Stevige wortels
om te groeien
Jaarverslag 2021

Inhoudsopgave
Stichting Trees for All zet zich sinds 1999 in voor een bosrijke wereld. We planten bomen via duurzame
bosprojecten wereldwijd en compenseren CO2. We zijn een Nederlandse non-profit organisatie met een
ANBI-status en CBF-erkenning.
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Eén miljoen bomen geplant!
2021 stond in het teken van een bijzondere
mijlpaal. We hebben dit jaar meer dan één
miljoen bomen geplant: een recordaantal in
onze geschiedenis. Het laat zien dat veel
mensen en bedrijven zich willen inzetten voor
een bosrijke wereld. En dat Trees for All hard
groeit.
Trees for All steunt (her)bebossingsprojecten over
de hele wereld. Deze projecten hebben altijd impact op
drie aspecten: een beter klimaat door CO2-vastlegging,
meer biodiversiteit én gezonde leefomstandigheden.
In 2021 zijn we nieuwe projecten gestart in onder andere
Vietnam, Madagaskar en Portugal. En in Nederland
plantten we bossen in onder meer Brabant, Drenthe,
Overijssel en Limburg. Naast de aanplant van nieuw
bos op voormalige landbouwgrond, steunen we ook
de aanleg van voedselbossen, landschapselementen en
stedelijk groen. Bovendien hebben we ons GroenDoen
Fonds voor kleinschalige initiatieven gelanceerd. Zo
kunnen we nog meer projecten in Nederland steunen.

Groeiende achterban
We hebben hard gewerkt aan de verdere groei en
professionalisering van onze organisatie. Ook zijn we
steeds beter zichtbaar dankzij aansprekende campagnes,
zoals de Langste Boswandeling, Green Friday en posters
in het straatbeeld. Het resultaat? Een groei van ruim
zeventig procent van onze baten ten opzichte van 2020.
We werken met 1.000 kleine en grote bedrijven, die
samen met ons bomen planten en CO2 compenseren.
Daarnaast groeide onze particuliere achterban naar
zo’n 20.000 donateurs. Ook de schenking van de

Nationale Postcode Loterij is voor ons van grote waarde.
Daarmee kunnen we investeren in nieuwe projecten,
bewustwordingsprogramma’s en organisatiecapaciteit.

Stevige wortels
Voor de verdere groei van onze organisatie zijn stevige
wortels noodzakelijk. Dat begint bij onze eigen mensen.
We zijn trots op ons team van professionele en bevlogen
collega’s, dat het afgelopen jaar verdubbeld is.
Ook in 2022 is extra capaciteit nodig om het werk goed
te organiseren en om aan de vraag van donateurs
en partners te voldoen. We zien een noodzakelijke
ontwikkeling van generalistische naar specialistische
functies. En van maatwerk naar standaardisatie. Daarom
hebben we onder andere geïnvesteerd in een nieuwe
website en een nieuw CRM-systeem.
Toch is groei voor ons nooit een doel op zich. Sterker
nog: het collectieve streven naar economische groei
vormt een bedreiging voor al het leven op aarde.
Daarom is het belangrijk dat mensen en bedrijven zich
bewust worden van hun negatieve én positieve impact.
Veel mensen vragen zich af hoe zij kunnen
bijdragen aan een bosrijke wereld. Wij helpen daarbij
door concreet handelingsperspectief te bieden: plant
een boom of compenseer CO2.
We zijn trots op waar we staan en kijken uit naar de
verdere ontwikkeling van onze mooie stichting.
Namens het bestuur en het team van Trees for All
bedanken we iedereen die heeft bijgedragen aan de
vergroting van onze impact in 2021!
Hemke de Weijs en Stef Röell
Voorzitters Stichting Trees for All
3

1. Wij zijn Trees for All
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Wij zijn
Trees for All
Trees for All zet zich al meer dan 20 jaar in
voor een bosrijke wereld. We planten nieuw
bos, herstellen bestaand bos en compenseren
CO2. Ook maken we mensen bewust van het
belang van bomen. Zo geven we een groene
en gezonde aarde door.
Elk jaar verdwijnen wereldwijd zo’n 3,5 miljard bomen.
Dat is rampzalig, want bomen zijn onmisbaar voor ons
leven op aarde. Bomen spelen een cruciale rol in het
tegengaan van klimaatverandering en het verlies van
biodiversiteit. Ze slaan op een natuurlijke manier CO2 op.
Bovendien geven ze ons zuurstof, voedsel, schaduw en
water. Kortom, bomen zorgen voor een leefbaar klimaat.

Samen het verschil maken
Bij Trees for All zetten we ons iedere dag met hart en
ziel in voor een bosrijke aarde. Wij geloven dat we het
verschil kunnen maken als iedereen een boompje
bijdraagt. Daarom inspireren en motiveren we mensen
en bedrijven met ons mee te doen. Via onze duurzame
bosprojecten over de hele wereld kan iedereen een
boom planten of CO2 compenseren. Zo dragen we samen
bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde
leefomstandigheden voor iedereen!

Een erkend goed doel
Trees voor All is een CBF-erkend goed doel. Het CBF
houdt toezicht op erkende goede doelen en toetst of
wij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zo zijn onze
donateurs ervan verzekerd dat hun donatie bijdraagt
aan een betere wereld. Daarnaast is Trees for All een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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De impact van bomen

Bomen zijn onmisbaar voor al
het leven op aarde. Ze dragen
bij aan een beter klimaat, meer
biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor iedereen.
Daarom zet Trees for All zich in
voor een wereld met meer bos.
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Onze waarden
Trees for All is een daadkrachtige organisatie,
waar bevlogen mensen werken. Elke dag
zetten we ons met hart en ziel in voor
een bosrijke wereld. Dat doen we op een
duurzame, deskundige, betrouwbare,
persoonlijke, respectvolle en positieve manier.
Duurzaam
Wij geloven in duurzaamheid bij alles wat we doen.
We zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage
te leveren aan een duurzame samenleving. Daarvoor
investeren we in duurzame, langetermijnprojecten
en -relaties. We inspireren, motiveren en geven zelf
het goede voorbeeld in duurzaam handelen.

Deskundig
Trees for All is een professionele organisatie waar
deskundige medewerkers en bestuursleden werken.
We stellen hoge eisen aan de projecten die we
financieren. Ook zijn we voor projectpartners,
bedrijfspartners en donateurs een inhoudelijke
gepsrekspartner met kennis van zaken.

“Bij Trees for All werken
positieve doeners die in actie
komen voor een betere wereld”

Betrouwbaar
Onze donateurs en partners kunnen erop vertrouwen
dat hun donaties doelmatig worden besteed.
Hierover leggen we gevraagd en ongevraagd
verantwoording af. Onze stichting heeft een CBFerkenning. Het CBF is de toezichthouder die strenge
kwaliteitseisen stelt aan goede doelen. Bijvoorbeeld als
het gaat om doelbesteding, verantwoording, integriteit
en professioneel management en bestuur.

Persoonlijk
We zijn benaderbaar en hechten waarde aan persoonlijk
en oprecht contact. Met elkaar, onze partners, donateurs
en andere stakeholders. We werken graag in een
informele bedrijfscultuur, waarin we ons vrij en veilig
voelen om werkgerelateerde en persoonlijke zaken
bespreekbaar te maken. Ook staan we open voor
feedback, suggesties en klachten.

Respectvol
We gaan respectvol met elkaar om. In onze
organisatie is geen ruimte voor discriminatie. Iedereen
wordt gelijk behandeld op basis van capaciteit en inzet.

Positief
Bij Trees for All werken positieve doeners, die graag
in actie komen voor een betere wereld. Ons glas is
halfvol. We bieden concreet handelingsperspectief voor
mensen en organisaties die bomen willen planten en die
duurzaam willen ondernemen en leven.

7

2. Onze impact
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Onze impact
Trees for All plant bomen voor het leven. Zo gaan we klimaatverandering tegen, herstellen we
biodiversiteit en zorgen we voor gezonde leefomstandigheden voor iedereen. Daarnaast werken we
aan bewustwording op het gebied van bomen. Dat heeft in 2021 tot deze prachtige resultaten geleid.

