversiteit in de projectenportefeuille

Al bijna tien jaar leveren we een bijdrage aan nieuw bos en herstel van
bestaand bos in Nederland. Hierbij focussen we ons op de aanplant van
bomen in het buitengebied. Het gaat om projecten die een investeringsimpuls
nodig hebben of waar onvoldoende geld voor beschikbaar is. Onze donaties
zijn bestemd voor de aanschaf van bomen en struiken, aanplant en duurzaam
beheer van de projectlocatie.

Overal waar mogelijk willen we bijdragen aan meer bos en groenstructuren in
Nederland om de CO2-opslag te vergroten en de biodiversiteit te verbeteren.
Daarom hebben we in 2019 ons projectenbeleid aangescherpt en verbreed. Niet
alleen moet er hier meer bos aangeplant worden, het bestaande bos zal ook
klimaatbestendig gemaakt moeten worden. Bestaande bossen ondervinden
inmiddels de gevolgen van klimaatverandering en hebben onder andere te
maken met droogtestress en verhoogd stormrisico. Met ingang van 2019 steunen
we ook de aanleg van voedselbossen, landschapselementen en stedelijk groen.

Voedselbossen, landschapselementen en stedelijk groen

Voedselbossen verbinden de thema’s natuur, bosbouw en landbouw en leveren
een belangrijke bijdrage aan meer biodiversiteit en minder CO2-uitstoot door
kortere voedselketens. Ons eerste voedselbosproject bevindt zich in Brabant
waar we de aanleg van 2 hectare natuurlijk voedselbos mogelijk gaan maken.
Tevens zijn we in 2019 gestart met de voorbereidingen voor een partnerschap
met stichting Voedselbosbouw Nederland.
Ook zijn er verkennende gesprekken in 2019 gevoerd met diverse organisaties
voor de realisatie van landschapselementen. Veel van deze elementen zijn
verloren gegaan door de focus op efficiënt landgebruik. Hierdoor hebben we een
monotoon en arm landschap gekregen waar onvoldoende plek is voor insecten
en vogels. De toename van het aantal houtige landschapselementen vinden
wij essentieel om de achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijk gebied
te keren en de CO2-opslag te vergroten. Daarbij komt dat ze het Nederlandse
landschap karakter geven, voor schaduw en verbeterde wateropslag zorgen
en een bijdrage leveren aan een schonere lucht. In 2020 hopen wij een start te
kunnen maken met een eerste project.
Tot slot willen we meer bijdragen aan de vergroening van binnenstedelijke locaties
zoals bijvoorbeeld stadsbossen. Met een toename van het aantal bomen in steden
en dorpen worden vele doelen gediend. Naast het vastleggen van koolstof, dragen
bomen bij aan een aantrekkelijke, gezonde en koelere leefomgeving.

Wat doen wij
√
√
√
√
√

Nieuw bos
Herstel bos
Voedselbos
Landschapselementen
Stedelijk groen

De criteria voor projectaanvragen hebben
we samen met een projectaanvraagformulier
gepubliceerd op www.treesforall.nl
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NEDERLANDSE PROJECTEN
In 2019 hebben we in vier Nederlandse
projecten gefinancierd. Een drietal projecten
was reeds gestart in 2018 (Hollands Hout,
Bieslandse Bos en Waalse Bos) en we zijn een
nieuw project gestart in Brabant.

Waalse Bos en Bieslandse Bos

Trees for All werkt samen met Staatbosbeheer
aan het duurzame herstel van het Waalse Bos (8
hectare) en het Bieslande Bos (15,9 hectare). Het
gaat in totaal om 23,9 hectare bos dat aangetast
is door de Essentaksterfte. Om onveilige situaties
te voorkomen, zijn deze bomen gekapt. Er
worden streekeigen boomsoorten geplant zoals
els, zomereik, lindes, wilg, hazelaar en zoete
kers. Door veel verschillende boomsoorten
te planten, ontstaat extra voedselaanbod
voor dieren, denk aan besjes, zaden en noten.
Dankzij de bijdrage van Trees for All worden
deze bossen hersteld en omgevormd naar een
gezond en afwisselend bos dat aantrekkelijk is
voor zowel plant, dier als recreant.
In de plantseizoenen 2018/2019 en 2019/2020
zijn in totaal 65.345 bomen geplant. Het Waalse
bos is inmiddels afgerond. De aanplant van
het Bieslandse bos wordt in het plantseizoen
2020/2021 afgerond.

GEPLANT
Hollands Hout
12 hectare bos
48.000 bomen en struiken
Waalse Bos en Bieslandse Bos
23,9 hectare bos
65.345 bomen en struiken
De Pan
6,56 hectare bos
32.800 bomen

De Pan:
Omvorming akker naar natuurbos

Een voormalige akker is dankzij de financiële
bijdrage van Trees for All omgevormd tot een
gemengd bos. Er zijn verschillende boomsoorten
aangeplant,
zoals
beuken,
wintereiken,
zomereiken, berken, winterlindes, zoete kersen,
esdoorn en tamme kastanjes. Diersoorten zoals
egels, hazen en reeën en ook vogelsoorten
waaronder de buizerd, wielewaal en boomklever
profiteren hiervan en dus verwachten we een
forse toename van de biodiversiteit te kunnen
realiseren. De bomen zijn geplant in het
plantseizoen 2019/2020. In het bosgebied De
Pan heeft Trees for All in samenwerking met
Staatsbosbeheer in totaal zo’n 32.800 bomen
kunnen planten dankzij de bijdragen van onze
bedrijfsbospartners.

Hollands Hout

We hebben in het plantseizoen 2018/2019 de
aanplant van nieuw bos in Flevoland gerealiseerd in
samenwerking met Staatsbosbeheer. Het Hollands
Hout is een bijzonder natuurgebied tussen
Lelystad en de Oostvaardersplassen. Mede dankzij
de bijdrage van Trees for All voor 12 hectare bos
is een langgerekt stuk landbouwgrond van bijna
80 hectare omgevormd tot een nieuw bos met
prachtige inheemse boomsoorten. In totaal zijn er
door Trees for All 48.000 bomen geplant.
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BUITENLANDSE PROJECTEN
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KIBALE NATIONAL PARK
OEGANDA

Het Kibale National Park in Oeganda is één
van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika
met een enorme soortenrijkdom. Je vindt
er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70
soorten zoogdieren, waaronder de bedreigde
franjeaap en chimpansee. Bomen kunnen er
uitgroeien tot woudreuzen van wel 50 meter
hoog. Door ontbossing in het verleden is deze
groene oase niet meer wat het ooit was.

Ontbossing

In de jaren ’60 na de onafhankelijkheid kende
Oeganda een paar decennia een schrikbewind.
Veel mensen moesten vluchten en zochten
bescherming in de bossen. Om hier te kunnen
overleven werden bomen gekapt en akkers
en weiden aangelegd. In de negentiger jaren
veranderde het land weer in een vreedzame
democratie. De regering hielp de vluchtelingen
om een nieuwe vorm van bestaan op te bouwen.
De mensen vertrokken en akkers en weiden
raakten weer begroeid. Helaas niet met bomen,
maar met metershoog olifantsgras. Het deel van
het regenwoud met alle bijzondere planten en
dieren dat verdwenen was, kwam niet vanzelf
terug. Daarom is gestart met een grootschalig
herbebossingsproject.

DOELSTELLINGEN
• Herstel van het tropisch regenwoud
• Klimaatverbetering door vergroten CO2-opslag
• Verbeteren leefomstandigheden lokale
gemeenschappen
• Vergroten bewustzijn lokale bevolking over
duurzame landbouw en bosbeheer

Herstel van het regenwoud

Het doel is om het nationaal park terug te brengen
naar zijn originele staat en het ecosysteem te
herstellen. Sinds 2018 helpt Trees for All mee met
het herstel van Kibale National Park. Dat doen
we enerzijds door te helpen bij de realisatie van
nieuw bos en anderzijds door het aanbieden van
CO2-compensatie. De CO2-vastlegging in deze
bossen is VCS-CCB gecertificeerd.