1.060.238 bomen en struiken
geplant in Nederland en in het buitenland

94.211 ton CO2

gecompenseerd via gecertificeerde credits

34 projecten
in verschillende landen gesteund

7.471 boeren
in het buitenland geholpen aan werk en inkomen
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Bewustwording creëren
Impact maken doen we
niet alleen met onze
projecten. We werken
ook aan wereldwijde
bewustwording over
het belang van bomen.
Dat doen we op allerlei
manieren. Dit zijn de
mooiste hoogtepunten
van 2021.

Samen met 1.176 deelnemers maakten
we in juli de langste boswandeling door
Nederland.

In 2021 lanceerden we onze nieuwe
website. Het is nu nog makkelijker en
leuker om bomen te planten, bomen
cadeau te geven of CO2 te compenseren!

Op Earth Day riepen we bedrijven en
particulieren op de aarde een cadeau te
geven door een boom te planten.

We lanceerden het GroenDoen Fonds,
speciaal voor lokale initiatiefnemers die
hun omgeving willen vergroenen.

Via onze Track & Trees-mails vertellen we
per project hoe het gaat met de bomen
aan de andere kant van de wereld.

In november veranderden we Black Friday
in Green Friday. We riepen bedrijven op
geen korting aan te bieden en in plaats
daarvan bomen te planten.

In december konden we voor het eerst
sinds lange tijd weer boomplantdagen
organiseren, samen met onze bedrijfsbospartners.
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3. Onze projecten
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Onze
projecten
Trees for All steunt projecten in Nederland
en in het buitenland. Zo werken we op
grote schaal aan een groene aarde. Al
onze projecten dragen bij aan een beter
klimaat, meer biodiversiteit en gezonde
leefomstandigheden voor iedereen.
Projecten in Nederland
In Nederland helpen we met de aanplant van nieuw
bos en bosherstel. Daarnaast dragen we bij aan
voedselbossen, landschapselementen en stedelijke
vergroening. Bovendien hebben we in 2021 ons eigen
GroenDoen Fonds gelanceerd. Via dit fonds steunen
we kleinschalige initiatieven om de lokale omgeving te
vergroenen. Denk aan meer groen op schoolpleinen of
aan de aanleg van een dorpspark.

Internationale projecten
In het buitenland zijn we actief in Afrika, Azië, LatijnsAmerika en Europa. Bij het ene project staat het herstel
van regenwoud of duinbossen centraal. Bij het andere
de aanleg van ecologische corridors of agroforestry. Zo
maken we brede impact en realiseren we verschillende
soorten projecten. Van oudsher werken we in
ontwikkelingslanden. Maar we planten ook steeds meer
bomen in Europese landen, zoals Portugal en Spanje.
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Onze
werkwijze
Partners en donateurs kunnen bomen planten
of CO2 compenseren via onze duurzame
bosprojecten. Deze projecten kiezen we met
zorg. Wat zijn onze uitgangspunten? En hoe
gaan we te werk?
Trees for All koppelt donaties van particulieren en
bedrijven aan professionele partijen. Deze partijen
hebben grond om bomen te planten en zijn in staat
deze kwalitatief en langdurig te beheren. Wij zijn dus een
verbindende partij.

Selectie van projecten
Trees for All is zelf geen eigenaar van de grond of van
het project. Daarom selecteren we altijd deskundige
projectpartners die onze visie op bosaanplant en
-beheer delen. En die hier aantoonbare ervaring mee
hebben. Wij zorgen voor de benodigde financiering en
begeleiding van een project. Onze projectmanagers zijn
zeer deskundig op het gebied van bos- en natuurbeheer.
Zij zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de projecten.

Toetsing en beoordeling
Voordat we besluiten een projectdonatie te verstrekken,
toetsen en beoordelen we de projecten uitgebreid. In een
samenwerkingsovereenkomst leggen we de afspraken
vast. Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is dat
de aanplant goed wordt onderhouden en beschermd.

Onze projectcriteria
•
•
•
•
•
•
•

Focus op nieuw bos en bosherstel
Duurzame aanplant
Bijdragen aan biodiversiteit
Lokale betrokkenheid stimuleren
Track record projectpartner
Langetermijnbeheer en -behoud
Brede impact

De gedetailleerde criteria
zijn terug te vinden op
onze website.
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Monitoring en evaluatie
We vinden het belangrijk dat we nauw betrokken zijn
bij de uitvoering van de projecten. Daarom meten en
evalueren we de projectresultaten nauwkeurig. Onze
partners houden ons op de hoogte met monitoringen voortgangsrapporten. Ook bezoeken we projecten
geregeld om te kijken of de beoogde resultaten
worden behaald. Waar nodig zetten we acties uit om de
projecteigenaren verder op weg te helpen.

“Wij gaan voor de juiste boom,
op de juiste plek, op de juiste
manier geplant en beheerd”
Sturen op impact
Een boom planten is niet zo moeilijk; een bos creëren
wel. Het vraagt om een langetermijnvisie. Maar ook om
aandacht om een bos te zien groeien en de daadwerkelijke
impact te meten.

De verbindende partij
Trees for All brengt vraag en aanbod
samen. Iedereen die wil bijdragen aan een
bosrijke wereld kan onze projecten steunen.
En iedereen met een goed plan voor een
duurzaam (her)bebossingsproject kan bij ons
aankloppen voor financiering. Wij geloven
namelijk in de kracht van samenwerken.
Daarbij gaan we altijd voor meerjarige
partnerschappen. Zo blijven we ook op de
lange termijn betrokken en hebben onze
samenwerkingen maximale impact.

Daarom bekijken we samen met onze partners welke
interventies nodig zijn om de beoogde impact op
het klimaat, biodiversiteit en leefomstandigheden te
bereiken. Hierbij is ons uitgangspunt: de juiste boom, op
de juiste plek, op de juiste manier geplant en beheerd.
Daarbij gaat kwaliteit bij ons altijd boven kwantiteit.
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CO2-compensatie
via Trees for All
Bedrijven en particulieren kunnen via Trees
for All hun CO2-uitstoot compenseren. Voor
iedere uitgestoten ton CO2 kunnen ze een
donatie doen. Zo bieden we de mogelijkheid
om vliegreizen of autoritten te compenseren,
of de totale bedrijfsvoering.
We compenseren CO2-uitstoot via bosprojecten met
een Plan Vivo-certificatie. Dit is een internationale
standaard voor CO2-compensatie, die zich specifiek
richt op de lokale gemeenschappen in de regio waar
het project zich afspeelt. De standaard garandeert de
koolstofvastlegging, duurzaam landbeheer, behoud van
biodiversiteit en verbeterde leefomstandigheden voor
lokale gemeenschappen.

Brede impact
Onze optie om CO2 te compenseren gaat dus veel verder
dan alleen het opslaan van CO2. De projecten zorgen voor
meer werkgelegenheid en extra inkomsten voor lokale
gemeenschappen. Het is belangrijk dat de bomen die
we planten economische waarde hebben voor de lokale
bevolking. Dit draagt bij aan hun inzet en motivatie om
de bossen langdurig te beschermen.

Onze uitgangspunten bij CO2-compensatie
1. Trees for All is actief in de markt van vrijwillige CO2-compensatie.
Dat betekent dat we samenwerken met bedrijven die op eigen
initiatief hun CO2-uitstoot willen compenseren.
2. We compenseren CO2 via (her)bebossingsprojecten. Wij
financieren de aanplant van de bomen dankzij de donaties die
we ontvangen voor CO2-compensatie.
3. Onze compensatieprojecten zijn gecertificeerd volgens een
gerenommeerde standaard (Plan Vivo).
4. We streven naar brede impact. Kortom: de CO2-projecten hebben
impact op het klimaat, biodiversiteit én armoedebestrijding
binnen lokale gemeenschappen.
5. We werken op non-profit basis. Wij handelen dus niet
in CO2-credits. Ook hebben we geen winstoogmerk
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3.1 Projecten in Nederland
In Nederland financieren we de aanplant
van nieuw bos en het herstel van bestaand
bos. Maar we ondersteunen ook de aanleg
van voedselbossen, landschapselementen en
stedelijk groen. Met trots kunnen we zeggen
dat we in 2021 in Nederland 27 projecten
hebben gerealiseerd!

Voedselbossen samen met Stichting
Voedselbosbouw Nederland
9.
10.

5

18

14.