Impact

DONATIES 2019
Bosaanplant
96.224 bomen
CO2-compensatie
58.865 ton

In 2019 is bijna 60.000 ton CO2 gecompenseerd
en zijn ruim 96.000 bomen geplant. Door bosaanplant neemt de biodiversiteit toe en wordt het
leefgebied van inheemse diersoorten uitgebreid.

In 2019 heeft Trees for All
een record aantal
bomen geplant en CO2
gecompenseerd in Oeganda

Het project heeft ook een grote sociaaleconomische impact. 125 mensen hebben een
vast inkomen dankzij dit project. Daarnaast
is er veel seizoensarbeid. De lokale bevolking
ontvangt een eerlijk salaris, toegang tot medische
zorg en een dagmaaltijd. Ook krijgen ze training
in duurzaam landgebruik en agroforestry en
worden er dankzij onze donaties kleinschalige
projecten gesteund ten gunste van de lokale
bevolking. Zo worden er waterputten aangelegd
en kunnen mensen bijen houden.
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ARBOLIVIA
BOLIVIA

Trees for All is al sinds 2008 actief in Bolivia.
Met het Arbolivia-project ondersteunen
we de lokale boeren in het regenwoud.
Inmiddels zijn 2000 boeren aangesloten bij
de coöperatie. Samen zijn ze goed voor 5000
hectare land. Zij worden geholpen om het bos
en hun landbouwgronden klimaatvriendelijk
te beheren.

Ontbossing

De overheid heeft in het verleden Boliviaanse families
toestemming gegeven om te gaan wonen in het
bestaande regenwoud. Duizenden families werden
zo eigenaar van 5, 10, soms wel 20 hectare bos.
Om een mooi landbouwperceel te krijgen, hebben
ze hun grootste rijkdom gekapt: de bomen. Door
intensieve landbouw is de grond volledig uitgeput
geraakt, met honger en armoede als gevolg.

Klimaatslimme landbouw

Om de ontbossing te stoppen, heeft ArBolivia de
boeren overtuigd om samen te werken. De boeren
krijgen training en advies om hun grond duurzaam
te bewerken en ze krijgen van de coöperatie
plantgoed om aan te planten. In de eigen
boomkwekerij worden een tiental boomsoorten
uit het lokale oerwoud gekweekt die de boeren
kunnen gebruiken om hun land te herbebossen. De
percelen zijn ingericht als agroforestry systemen,
dit is een mengvorm van duurzame bosbouw en
landbouw. Onder en naast de bomen groeien lokale
gewassen zoals peulvruchten, fruit, cacao en koffie.

Impact

DONATIES 2019
Bosaanplant
32.508 bomen
CO2-compensatie
2.567 ton

DOELSTELLINGEN
• Herstel van het tropisch regenwoud
• Klimaatverbetering door vergroten CO2-opslag
• Verbeteren leefomstandigheden lokale
gemeenschappen
• Vergroten bewustzijn lokale bevolking over
duurzame landbouw en bosbeheer

In 2019 is dankzij steun van
Trees for All een start
gemaakt met de aanplant
van 120 hectare bos

De aangesloten boeren kunnen nu op een
oppervlakte van 1 tot 2 hectare meer dan voldoende
produceren om van te leven. De rest van hun grond
kunnen ze herbebossen en duurzaam beheren. Ze
zijn ook bezig om een duurzame verwerkingsketen
van hun hout op te zetten om illegale houtkap te
voorkomen en extra inkomsten te generen. Er zijn
steeds meer boeren die zich graag bij het project
willen aansluiten. Niet alleen om economische
redenen, maar ook omdat zij zien dat het project
bijdraagt aan een stabieler microklimaat in de
omgeving.
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CARARA NATIONAL PARK
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. In de
mangrovebossen bij de kust vind je grote
krokodillen. De hogere delen van het gebied,
ook wel het Turrubares-gebergte genoemd,
zijn bedekt met tropische nevelwouden.

Ontbossing

Vroeger bestond er een directe verbinding tussen
de nevelwouden, het regenwoud van Carara en de
mangroves. Tussen 1950 en 1970 stimuleerde de
overheid echter kolonisatie van dit gebied en werden
grote delen ontbost om plaats te maken voor
landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 procent van het
oorspronkelijke regenwoud verdween en daarmee
ook veel plant- en diersoorten. Ook droogden de
waterbronnen op, een direct negatief gevolg voor de
lokale bevolking. Wat overbleef was een versnipperd
gebied van bos, verwilderde weidegronden en
gedegradeerde landbouwgronden.

Een groene corridor

In 1999 sloegen het International Tree Fund (ITF) en
Arbofilia, een lokale natuurbeschermingsorganisatie,
de handen ineen voor herbebossing van het gebied.
Het doel was het creëren van de ‘Carara Ecological
Corridor’ (CEC) om zo het regenwoud van Carara,
de nevelwouden en de mangrove bossen weer met
elkaar te verbinden. Sindsdien hebben zij 65 hectare
bos hersteld.
Er zijn nog veel meer gedegradeerde gronden die
herbebost moeten worden. Daarom is Trees for All
in 2019 partner geworden van ITF en Arbofilia. De
komende jaren gaan we samen minimaal 105 hectare
bos herstellen. Er worden maar liefst driehonderd
verschillende inheemse boomsoorten geplant.

Impact

DONATIES 2019
Bosaanplant
65.662 bomen

Door de kap van het regenwoud zijn in het verleden
veel plant- en diersoorten verdwenen. Ook droogden
de waterbronnen op, een direct negatief gevolg
voor de lokale bevolking. Wat overbleef was een
versnipperd bosgebied, verwilderde weidegronden
en gedegradeerde landbouwgronden.

foto: itf.nl

DOELSTELLINGEN
• Herstel van het tropisch regenwoud
• Klimaatverbetering door vergroten CO2-opslag
• Verbeteren leefomstandigheden lokale
gemeenschappen door duurzame landbouw
en beschikbaar maken drinkwater
• Vergroten bewustzijn lokale bevolking over
duurzaam bosbeheer

Trees for All is in 2019 een
nieuw project gestart om het
tropisch regenwoud in
Costa Rica te herstellen
Sinds er gestart is met herstel van het regenwoud
zijn verschillende diersoorten teruggekeerd,
waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen. Daar
waar vroeger in het droge seizoen de bronnen
droogvielen, is er nu het hele jaar door weer vers
water beschikbaar. Het project is van groot belang
voor de lokale werkgelegenheid. De mensen
verdienen geld met het opkweken, planten
en onderhouden van het bos. Ook profiteren
de mensen die in de corridor wonen van de
opbrengsten van ecotoerisme nu het gebied
weer rijker is geworden aan flora en fauna. Lokale
boeren krijgen tevens training en advies om op
een duurzame manier hun land te verbouwen.
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Trees for Europe

150,000 trees for #BAM150

Ter gelegenheid van haar 150-jarig jubileum heeft
Koninklijke BAM Groep nv 150.000 bomen geplant.
Duizend bomen voor ieder jaar dat BAM bestaat. In
2018 en 2019 zijn deze bomen over de hele wereld
geplant. Specifieke wens van BAM was om ook in
diverse vestigingslanden in Europa bomen te planten
en dus is Trees for All op zoek gegaan naar projecten in
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Zwitserland,
Duitsland en Denemarken.
We kijken terug op een bijzondere samenwerking
waarin we samen met BAM de aanplant van 150.000
bomen wereldwijd hebben mogelijk gemaakt. In alle
landen zijn boomplantdagen georganiseerd en hebben
medewerkers van BAM meegeholpen met de aanplant
van de nieuwe bossen.

Trees for All
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4.0 Fondsenwerving & Communicatie
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1-2-Tree: onze strijd tegen ontbossing

Trees for All zet zich al vanaf het begin in voor meer bomen en bos wereldwijd.
Wij zijn er van overtuigd dat het proces van ontbossing omkeerbaar is. We
leven op dit moment met 7,4 miljard mensen op onze planeet. Als iedere
wereldburger ieder jaar twee bomen plant, stoppen we niet alleen het
jaarlijkse nettoverlies van 10 miljard bomen, maar keren we het proces om.
Zo geven we terug van wat wij nemen van de aarde en zorgen we dat onze
aarde leefbaar blijft voor mens, dier en natuur. Dat is de filosofie achter ons
1-2-Tree programma.