25

Nieuw bos en bosherstel
1. Nieuw leembos in het Groene Woud,
Noord-Brabant (ARK Natuurontwikkeling)
2. Herstel fijnsparrenbos in Overijssel
(Stichting IJssellandschap)
3. Nieuwe bossen in Limburg
(Limburgs Landschap)
4. Nieuwe bossen in Overijssel
(Staatsbosbeheer)
5. Nieuwe bossen in Drenthe (Staatsbosbeheer)
6. Nieuw bos in Over-Boeicop, Vijfheerenlanden
(Zuid-Hollands Landschap)
7. Nieuw bos in natuurgebied Zoomland,
Bergen op Zoom (Brabants Landschap)
8. Meer stedelijk groen in Almere
(Gemeente Almere)

11.
12.
13.

15

27

19
21

13
7

24
GroenDoen Fonds

8 11

17

2

6

26

4

14

22
23

15.
16.
17.
18.
19.

20
10

Voedselbos Lubosch Land, Ransdaal
(Limburg)
Voedselbos Baarle-Nassau, Baarle-Nassau
(Noord-Brabant)
Voedselbos Zonnegoed, Ens (Flevoland)
Voedselbos Hei 15, Sint Geertruid (Limburg)
Voedselbos Beheerlyckheid, Brouwershaven
(Zeeland)
Voedselbos Neede, Neede (Gelderland)

1
3
16

9

12

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Educatiebos Groeiend G’hout, Dronten
Het Beekenbos, Budel
Boerderij de Meent, Amstelveen
Vergroening schoolplein De Buitenkans,
Heerenveen
Vergroening schoolplein Basisschool
St. Jozef, Wateringen
Voedselbos Waspik, Sprang-Capelle
Voedselbos Maasland, Maasland
Belevingsbos Haaksbergen, Haaksbergen
Dorpspark The GAP, Haaksbergen
Klimbomen in park Schellerdriehoek,
Zwolle
Groene ontmoetingsplek, Zwartsluis
Bij- en Vlindertuin Boshoven,
Alphen-Chaam
Animal Farm, Beverwijk
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Voortzetting samenwerking ARK Natuurontwikkeling

Nieuw leembos in Brabant
In het Brabantse Groene Woud komen
van nature unieke leembossen voor. De
biodiversiteit in deze bossen is enorm hoog.
Maar leembossen zijn erg zeldzaam. Daarom
werken we sinds 2020 samen met Stichting
ARK Natuurontwikkeling om de leembossen
te versterken en uit te breiden.
In 2021 hebben we de samenwerking met Stichting
ARK met veel plezier voortgezet. De stichting heeft een
bijzonder en goed doordacht plan geschreven om de
leembossen in Brabant te herstellen.
Dit plan combineert het beste van twee maatregelen. Aan
de ene kant planten we nieuw bos om het leembos uit te
breiden. Aan de andere kant bekijken we welke natuur
spontaan opkomt in het gebied. Dit laatste noemen
we ook wel natuurlijke regeneratie. Vanuit Trees for All
steunen we zo’n project graag!

Natuurlijke regeneratie
In de volgende fasen bekijkt Stichting ARK welke boomen struiksoorten spontaan opkomen. Aan de hand
daarvan gaan we na welke aanplant verder nodig is.
De combinatie van natuurlijke ontwikkeling en actieve
aanplant levert gevarieerde bossen op. Die passen
goed bij de bijzondere omstandigheden van het Groene
Woud. Zo ontstaat een sterk bos, dat bestand is tegen
klimaatverandering én de vitaliteit van de omliggende
natuur versterkt.
Dit proces vergt veel gebiedskennis, geduld en aandacht.
Daarom zijn we blij met de meerjarige samenwerking
met Stichting ARK. Samen kunnen we onze kennis delen
en de ontwikkelingen de komende jaren goed volgen.

150.000 bomen
In totaal planten we minimaal 150.000 bomen. Daarvan
hebben we er in 2020 en 2021 maar liefst 70.000
geplant. De geplante soorten zijn kenmerkend voor
leembossen, maar ontbraken nog in het gebied. Denk
aan de haagbeuk, winterlinde, zomerlinde, rode
kornoelje, fladderiep en heggenroos.

Klik op de afbeelding en bekijk de video van de Boomplantdag
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Bosherstel met Stichting IJssellandschap

Van dode boomakkers naar
gevarieerd bos
In Overijssel herstellen we afgestorven
fijnsparrenbossen samen met Stichting
IJssellandschap. We vormen dode boomakkers
om naar een gevarieerd en klimaatbestendig
bos, dat tegen een stootje kan.
Op veel plekken in Nederland en Europa zijn in het
verleden bossen aangeplant met één of slechts enkele
soorten. Zulke bossen zijn makkelijk te beheren, maar
hebben veel minder ecologische waarde. Bovendien kan
een heel bos verdwijnen als één soort het lastig krijgt.
Dit is helaas ook het geval bij de fijnsparrenbossen in
Overijssel.

Afgestorven fijnsparren
De fijnspar is de afgelopen decennia veel gebruikt om
hout te produceren. Maar in de extreem droge en warme
jaren tussen 2018 en 2020 bleken veel fijnsparren niet
goed bestand tegen het knaagwerk van de letterzetter:
een kevertje dat zich in grote getale op verzwakte
bomen stort. Hierdoor zijn veel fijnsparren afgestorven.
Stichting IJssellandschap wil de fijnsparrenbossen
herstellen. In 2020 hebben we de eerste 5.500 bomen
geplant. In 2021 zijn daar nog eens 25.000 bomen bij
gekomen.

Herstel van biodiversiteit
De nieuwe aanplant bestaat uit verschillende boomsoorten, waaronder veel loofhoutsoorten. Deze loofbomen vormen een goede afwisseling op de omliggende
bossen waar veel naaldbomen voorkomen. De loofbomen
zijn bovendien een zaadbron voor de omliggende bossen.
Hierdoor zullen op de korte en lange termijn de variatie
en de biodiversiteit in het gebied toenemen. Allerlei
planten en dieren zullen zich thuis voelen in het bos,
waaronder de das, bonte specht en ijsvogelvlinder. Wij
kunnen niet wachten!

Het belang van een
gevarieerd bos
Bossen met één of slechts enkele
soorten noemen we monoculturen. Ze
hebben minder ecologische waarde dan
gevarieerde bossen. In een gevarieerd
bos is het niet direct een probleem als
één soort afsterft: de overige soorten
blijven dan een bos vormen. Een enkele
dode boom voegt zelfs waarde toe. Meer
dan de helft van de soorten in een bos
is afhankelijk van dood hout! Het wordt
anders als een compleet bosperceel
afsterft, zoals in Overijssel het geval is.
Daarom vormen wij de dode boomakkers
om naar een klimaatbestendig loofbos.
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Voedselbos Zonnegoed in Flevoland

Een bos om op te eten
Op verschillende plekken in Nederland
ondersteunt Trees for All de aanleg van
voedselbossen. Daar is Voedselbos Zonnegoed
in Ens er een van. Sinds 1997 teelt agrariër
Joost van Strien hier samen met zijn team
100% biologische en plantaardige groenten.
Met het voedselbos breidt Joost zijn
activiteiten verder uit.
In Ens planten we in totaal 9.000 bomen en struiken op
ruim vijf hectare van de boerderij. We zijn afgelopen jaar
gestart met de aanplant van hagen en boomsingels. Deze
randen beschermen de het voedselbos tegen de wind.
Bovendien bestaan de boomsingels uit vierentwintig
verschillende soorten. Ze geven de biodiversiteit op de
boerderij dus een flinke impuls!

van CO2. Ook verbeteren ze de bodemkwaliteit en dragen
ze bij aan het herstel van biodiversiteit. Bovendien
zorgen voedselbossen voor een gezonde leefomgeving
met lokaal en duurzaam voedsel.

Voorbeeldfunctie
Joost wil met zijn bedrijf een voorbeeld zijn voor
andere ondernemers. Daarom organiseert hij excursies
en plukdagen. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen
kennismaken met zijn bedrijf en producten uit het
voedselbos!

Natuurinclusieve landbouw

Wat is een voedselbos?
Een voedselbos is letterlijk een eetbaar bos.
Er groeien bomen, struiken en planten die
voedsel produceren. Daarmee is het een vorm
van natuurinclusieve landbouw. Er is geen
sprake van bemesting of insectenbestrijding. En
jaarlijks ploegen en zaaien is er niet meer bij:
de natuur doet in een voedselbos het werk!