Voor en met iedereen

Bomen zorgen voor ons, daarom zorgen wij voor bomen. Dat is ons motto.
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een groene aarde en een gezond
klimaat kan ons werk steunen. We zijn er voor particulieren die hun footprint
willen verkleinen. Als ze bijvoorbeeld op reis gaan en de CO2-uitstoot van
de vliegreis willen compenseren. Of voor grootouders 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 -klein en
groot- kan het verschil maken met hulp van Trees for All, want elke boom telt.

Fondsenwerving

Trees for All kan alleen bestaan als er een gezonde balans is tussen de inkomende
donaties enerzijds en de kosten van onze projecten en organisatie anderzijds.
Trees for All werft primair donaties voor haar projecten in Nederland en het
buitenland. De donaties die gedaan worden voor het planten van bomen en
CO2-compensatie gaan rechtstreeks naar deze projecten. Ook werven we
donaties voor projecten die bijdragen aan bewustwording, voorlichting en
actieve betrokkenheid van onze achterban. Onze boomplantdagen zijn hiervan
een voorbeeld. Daarnaast is het voor onze stichting van belang dat we ook nietgeoormerkte donaties ontvangen ten behoeve van de algemene doelstellingen.
Hierdoor kunnen we investeringen doen in verdere groei en professionalisering.
Trees for All streeft naar een dekking van de structurele lasten uit structurele
inkomsten. In dat kader zijn meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met
bedrijven en het werven van vaste donateurs belangrijke speerpunten voor
onze stichting.
In 2019 hebben we een fantastisch resultaat behaald met onze fondsenwerving.
We zijn ten opzichte van het vorige jaar meer dan verdubbeld in baten. Dit
hebben we met grote inzet en minimale kosten bereikt. Slechts 10% van de
kosten is besteed aan fondsenwerving. Dit is ruim onder de CBF-norm van 25%.

CBF-Keurmerk en ANBI status

Trees for All heeft sinds oktober 2011 het CBFkeurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Ook is Trees for All een door de Belastingdienst
erkend goed doel (ANBI). Donaties aan Trees for
All zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Trees for All
hanteert een partnerbeleid, projectcriteria en een
klachtenprocedure conform de richtlijnen van het
CBF-keurmerk.
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Nieuwe website

In 2019 hebben we een nieuwe website gelanceerd waardoor het voor
donateurs nog eenvoudiger is geworden om bomen te doneren, hun CO2uitstoot te compenseren of een structurele donatie te doen. Mede hierdoor
hebben we een enorme stijging in online fondsenwerving gerealiseerd. De
donaties via onze website zijn bijna verdrievoudigd.

Communicatie

Nog meer zichtbaarheid creëren bij een groter publiek is een belangrijke
voorwaarde voor groei. Het activeren van onze social media kanalen
middels een gerichte contentstrategie en (online) campagnes is een
belangrijk speerpunt geweest in 2019. We zijn fors gestegen in het aantal
volgers op social media. Via nieuwsbrieven, website, jaarverslag, social
media en tussentijdse projectupdates houden we onze relaties op de
hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Social media

Overzicht van het aantal volgers dat erbij is gekomen in het jaar 2019:

KANAAL		

START 2019

EIND 2019

LinkedIn		347			

854

Instagram		365			

1965

Facebook		1.751			

2.710

Twitter		3.940		4.266
Nieuwsbrief

537			

3.850
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Boomplantdagen 2019

De jaarlijkse boomplantdagen zijn de belangrijkste relatieevents van Trees for All. Het doel van onze plantdagen is
om mensen bewust te maken van het belang van meer
bos. Enerzijds om meer CO2 uit de atmosfeer te halen
en zo klimaatverandering tegen te gaan, anderzijds om
met elkaar te investeren in meer natuur en behoud van
biodiversiteit. Boomplantdagen zorgen voor meer lange
termijn betrokkenheid en onderlinge verbondenheid bij
onze donateurs. De donatie die bedrijven en particulieren
doen, wordt op deze manier heel tastbaar en mensen
voelen zich betrokken bij het zelf aangeplante bos. In
2019 hebben we maar liefst zes boomplantdagen in
Nederland georganiseerd. Ook hebben er gedurende
het jaar in Europa meerdere plantevents plaatsgevonden
met internationale vestigingen van Koninklijke BAM.