Met de bijdrage van Trees for All kan Joost de stap zetten
naar een meer natuurinclusieve vorm van landbouw.
Naast duurzaamheid heeft deze aanpak nog andere
voordelen. Voedselbossen helpen namelijk bij de opslag
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Een stimulans voor lokale, groene initiatieven

Nieuw: het GroenDoen Fonds
In 2021 hebben we ons GroenDoen Fonds
gelanceerd. En met succes! Via dit fonds
steunen we lokale projecten, zoals de
vergroening van een schoolplein of de
aanleg van een boomgaard. We kunnen deze
projecten mogelijk maken dankzij een bijdrage
van de Nationale Postcode Loterij.
De behoefte aan financiële steun voor groene projecten
blijkt groot. In 2021 hebben dertien projecten een donatie
van ons ontvangen. Deze bijdrage is voor initiatiefnemers
vaak het laatste zetje om een project rond te krijgen.

Of het eerste duwtje om andere partijen bereid te vinden
een project te steunen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Vooral de grote maatschappelijke betrokkenheid
rondom de initiatieven valt op. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit de ‘Green Pledge’. Dit is een formulier waarmee
minimaal tien omwonenden het initiatief steunen en
bevestigen betrokken te blijven. Die betrokkenheid
maakt het GroenDoen Fons waardevol. De initiatieven
brengen mensen bij elkaar en zorgen voor een groene
en gezonde leefomgeving. Daar draagt Trees for All
graag aan bij!

Spelen, bewegen
en ontmoeten

Bij- en vlindertuin
Boshoven

Een groen en gevarieerd
schoolplein

The GAP is een dorpspark in
Haaksbergen. Het is voortgekomen uit
een burgerinitiatief om braakliggende
terreinen in Haaksbergen leefbaar en
toegankelijk te maken. Het kernteam
bestaat onder andere uit een buurtsportcoach, jongerenwerker, hovenier,
timmerman en ondernemer. Over brede
steun en impact gesproken! The GAP
heeft onze donatie gebruikt om bomen
en struiken te planten.

Dankzij onze donatie kan een
buurtschap in Alphen-Chaam bomen en
struiken voor bijen en vlinders planten.
Dit groen vormt een belangrijke
verbinding met het omliggende
landschap. Hierdoor kunnen bijen en
vlinders zich makkelijker verplaatsen
en voortplanten. De bij- en vlindertuin
ligt langs een fiets- en wandelroute en
is een bezoekje waard: het buurtschap
geeft er namelijk ook voorlichting.

Basisschool St. Jozef uit Wateringen
plant bomen en struiken om het
schoolplein groener te maken. Hier
kunnen leerlingen en kinderen uit de
buurt spelenderwijs leren over het
belang van groen en biodiversiteit.
Bovendien worden de bomen en
struiken door de kinderen en de
buurtbewoners zelf onderhouden.
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Wij werken aan
een groene en
gezonde aarde
voor mens én dier.

3.2 Internationale projecten

2

In het buitenland steunen
we projecten met een
brede impact. De bomen
die we planten, zijn een
middel zijn om CO2 vast te
leggen en de biodiversiteit
te herstellen. Maar ook om
de inkomens van de lokale
bevolking te verbeteren.

Europa
1. Spanje: Herstel van het parklandschap
in natuurpark Sierra de Maria-Los
Velez. Partner: AlVelAl
2. Portugal: Landschapsherstel in het Faia
Brava Reservaat. Partner: ATNatureza

6

1

8

4
3

7

Afrika
3. Oeganda: Herstel van regenwoud in
Kibale National Park. Partners: Face the
Future, Ugandan Wildlife Authority
4. Ghana: Aanleg van rivierbos en
agroforestry in het Bongo District.
Partner: Tree Aid
5. Madagaskar: Herstel van uniek
laaglandbos in West-Madagaskar.
Partner: Stichting Zazamalala

5

Latijns-Amerika
6. Costa Rica: Herstel van regenwoud in
Carara National Park. Partners: Arbofilia,
International Tree Fund
7. Bolivia: Klimaatbestendige agroforestry in
de Boliviaanse laaglanden. Partner: Sicirec

Azië
8. Vietnam: Aanleg van duinbossen in
Centraal-Vietnam. Partners: UNIQUE
Forestry and Landuse GmbH, Hue
University's Institute of Resources
and Environment
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Aanleg rivierbossen en agroforestry

Op veldbezoek in Ghana
In juli 2021 reisden onze directeur Simone
Groenendijk en manager internationale
projecten Jeroen van der Horst naar
Ghana. Daar bezochten ze Tree Aid, onze
projectpartner. Hoe staat het met de
rivierbossen die we in Ghana aanplanten?
“Het bezoek was ontzettend waardevol”, begint Simone.
“In Ghana is veel draagvlak voor ons project. Allerlei
belangrijke stakeholders zijn betrokken, zoals lokale
dorpshoofden, ministeries en een waterbedrijf. En
natuurlijk de 1.600 boeren die de bomen kweken, planten
en verzorgen.” Ook reisde een delegatie van Blue Deal
mee. Simone: “Zij zijn onze partner die verantwoordelijk
is voor het watermanagement in de regio.”

Samenwerken met lokale boeren
De keuze voor de boomsoorten die we in Ghana planten,
maken we in samenspraak met de lokale boeren. “De
baobab is erg populair”, vertelt Jeroen. “Deze boom is
een belangrijke bron van medicijnen en voedsel voor de
lokale gemeenschap. Maar we hebben ook geadviseerd
inheemse bomen te planten die van oudsher in het
gebied voorkomen. Denk aan de Faidherbia albida en
de tamarinde.”

Uitdagingen
Tijdens het bezoek kwamen ook de uitdagingen van het
project naar voren. Simone: “De jonge aanplant heeft
water nodig. Maar het gebied is in sommige maanden
erg droog. Daarom hebben we een extra investering
gedaan in mobiele watertanks. Daarmee kunnen boeren
het water naar de plantlocaties brengen.”
Bovendien moet de jonge aanplant beschermd worden
tegen grazend vee. “Daarvoor hebben we Tree Aid
verschillende aanbevelingen gedaan”, zegt Jeroen.
“Inmiddels gebruiken de lokale gemeenschappen takken
en zogenaamde mudwalls om de bomen te beschermen.
Het is fijn dat ze meteen iets met onze feedback doen.”

Klik op de afbeelding en bekijk de video over het project in Ghana

Dit typeert de aanpak van Trees for All. Simone: “Naast
financier zijn we inhoudelijk betrokken en delen we onze
kennis en ervaring. Zo maken we samen een succes van
het project!”

Over ons project in Ghana
In het Bongo District in Ghana planten we
inheemse bomen langs de rivieroevers. Ook
stimuleren we agroforestry: een mengvorm
van duurzame landbouw en bosbouw voor
lokale boeren. Dit doen we samen met onze
partners Tree Aid en Blue Deal.
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Nieuw project

Duinbossen herstellen in Vietnam
Sinds afgelopen jaar werken we in CentraalVietnam aan het herstel van duinbossen. Dit
project kwam op ons pad dankzij collega
Jeroen van der Horst, manager internationale
projecten. Hij werkte tussen 2016 en 2019 in
Vietnam voor een groot bosbeheerproject.
“Elke dag reed ik op mijn brommertje langs de duinen
naar kantoor”, vertelt Jeroen. “Daar zag ik plantages van
exotische boomsoorten zoals acacia en casuarina, die er
belabberd bij stonden.”

Netwerk gebruiken

Innovatief project
Het duinbosproject in Vietnam is uniek. Het
is het eerste kustherstelproject in CentraalVietnam waar inheemse boomsoorten worden
geplant. Het project is zelfs zo innovatief dat
het geselecteerd is als duurzame Nature-Based
Solution voor het World Forestry Congress. Dit
is de grootste wereldwijde bijeenkomst binnen
de bosbouw. Het congres vindt in mei 2022
plaats in Zuid-Korea.

Het brengt Jeroen en een collega op een idee: samen
willen ze een paar hectare kale zandgrond bebossen
met inheemse boomsoorten. Zo komt het tweetal in
contact met UNIQUE en het Institute of Resources and
Environment van Hue University (IREN). “Deze partijen
hebben ruime ervaring met toegepast onderzoek en het
behoud van duinvegetatie in dit gebied”, vertelt Jeroen.
"Bovendien hebben ze uitstekende contacten met het
Vietnamese Staatsbosbeheer.”

bomen. Dit aantal wordt later opgeschaald. Deze bossen
moeten de dorpen en rijstvelden straks beschermen
tegen tropische stormen, die steeds vaker voorkomen.

Voorbereidingen
Momenteel vinden de onderhandelingen over de
plantlocatie plaats. “Dit kost veel tijd”, weet Jeroen. “De
overheid voert een strikt beleid voor aanplantprotocollen
en vergunningen. Ook volgen nog gesprekken met lokale
dorpelingen die de duinbossen straks beheren.”
Ondertussen worden de boompjes grootgebracht in een
centrale kwekerij. “Het duurt acht tot twaalf maanden
voordat ze voldoende ontwikkeld zijn”, legt Jeroen uit.
“Half november gaan ze de grond in. En het terrein
krijgt een beschermde status. Zo kunnen de bomen
ongestoord groeien.”

Samenwerking
Als Jeroen in 2021 bij Trees for All gaat werken, zoekt
hij weer contact met deze partijen. En met succes:
samen gaan we de duinbossen in Centraal-Vietnam
herstellen! We beginnen met de aanplant van 120.000
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Projectbezoek Bolivia

Duurzame land- en bosbouw
In Bolivia steunen we al jaren het project
ArBolivia van onze partner Sicirec. Gijs Kloek
en Jeroen van der Horst, verantwoordelijk voor
onze internationale projecten, reisden in maart
2022 naar Bolivia om te kijken hoe het project
ervoor staat.
Nieuw inheems bos planten en agroforestry onder
boeren stimuleren: dat zijn belangrijke doelen van het
project ArBolivia. “Agroforestry is een combinatie van
duurzame land- en bosbouw”, vertelt Gijs. “Denk daarbij
aan de aanplant van cacao en koffie met schaduwbomen.
Tijdens ons veldbezoek hebben we gezien dat de
aanplant het heel goed doet.”

Op bezoek bij lokale boeren
Daarnaast bezochten Gijs en Jeroen zo’n twintig
lokale boeren die meewerken aan het project. “Lokale
betrokkenheid is cruciaal voor succes op de lange
termijn”, vertelt Jeroen. “In eerste instantie was het
lastig lokale gemeenschappen te overtuigen van het nut
van bomen planten. Nu doen ruim 1.100 boeren mee. Er
zijn gemeenschappen waar tachtig tot negentig procent
van de boeren een deel van hun land gereserveerd heeft
voor bomen.”

“De aanpak van dit project is uniek”
En dat heeft effect. Gijs: “De boeren gebruiken hun land
nu veel duurzamer dan wanneer ze er bijvoorbeeld vee
houden of monotone akkers aanleggen. Ook komen er
steeds meer inheemse bomen bij in het gebied, waar
andere planten en dieren ook weer van profiteren.”

Omstandigheden verbeteren
Maar uitdagingen zijn er ook. Gijs: “De ontbossing in de
regio is nog steeds groot. Daarom is ons project heel
belangrijk. Duurzaam landgebruik voorkomt dat de
lokale bevolking nog meer bos kapt. Bovendien levert
het project extra inkomsten voor de boeren op. Zo
verbeteren de sociaaleconomische omstandigheden. En
dat is voor de boeren weer een stimulans om bomen te
planten en te behouden.”

Gemotiveerd team
Het project van onze partner Sicirec is uniek.
Jeroen van der Horst, manager internationale
projecten: "Het team is gemotiveerd en altijd
bereikbaar voor technische ondersteuning.
Zogeheten técnicos ondersteunen de boeren
dagenlang in hun werk en blijven hen jaren
bezoeken. Dit onderscheidt ArBolivia van
projecten met een focus op de korte termijn."
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4. Fondsenwerving
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Fondsenwerving
Trees for All werft donaties om zoveel mogelijk projecten in het binnen- en buitenland te realiseren.
En natuurlijk om mensen bewust te maken van de waarde van bomen. Dankzij de steun van
bedrijven, particuliere donateurs en de Nationale Postcode Loterij konden we in 2021 meer dan
één miljoen bomen planten. Een record in de geschiedenis van Trees for All!

Onze bedrijfspartners
Ruim driekwart van onze inkomsten in 2021 was
afkomstig uit het bedrijfsleven. Daarvoor werken we
nauw samen met onze bedrijfspartners: van kleine
zelfstandigen tot grote corporate organisaties.
Bedrijven kunnen op verschillende manieren met ons
samenwerken. Bedrijven die minimaal € 15.000 doneren,
mogen zichzelf bedrijfsbospartner noemen. Kleinere
organisaties kunnen vanaf € 750 bomenpartner worden.
En bedrijven die jaarlijks meer dan 500 ton CO2-uitstoten,
komen in aanmerking voor een CO2-partnerschap. Ook
samenwerkingen op maat zijn een optie.

€ 5.164.884
opbrengsten uit eigen fondsenwerving

1.000 bedrijven
waarmee we samenwerken

Met al onze partners sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af waarin we de afspraken vastleggen.
Daarnaast kunnen bedrijven ook via onze website geld
doneren voor bomen of CO2 compenseren.

Onze particuliere donateurs

> 20.000 donateurs

€ 1.000.000 (3 jaar)

vormen onze achterban

eenmalige bijdrage
Nationale Postcode Loterij uit 2020

In 2021 hadden we circa 20.000 particuliere donateurs.
Particulieren kunnen ons op allerlei manieren steunen.
Ze kunnen zelf een boom planten of een boom cadeau
geven bij gelegenheden als een verjaardag, geboorte
of huwelijk. Ook is het mogelijk om als particulier CO2
te compenseren. We zijn trots dat steeds meer mensen
ons weten te vinden en zo hun boompje bijdragen.
Ons doel is om het aantal particuliere donateurs de
komende jaren fors te laten groeien.
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Dekking structurele lasten
Trees for All kan alleen bestaan als er een gezonde balans
is tussen de inkomende donaties enerzijds en de kosten
van onze projecten en de organisatie anderzijds. We
streven naar een dekking van de lasten uit structurele
inkomsten. Dat doen we bijvoorbeeld door duurzame
relaties aan te gaan. Met onze partners en bedrijven
sluiten we meerjarige samenwerkingsovereenkomsten
af. Daarnaast is het werven van vaste particuliere
donateurs een belangrijk speerpunt.

Kosten fondsenwerving
Trees for All is een stichting. Dat betekent dat wij zo
efficiënt en effectief mogelijk willen werken. En dat we
ons verantwoordelijk voelen om de ontvangen donaties
goed te besteden. We zijn trots dat we vorig jaar zoveel
hebben bereikt met een kleine overhead. En dat we
tegelijkertijd de kosten laag konden houden.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij
Naast donaties voor bomen en CO2-compensatie zijn niet-geoormerkte
donaties belangrijk voor ons. Met deze donaties kunnen we
investeringen doen waarbij de baten onzeker zijn of waarbij we geen
directe baten verwachten. Zo hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd in
een nieuwe website en in een nieuw CRM-systeem. Dit soort
investeringen zijn cruciaal voor een duurzame ontwikkeling van onze
organisatie. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is een
voorbeeld van een niet-geoormerkte donatie. In 2020 kregen we één
miljoen euro, bestemd voor drie jaar (2020, 2021 en 2022). Een derde van
deze bijdrage hebben we meegenomen in de baten van 2021.

Reservering
4%
Besteed aan
doelstellingen
81%

Kosten beheer
en administratie
6%
Kosten eigen
fondsenwerving
9%

€1
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Team Fondsenwerving aan het woord

“Steeds meer bedrijven
komen in actie voor het
klimaat”
Een groot deel van de donaties die we
ontvangen, komt van onze zakelijke donateurs.
Het team fondsenwerving onderhoudt de
contacten met hen. Relatiemanagers Aletta,
Joly en Rik blikken terug op een jaar waarin
ze overspoeld werden met aanvragen. “Een
miljoen bomen, wie had dat gedacht?”
Elke dag krijgen we nieuwe aanvragen van bedrijven
die met ons willen samenwerken. “Dat is fantastisch”,
begint Aletta enthousiast. “Steeds meer organisaties zijn
zich ervan bewust dat ze iets moeten doen voor
een beter klimaat. Dat is echt een verschil met een aantal
jaren geleden.” De gevolgen van klimaatverandering
komen steeds dichterbij. Dat zet bedrijven aan tot actie.
Aletta: “Vervolgens gaan wij met ze in gesprek over de
vraag hoe ze dat kunnen doen.”