Op 13 maart was de eerste plantdag van Koninklijke BAM
in Hollands Hout voor medewerkers en familieleden. Op
22 maart 2019 is een plantdag gehouden met de ASN
bank in het Waalse Bos. Eind november hebben we het
jaar afgesloten met vier boomplantdagen. Op 26 en 27
november heeft Koninklijke BAM met 120 medewerkers
en familieleden bomen geplant in het Waalse bos.
Op 28 en 29 november hebben bijna 200 mensen de
handen uit de mouwen gestoken in het Bieslandse bos.
De deelnemers waren partners van Trees for All die een
eigen bedrijfsbos hebben gedoneerd of op een andere
manier betrokken zijn bij Trees for All als donateur of
partner. De boomplantdagen die op 28 en 29 november
plaatsvonden, zijn mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage uit de klimaatenveloppe van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Koninklijke BAM
Hollands Hout

ASN bank
Waalse Bos

Koninklijke BAM
Waalse Bos

Bedrijfsbospartners
Bieslandse Bos

13 maart

22 maart

26 & 27 november

28 & 29 november
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Trees for All in de media
9 januari 2019 Schager Courant

15 mei 2019 Nieuwsbode ed. Zeist

29 juni 2019 Volkskrant

30 juni 2019 Landidee

10 april 2019 NRC NEXT

21 mei 2019 Groen

30 juni 2019 Energiegids

20 april 2019 Dagblad Waterland

31 mei 2019 Roots

6 juli 2019 L.Magazine Maastricht
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5.0 Onze partners
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Trees for All werkt nauw samen met het bedrijfsleven. We hadden
eind 2019 ruim 300 bedrijfspartners, van kleine zelfstandigen tot
grote corporates. Bedrijven kunnen CO2-partner, bedrijfsbospartner
of productpartner worden. Ook bieden we de mogelijkheid voor
een partnerschap op maat.

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

Onze bedrijfsbospartners investeren in een eigen bos
Bedrijven kunnen bij ons bedrijfsbospartner worden en een bos op naam
doneren. Voor iedere boom die in Nederland wordt geplant, planten we
ook een boom in één van onze buitenlandse projecten. Op onze jaarlijkse
boomplantdag zijn medewerkers en relaties welkom om zelf het nieuwe
bedrijfsbos aan te planten. Zo leveren onze bedrijfsbospartners een
tastbare bijdrage aan de wereld van morgen.

Productpartners
Bij Trees for All kunnen bedrijven op een tastbare wijze invulling geven
aan hun duurzaamheidsbeleid. Onze productpartners doneren geen
vast bedrag, maar kiezen voor een variabele donatie die bijvoorbeeld
afhankelijk is van de omzet of het succes van een marketingcampagne.

Samenwerking op maat
Sommige bedrijven hebben een eigen propositie bedacht om samen
met ons bomen te planten. Ze vieren bijvoorbeeld een jubileum of willen
hun medewerkers of klanten actief betrekken bij het werken aan een
gezond klimaat. Wij bieden hiervoor een samenwerking op maat.
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Nieuwe partners in 2019

AddingHelp
Aroma Club
D&B Valet Parking B.V.
Drives@School
Edelman BV
Ernst & Young Special Business Services CVBA

European Stroke Organisation
Florca Westland BV
GOOD Beauty B.V.
Holie Foods BV
INDEPT
TePe Benelux BV

6.0 Verantwoordingsverklaring
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt vast aan welke eisen jaarverslagen van organisaties met het CBF-keurmerk
moeten voldoen. Dit hoofdstuk bevat de verantwoordingsverklaring. Deze verklaring, ondertekend door het bestuur van Trees
for All, beschrijft hoe de organisatie op bestuurlijk, uitvoerend en financieel vlak functioneert.
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De organisatie
Overzicht van het bestuur ultimo 2019. Het bevat de bezoldigde hoofdfunctie(s) en onbezoldigde nevenfunctie(s) van de bestuursleden.