Concreet bijdragen
Bedrijven kunnen bedrijfsbospartner, bomenpartner of
CO2-partner worden. Ook een samenwerking op maat is
een optie. Wat verklaart het succes van alle aanvragen?
“Bomen planten of CO2 compenseren is heel concreet.
Dat spreekt mensen aan”, zegt Rik. “En het helpt dat we
een stichting zijn met een ANBI status en CBF-erkenning.
In combinatie met meer dan twintig jaar ervaring maakt
ons dat een betrouwbare partner.”
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"Toch moet compenseren geen doel op zich zijn”,
benadrukt Rik. “We stimuleren bedrijven hun uitstoot
eerst te reduceren en daarna pas te compenseren. Zo
motiveren we hen van binnenuit te verduurzamen. CO2partners moeten bijvoorbeeld hun negatieve impact in
kaart brengen. En een reductieplan aanleveren waarin
staat hoe ze hun uitstoot verminderen.”

enthousiast. “In plaats daarvan moesten ze een actie
bedenken om bomen te planten.”

Toetsen op geloofwaardigheid

Meerjarige partnerships

Een belangrijk criterium waarop we onze partners
toetsen, is geloofwaardigheid. Aletta: “We willen
voorkomen dat bedrijven alleen met ons samenwerken
voor een goede naam. Daarom kijken we kritisch naar
de communicatie van bedrijven. Ze mogen ons logo bijvoorbeeld niet zomaar op hun product plaatsen. Of zichzelf CO2-neutraal noemen zonder goede onderbouwing.
Goede onderlinge afstemming is heel belangrijk.”

Mijlpalen
2021 was een jaar met veel hoogtepunten, waaronder
de Green Friday campagne. “We riepen bedrijven op
geen korting aan te bieden op Black Friday”, vertelt Joly

“Hoe duurzaam ben ik bezig?
Welk voorbeeld geef ik mijn
kinderen? Deze vragen kwamen
steeds vaker bij me op toen ik
nog in het commerciële bedrijfsleven werkte. Bij Trees for All kan ik concreet
bijdragen aan een betere wereld. Elke boom die
gedoneerd wordt, is er één.” - Aletta Janssen

“Al mijn hele leven ben ik bezig met
mijn omgeving. Ik ben vegetariër
sinds mijn negende. Bij Trees for All
kan ik mijn zorgen over de natuur
omzetten in iets positiefs. Als ik goed
werk lever, draag ik elke dag iets bij aan het herstel
van ecosystemen en bossen. Dat geeft mij veel
energie.” - Joly Bogers

366 bedrijven deden mee. “Het grootste deel was nog
geen partner van ons”, zegt Joly. “We spreken dus steeds
meer nieuwe groepen aan en hebben Green Friday als
naam gevestigd.”

Daarnaast weten steeds meer grote bedrijven Trees for
All te vinden. Rik: “Zij kunnen vanwege hun omvang nóg
meer impact maken. Daar zijn we dus heel blij mee.”
Bovendien werken grote én kleine bedrijven steeds
vaker langdurig met ons samen. Aletta: “Dat ze met ons
verbonden willen blijven, is een groot compliment.”
Al deze inspanningen leidden tot het prachtige resultaat
van één miljoen bomen. Joly: “Wie had dat gedacht?
Eerder hoopten we dat we daar over twee of drie jaar
misschien zouden zijn. Maar we hebben het nu al voor
elkaar gekregen. Dankzij heel Trees for All. Daar ben ik
het meest trots op.”

“Ik heb een achtergrond in het
bedrijfsleven en duurzame energie.
Maar ik wilde méér doen voor een
groene aarde. Trees for All doet dat
op een heel tastbare manier. Er is
veel vraag naar CO2-compensatie en bomen
planten. Zo kan ik mijn commerciële ervaring nog
steeds inzetten, maar dan om de wereld bosrijker te
maken.” - Rik Roskam
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5. Bewustwording
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Bewustwording
Trees for All roept iedereen op een boompje
bij te dragen voor een groene en gezonde
aarde. Maar dan is het wel belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen ons kennen. En dat
ze weten waarom de wereld meer bos nodig
heeft. Om die bewustwording te stimuleren,
hebben we in 2021 verschillende activiteiten
en acties georganiseerd.

Earth Day
Ter gelegenheid van Earth Day riepen we op 9 april
2021 een speciale boomcadeau-actie in het leven. De
insteek: Geef de aarde een boom cadeau op Earth Day.
Dit werd een enorm succes. Veel mensen vonden het
een aansprekend idee om zo een boompje bij te dragen
aan een groene aarde. De opbrengst van deze actie
was maar liefst € 27.290!

Green Friday
In navolging op onze campagne in 2020, hebben we
Green Friday in 2021 stevig op de kaart gezet. Met de
Green Friday campagne laten we een tegengeluid horen
op Black Friday: de dag waarop winkeliers met (extreem)
hoge kortingen adverteren. Hiermee willen we mensen
bewust maken van hun koopgedrag en de invloed
daarvan op het klimaat.
De campagne werd een enorm succes. Er deden in
totaal 366 bedrijven mee. Daarnaast doneerden 1.433
consumenten een boom. De eindstand: een opbrengst van
€ 187.755, waarmee we 37.551 bomen konden planten!
Deze campagne krijgt in 2022 dan ook zeker een vervolg.

"Tijdens Green Friday
stimuleerden we bedrijven
geen korting aan te bieden.
In plaats daarvan vroegen
we hen een actie op te
zetten om bomen te planten
of duurzame producten in
zonnetje te zetten."
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Nieuwe website
Afgelopen jaar staken we onze website in een nieuw
jasje. De website is voor ons een van de belangrijkste
communicatiemiddelen. Hier vertellen we wat we doen,
welke projecten we steunen en waarom het zo belangrijk
is dat we allemaal een boompje bijdragen.
De website kreeg niet alleen een nieuwe look, maar
zit ook technisch beter in elkaar. Daardoor is het nog
makkelijker en leuker geworden om bomen te planten,
bomen cadeau te geven of CO2 te compenseren. Zo is
het nu mogelijk om per categorie (auto, vliegen, energie
of kleding) je CO2-uitstoot te berekenen. Ook een
berekening van je totale footprint hoort bij de opties.

Je eigen CO 2-footprint berekenen

Van auto rijden en kleding kopen tot de verwarming
aanzetten: bijna al onze dagelijkse activiteiten zorgen
voor CO2-uitstoot. Die toenemende uitstoot is een van
de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering.
Daarom helpen wij zoveel mogelijk mensen hun uitstoot
te reduceren.
Daarvoor is het eerst belangrijk dat je weet hoeveel CO2
je eigenlijk uitstoot. En waar kansen liggen om je uitstoot
te reduceren. Daarom hebben we een nieuwe rekentool
aan onze website toegevoegd. In een paar stappen
kun je heel eenvoudig jouw footprint berekenen.
Deze berekeningen zijn gemaakt door Milieu Centraal.
Vervolgens zie je in één oogopslag op welke gebieden
jij je uitstoot omlaag kunt brengen. En de CO2-uitstoot
die je (nog) niet kunt vermijden? Die kun je bij ons op
een duurzame manier direct compenseren.
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Een
mooie
toekomst
heeft
stevige
wortels
nodig.

De Langste Boswandeling van Nederland
In juli organiseerden we een nieuw fysiek evenement:
de Langste Boswandeling van Nederland. Tussen 10
en 18 juli riepen we zoveel mogelijk mensen op een
mooie boswandeling te maken. Zij konden zelf een dag
en locatie kiezen. De routes waren vijf, tien en vijftien
kilometer lang. Voor elke vijf kilometer die gelopen werd,
plantten wij een boom.
Het werd een heerlijke wandelweek met 1.176 deelnemers. Ook medewerkers van de bedrijven Sogeti,
Accenture, DHL en Arriva deden mee. Uiteindelijk was
de Langste Boswandeling van Nederland goed voor
3.208 bomen.

de mouwen te steken. Bovendien geven onze plantdagen
een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid. Dat
maakt het een bijzondere ervaring.
Helaas gooide corona ook in 2021 roet in het eten,
waardoor het lastig was om met grote groepen bomen
te planten. Gelukkig konden we in december toch echt
doen waar we zo gelukkig van worden: bomen planten!
In het Brabantse Groene Woud en in Limburg hebben
we samen met bedrijfsbospartners vier dagen lang onze
handen uit de mouwen gestoken. In de video hieronder
krijg je een goede impressie van de plantdagen in
Limburg. En: begin 2022 zijn we doorgegaan met planten,
want het plantseizoen loopt van december tot maart.

Boomplantdagen
Elk jaar kijken we ernaar uit: onze boomplantdagen!
Op deze dagen planten we samen met onze bedrijfsbospartners en projectpartners bomen in Nederland.
Voor zakelijke partners is dit een unieke en tastbare
manier om nieuw bos te doneren en zelf de handen uit

"De plantdagen geven een
gevoel van saamhorigheid
en betrokkenheid"
Klik op de afbeelding en bekijk de video van de Boomplantdag
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Risicomanagement
Als goed doel heeft Trees for All diverse
verantwoordelijkheden. Bovendien hebben
we ons te houden aan officiële wet- en
regelgeving. Vanzelfsprekend gaan wij
hier serieus en zeer nauwkeurig mee om.
Tegelijkertijd brengt ons werk risico’s met zich
mee. Welke zijn dat? En hoe beheersen wij
deze risico’s zo goed mogelijk?
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.
De meeste fondsen die we werven zijn geoormerkt. Dat
wil zeggen dat ze bestemd zijn voor bosaanplant en
CO2-compensatie.
Daarnaast zijn ongeoormerkte donaties voor ons een
belangrijke aanvulling op de reguliere baten uit eigen
fondsenwerving. Daarom is de eenmalige bijdrage van
de Nationale Postcode Loterij voor ons van grote waarde.
Deze donatie geeft ons de ruimte te investeren in nieuwe
projecten, bewustwordingscampagnes en de organisatie.

Verder bouwen we een continuïteitsreserve op.
Daarmee kunnen wij onze organisatiekosten (tijdelijk)
blijven dragen, mochten onze inkomsten onverhoopt
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. Stappen wij in grotere projecten? Of in
meerdere tegelijkertijd? Dan leidt dit tot aanzienlijke
projectuitgaven die mogelijk niet gelijklopen met onze
inkomsten uit donaties.
Daarom monitoren wij voortdurend het totaal van onze
aangegane projectverplichtingen. Dit doen we 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 of langlopende
schulden opgenomen. Donaties uit fondsenwerving
worden pas opgenomen bij ontvangst of bij facturatie
aan bedrijfspartners. Ultimo 2021 zijn onze liquide
middelen hoger dan onze projectverplichtingen.
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Projectrisico’s
Bosaanplantprojecten kennen altijd risico’s. Denk
aan vertragingen bij de aanplant door onvoorziene
omstandigheden, zoals COVID-19 maatregelen. Of aan
de uitval van de aanplant door extreme droogte. Bij
projecten in het buitenland kunnen (geo)politieke risico’s
ontstaan. Ook kunnen wijzigingen optreden in lokale
wet- en regelgeving, waarvoor contracten niet in alle
situaties blijken te voorzien.
De projecten zijn doorgaans op basis van voor
financiering. Financiële zekerheden kunnen we meestal
niet verkrijgen. Trees for All is bereid een deel van
deze risico’s te accepteren om onze missie te kunnen
realiseren. Wel is het streven altijd om de risico’s
binnen aanvaardbare grenzen te houden. Dat doen
we door betalingstermijnen afhankelijk te stellen van
de voortgang van het project (“activiteiten en output
milestones”). Deze voortgang monitoren wij nauwgezet.
Ook worden onze projecten uitgebreid beoordeeld
voordat we van start gaan (due diligence). We hebben
hiervoor expertise in huis of winnen die in bij derden.

Risico’s rondom CO 2-compensatie

Trees for All biedt CO2-compensatie aan uit projecten
waarbij we de aanplant zelf financieren. Deze manier van
werken betekent dat de periode van voorfinanciering
door Trees for All langer is. En dat de daarbij horende
risico’s groter zijn.
De CO2-rechten die we aanbieden, zijn afkomstig
van gecertificeerde projecten. Deze zijn gevalideerd
door een gerenommeerde standaard. Hierdoor is de
hoeveelheid vastgelegde of nog vast te leggen CO2 in
belangrijke mate gegarandeerd. Wel kan de feitelijke
vastlegging afwijken van de verwachtingen. Daarom
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. Triodos Bank heeft een rating BBB met stabiele
outlook (Fitch). ASN Bank is een deelneming van de
Nederlandse Staat.

Valutarisico
Trees for All loopt een valutarisico op contractverplichtingen die in USD zijn aangegaan. Voor
contractverplichtingen in USD houden wij een gelijk
bedrag aan liquide middelen aan op een USD-rekening.
Zo is dit risico afgedekt. Deze rekening is in 2021
geopend bij ING.

Risico’s op illegale transacties
De Nederlandse staat heeft wetgeving opgesteld ter
bestrijding van het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme: de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft). Trees for All
is een stichting zonder winstoogmerk. Volgens de
Nederlandse Anti Money Laundering (AML)-wetgeving
is Trees for All niet onderworpen aan de Wwft. Maar
we ontvangen wel financiële donaties en ondersteunen
bosprojecten financieel in hogere risicolanden. Daarom
streven wij ernaar zoveel mogelijk te voldoen aan de
relevante AML-voorschriften. We hebben dan ook een
anti-witwasbeleid opgesteld.

Reputatierisico
Voor een goededoelenorganisatie is een goede
reputatie van cruciaal belang. Wij zorgen er daarom
voor dat onze organisatie op orde is. We richten
duidelijke werkprocessen en procedures in. We werken
met een goede beheersstructuur, met een kritisch
bestuur. Hierin zijn de expertises belegd die voor
onze organisatie belangrijk zijn. Ook voldoen we aan
alle wettelijke normen en sectorgebonden afspraken.
En vanzelfsprekend zorgen we voor naleving van ons
integriteitsbeleid en anti-witwasbeleid.
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39

Verantwoordingsverklaring
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
stelt vast aan welke eisen de jaarverslagen
van organisaties met een CBF-erkenning
moeten voldoen. Dit hoofdstuk bevat de
verantwoordingsverklaring. Deze verklaring
beschrijft hoe Trees for All op bestuurlijk,
uitvoerend en financieel vlak functioneert.

De bestuursleden hebben in 2021 een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Het is niet wenselijk dat
bestuursleden betaalde opdrachten uitvoeren voor
Stichting Trees for All. Dit is ook niet gebeurd.

7.1 De organisatie

Raad van Advies

Er is geen Raad van Toezicht. Door de aanstelling van
een directeur met gedelegeerde bevoegdheden, is het
bestuur het toezichthoudende orgaan.

Stichting Trees for All is statutair gevestigd in Aalsmeer.
Ons kantoor bevindt zich in Utrecht. De statutaire
doelstellingen van de Stichting zijn niet gewijzigd in 2021.

In 2021 is besloten de Raad van Advies op te heffen.
De betrokken leden van onze Raad van Advies hebben
aangegeven graag ambassadeur te blijven van Trees for
All. Zij zullen zich in die hoedanigheid blijven inzetten
voor de organisatie.

Bestuur

Directie

Rechtsvorm en statuten

Trees for All heeft een onafhankelijk bestuur van
minimaal vijf en maximaal zeven leden. Het bestuur
draagt de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse
leiding van de organisatie. En voor de uitvoering
van de programma’s en activiteiten. Zij benoemt de
directie en stuurt deze aan. Ook stelt het bestuur het
meerjarenbeleid, het jaarplan en de jaarrekening vast.
Zij toetst deze op de voortgang.
In 2021 is het bestuur negen keer bijeengekomen voor
een bestuursvergadering. Het bestuur van Trees for All
is actief betrokken bij de organisatie. Bestuursleden
zijn op basis van hun expertise een klankbord voor de
werkorganisatie. Twee bestuursleden maken deel uit
van een projectencommissie die de projectvoorstellen
voorbereidt ter besluitvorming. De penningmeester
heeft zitting in de commissie finance & control.