Hemke de Weijs
voorzitter

Hoofdfunctie		

• Advocaat, rechtsgebied intellectuele eigendom, bij Nysingh (tot 1 augustus 2019)

Hoofdfuncties		

• Manager financial instruments Economic Board Utrecht
• Eigenaar Deoso truffels

Nevenfunctie

• Bestuurder bij Utrecht community: www.utrechtco.nl

Hoofdfunctie

• Senior-Adviseur Biodiversiteit bij ASN Bank

Hoofdfunctie		

• Accountant in business

Kees Romme
penningmeester

Nevenfuncties

• Lid Raad van Commissarissen van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V.
• Lid Raad van Toezicht van IDA Foundation, Stichting TivoliVredenburg en de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie

Cor van Meijenfeldt
bestuurslid

Gepensioneerd

Stef Roëll
voorzitter

Roel Nozeman
secretaris

Mateo Mol
bestuurslid

Nevenfunctie		

• Bestuurslid Stichting Veen te Reeuwijk

Hoofdfunctie		

• Directeur Infotron BV

Nevenfuncties

• Bestuurslid van De Concertzender en de Education Warehouse
• Eigenaar en oprichter van De Zaak Onderwijs
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Het bestuur

Trees for All heeft een onbezoldigd en onafhankelijk bestuur bestaande uit zes
personen. 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. In 2019 kwam het
bestuur zes keer formeel bij elkaar.
Bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen beloning of vakantiegeld,
anders dan voor gemaakte kosten. Het is ook niet wenselijk dat bestuursleden
betaalde opdrachten uitvoeren voor de Stichting, hetgeen ook niet is gebeurd.
Bestuursleden worden voor de duur van drie jaar benoemd door het bestuur,
dat minimaal uit 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 aftredend lid vervangt, geldt voor dit
rooster als nieuwe datum van aftreden, de voor het aftredend lid geldende datum.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd door het bestuur.
Er is geen Raad van Toezicht. Door de aanstelling van een directeur met
gedelegeerde bevoegdheden, is het bestuur het controlerend orgaan. Een taak
die anders zou zijn neergelegd bij de Raad van Toezicht.

Directie

Team (ultimo 2019)

Simone Groenendijk
directeur

Wimjan Heezen
manager
bedrijfsvoering

Aletta Janssen
sr. fondsenwerver,
relatiemanager

Egon de Bruin
sr. fondsenwerver,
relatiemanager

Marchien Kampen
sr. communicatie
adviseur

Joly Bogers
fondsenwerver,
relatiemanager

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.
In 2019 heeft een directiewissel plaatsgevonden. Per 1 juni 2019 heeft Lena Euwens
afscheid genomen en is Simone Groenendijk benoemd als nieuwe directeur.
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 functie van de directeur is ingeschaald in
schaal 15. In 2019 ontving de directie een brutosalaris van €77.431, dit is inclusief
pensioenbijdrage en vakantiegeld. Er is geen bonus uitgekeerd. Aan de directie
worden geen leningen en garanties verstrekt.

Elsbeth Gerritsen

Edmond Muller

Sjaak de Ligt

programmamanager
Nederland

programmamanager
Buitenland

manager speciale
projecten
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Raad van Advies (ultimo 2019)

Onze footprint

In 2019 was onze footprint 9,56 ton CO2. Deze uitstoot is gebaseerd op
ons energieverbruik, papierverbruik, woon-werkverkeer en de monitoring
van internationale projecten. In 2019 hebben er alleen projectbezoeken
plaatsgevonden in Europa.

Reinier van de Berg

Jan Paul van Soest

Louise Vet

Certificaat

ZdEZ͘ϬϬϬϬϮϬͲͲϮϬϬϭϰϲ

ϭ:hE/ϮϬϮϬ

Anne Walraven

Herman van der Zwan

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

dƌĞĞƐĨŽƌůů
De Raad van Advies is in 2019 niet bijeen geweest in vergadering om Trees
for All te voorzien van feedback. Wel hebben er gesprekken plaatsgevonden
met individuele leden.

Voor de periode: 2019

Hiervoor wordt een hoeveelheid van

ϵ͕ϱϲ ƚŽŶ KϮ
duurzaam vastgelegd in één van onze gecertificeerde
bosprojecten in het buitenland.

Vrijwilligers

Naast haar vaste team kan Trees for All een beroep doen op een aantal vrijwilligers.
Onder meer voor het ontwerp van communicatiemiddelen zoals dit jaarverslag.
De rechten en plichten worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. In
2019 zijn twee vrijwilligersovereenkomsten gesloten.

Bedankt voor deze bijdrage aan een groene en gezonde aarde!

Simone Groenendijk
Directeur

Rechtsvorm en doelstelling

Trees for All Stichting is statutair gevestigd te Aalsmeer en heeft haar kantoor
per 1 mei 2020 in Utrecht. De statutaire doelstellingen van de Stichting zijn
ongewijzigd in het jaar 2019.
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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.
Ons doel is om minimaal 75 procent van de totale lasten te besteden
aan de doelstellingen van onze stichting. In 2019 was dit 85%. Het
bestedingspercentage van de baten aan de doelstellingen was in totaal 83%.
Deze ratio is het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen, gedeeld
door het totaal van de baten.
Daarnaast was de verhouding tussen de kosten van eigen fondsenwerving
en de daaruit gerealiseerde inkomsten in 2019 10%. Het CBF maximeerde dit
percentage op 25%. Verder is in 2019 in totaal 5% 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.

Beleidskader

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

Voorraadbalans

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

Continuïteitsreserve

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

Bestemmingsreserve

De organisatie houdt, indien nodig, 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.

Beleggingen en vreemd vermogen

Trees for All heeft geen financiële beleggingen of vreemd vermogen uitstaan
bij derden.
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Jaarrekening 2019
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 - BEDRAGEN IN EURO’S
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

7.847

6.038

0

883

411.074

199.345

Liquide middelen

1.446.620

903.224

TOTAAL ACTIVA

1.865.541

1.109.490

31-12-2019

31-12-2018

Continuïteitsreserve

274.123

200.435

Bestemmingsreserve

0

0

Bestemmingsfondsen

0

0

KORTLOPENDE SCHULDEN

1.591.418

909.055

TOTAAL PASSIVA

1.865.541

1.109.490

VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Belastingen
Vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 - BEDRAGEN IN EURO'S
BATEN

REALISATIE 2019

BEGROTING 2019

REALISATIE 2018

2.480.135

1.805.080

1.221.032

Subsidies van overheden

0

0

0

Rentebaten en baten uit beleggingen

0

350

335

118.499

33.500

34.778

2.598.634

1.838.930

1.256.145

2.060.419

1.335.808

869.000

92.064

86.736

72.182

2.152.483

1.422.544

941.182

248.694

279.498

167.219

123.769

121.049

92.132

2.524.946

1.823.091

1.200.534

73.688

15.839

55.611

73.688

15.839

55.611

Bestemmingsreserves

0

0

0

Bestemmingsfondsen

0

0

0

Baten uit eigen fondsenwerving

Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
CO2-compensatie en bosaanplant
Bewustwording
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving
LASTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT
Resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:
Continuïteitsreserve
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0
153.838
7.312
10.508
561
70.792
5.683

0
101.210
6.855
9.851
526
0
5.328

1.974.117
404.838
22.849
32.836
1.754
70.792
17.760

1.247.861
400.400
27.850
25.430
0
105.000
16.550

810.760
303.118
18.068
20.704
898
36.188
10.798

2.060.419,05

92.064

248.694

123.769

2.524.946

1.823.091

1.200.534

19%
17,0%
17,0%
17,0%
0,0%
17,0%

18%
21,0%
21,0%
21,0%
0,0%
21,0%

38%
32,0%
32,0%
32,0%
100,0%
32,0%

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

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

Totaal
Realisatie 2018

3.401
72.871
4.798
6.896
368
0
3.730

Totaal
Begroting 2019

1.970.716
76.919
3.884
5.582
298
0
3.019

Totaal
Realisatie 2019

Beheer &
Administratie

TOTAAL

Kosten
Fondsenwerving

Directe kosten v.d. doelstelling
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Fondsenwervingskosten
BEDRAGEN IN EURO’S
Algemene kosten

Doelstelling
Bewustwording

LASTEN

Doelstelling
CO2-compensatie
en bosaanplant

TOELICHTING LASTENVERDELING 2019

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