De directie is verantwoordelijk voor de beleidsformulering en beleidsuitvoering en stuurt de
werkorganisatie aan. Het bestuur stelt het beleid vast.
De verantwoordelijkheid van de directie is vastgelegd
in een directiereglement. Het bestuur benoemt de
directie en stelt de beloning vast. In 2021 ontving de
directie een brutosalaris (inclusief pensioenbijdrage
en vakantiegeld) van € 79.765. Aan de directie worden
geen leningen en garanties verstrekt.

Vrijwilligers
Naast haar vaste team kan Trees for All een beroep
doen op een aantal vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor
het ontwerp van communicatiematerialen, zoals dit
jaarverslag. De rechten en plichten worden vastgelegd
in een vrijwilligersovereenkomst. In 2021 zijn drie
vrijwilligersovereenkomsten gesloten.
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Team

Bestuur

Eind 2021 waren de volgende personen in dienst van Trees for All:

Eind 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Simone Groenendijk
Directeur

Judith Corsmit
Manager finance
& bedrijfsvoering

Frans van Zijderveld
Manager Nederlandse
projecten

Jeroen van der Horst
Manager internationale
projecten

Hemke de Weijs
Voorzitter (gedeeld)

Stef Röell
Voorzitter (gedeeld)
Lid projectencommissie

Rik Roskam
Fondsenwerver en
relatiemanager

Aletta Janssen
Fondsenwerver en
relatiemanager

Joly Bogers
Fondsenwerver en
relatiemanager

Annelotte Matser
Online marketeer

Kees Romme
Penningmeester

Cor von Meijenfeldt
Bestuurslid
Lid projectencommissie

Marchien Kampen
Communicatieadviseur

Elaine Fleur
Contentspecialist

Gijs Kloek
Projectmanager

Wimjan Heezen
Finance & bedrijfsvoering

Mateo Mol
Secretaris

Willemijn Teelker
Financiële administratie
& CRM

Jacqueline van den Berg
Office manager

Roos Sollard
Office manager
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7.2 Beleidskader
Jaarplan en begroting
Het jaarplan en de begroting worden opgesteld onder
de 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 meerjarenbeleid
vast. Hierin zijn de speerpunten en richtinggevende
doelstellingen vastgelegd. Het meerjarenprogramma
wordt met jaarplannen en begrotingen vormgegeven en
uitgevoerd. Het meerjarenbeleid 2021-2023 hebben we
gepubliceerd op onze website.

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 van alle belanghebbenden.

Het integriteitsbeleid is een document dat de normen
stelt die Trees for All belangrijk vindt in het integer
handelen binnen de organisatie. Maar ook in relatie tot
alle andere betrokken partijen bij Trees for All. Trees
for All heeft een integriteitsfunctionaris benoemd en
een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Op onze
website staat een meldpunt integriteit.
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. In 2021 hebben geen meldingen
plaatsgevonden.

Bedankt voor jouw donatie

Stichting Trees for All

Duurzaamheid

Bedrag:

31,44 ton CO2

In 2021 was onze footprint 31,44 ton CO2. Deze uitstoot
is gebaseerd op ons energieverbruik, papierverbruik,
woon-werkverkeer en internationale projectbezoeken.
We hebben onze footprint gecompenseerd.

Periode: 2021

Deze CO2-compensatie vindt plaats in één van onze gecertificeerde
projecten in het buitenland. Bedankt voor jouw bijdrage aan een beter
klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor
iedereen!

Simone Groenendijk
Directeur Trees for All
Datum:
1 maart 2022

Certificaatnummer:

00ZZ0020-Z-210722
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7.3 Financieel
Doelbesteding en kosten

Continuïteitsreserve

Het bestuur van Trees for All onderschrijft de doelstelling dat de organisatie continu werkt aan een
optimale besteding van de middelen. Zodat we effectief
en doelmatig werken aan het realiseren van onze
doelstellingen. Trees for All gebruikt daarbij een aantal
ratio’s als financieel sturingsinstrument.

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 nodig om continuïteitsrisico’s
voor de korte en lange termijn af te dekken. We streven
naar een maximale continuïteitsreserve ter grootte van
anderhalf keer de kosten van de werkorganisatie (alle
kosten minus de kosten van de doelstelling).

Ons doel is om minimaal 75% van de totale lasten te
besteden aan de doelstellingen van onze stichting. In
2021 was dit 85%. Het bestedingspercentage van de
baten aan de doelstellingen was in totaal 81%. Deze ratio
is het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen,
gedeeld door het totaal van de baten.
In 2021 was de verhouding tussen de kosten van eigen
fondsenwerving en de daaruit gerealiseerde inkomsten
9%. Het CBF stuurde voorheen op maximaal 25% als
richtlijn. Verder is in 2021 in totaal 6% van de kosten
besteed aan het beheer en de organisatie. Dit zijn
de organisatiekosten die niet direct kunnen worden
toegerekend aan de besteding van de doelstelling of aan
fondsenwerving (overhead).

Voorraadbalans
In een voorraadbalans houden we bij hoeveel bomen
zijn gedoneerd en hoeveel ton CO2 moet worden
vastgelegd (aantal CO2-credits). Hiertegenover staan

Langlopende schulden
Dit betreft projectverplichtingen onder de aangegane
contracten of bindende intentieverklaringen met onze
projectpartners.

Kortlopende schulden
Dit betreft voornamelijk nog te betalen projectverplichtingen 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.

de verplichtingen die voortkomen uit contracten met
projectpartners. Daarin 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 deze voorraadbalans.
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Jaarrekening 2021
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

€

5.020

8.613

Vorderingen en overlopende activa

€

989.846

654.614

Liquide middelen

€

4.351.505

3.144.958

TOTAAL ACTIVA

€

5.346.371

3.808.185

31-12-2021

31-12-2020

VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve

€

614.022

360.876

Bestemmingsreserve

€

0

0

Bestemmingsfondsen

€

0

0

LANGLOPENDE SCHULDEN

€

1.384.187

1.118.877

KORTLOPENDE SCHULDEN

€

3.348.162

2.328.432

TOTAAL PASSIVA

€

5.346.371

3.808.185
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
BATEN

REALISATIE 2021

BEGROTING 2021

REALISATIE 2020

Baten van particulieren

€

832.548

666.528

486.636

Baten van bedrijven

€

3.999.003

3.000.139

2.190.419

Baten van loterijorganisaties

€

333.333

333.333

333.333

Rentebaten en baten uit beleggingen

€

0

0

173

TOTAAL BATEN

€

5.164.884

4.000.000

3.010.561

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Doelstelling CO2-compensatie en bosaanplant

€

3.815.512

2.874.898

2.339.213

Doelstelling Bewustwording

€

342.542

393.624

194.621

Totaal besteed aan doelstellingen

€

4.158.053

3.268.522

2.533.834

€

455.804

415.337

228.486

Kosten beheer & administratie

€

297.881

265.173

161.488

TOTAAL LASTEN

€

4.911.738

3.949.032

2.923.808

RESULTAAT

€

253.146

50.968

86.753

Continuïteitsreserve

€

253.146

50.968

86.753

Bestemmingsreserves

€

0

0

0

Bestemmingsfondsen

€

0

0

0

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving
LASTEN BEHEER & ADMINISTRATIE

Resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:
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Totaal
Realisatie 2020

Totaal
Begroting 2021

Totaal
Realisatie 2021

Beheer en
administratie

Fondsenwerving

Doelstelling
Bewustwording

LASTEN

en bosaanplant

Doelstelling
CO 2-compensatie

TOELICHTING LASTENVERDELING 2021

Directe kosten van de doelstelling

€

3.547.959

0

0

0

3.547.959

2.684.815

2.211.885

Personeelskosten

€

205.109

163.137

235.994

187.687

791.927

823.828

511.417

Huisvestingskosten

€

7.673

9.479

14.444

13.541

45.137

47.321

52.150

Kantoorkosten

€

26.621

32.885

50.110

46.978

156.593

100.395

26.361

Afschrijvingen

€

1.287

1.590

2.422

2.271

7.570

0

2.760

Financieringskosten

€

0

0

0

0

0

0

0

Fondsenwervingskosten

€

0

102.269

102.269

0

204.537

243.002

66.233

Overige kosten

€

0

0

0

0

0

0

0

Algemene kosten

€

26.863

33.183

50.565

47.405

158.015

49.672

53.002

TOTAAL

€

3.815.512

342.542

455.804

297.881

4.911.738

3.949.033

2.923.808

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%

Kostentoerekening
Directe kosten van de doelstelling

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

