
IB
 1

15
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Jacco Minnaar

Thomas van Craen

Netherlands, Germany, Spain, various countries in Asia, Africa and Latin America.

0

0

Natuur en milieu

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Mikel Garcia-Prieto Arrabal

Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation

www.triodos.com/regenerative-money-centre

Landgoed De Reehorst, 3972 LA, Drieberen-Rijsenburg

regenerativemoney@triodos.com
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht het fonds?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?

Finance initiatives that accelerate sustainable development worldwide.

Make investments in initiatives that accelerate sustainable development (needed 
transitions) worldwide and that do not have access to a broad investor base (yet). 
Seek catalytic, regenerative investments that accelerate the transition to a more 
regenerative earth, society and, economy.
both debt and equity investments and both direct and fund-of-fund investments are 
considered as well as new instruments.
the investment process takes place year round upon completion of a process to assess 
an application for funding; conduct a due diligence process and a decision-making 
process in an investment committee.

Own capital and reserves are used to conduct activities with the objective to maintain 
(no profit) net asset value in real terms.
In recent years, including 2021, no donations were received.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw fonds vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

The board members do not receive any remuneration. The entity has a management 
agreement with Triodos Bank N.V. via its business unit Triodos Regenerative Money 
Centre and pays a competitive annual management fee to cover the costs (salary and 
necessary services such as administration, ICT and office costs) of managing the 
activities.

In 2021, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation made an additional equity 
investment in Agriplace B.V., paid up capital into Fondo Bolsa Social in Spain, as well 
as making a small capital contribution in Leapfrog to pay for the management fee of 
this fund.
In 2021, STSFF sold its shares in Crowd Invest BV (crowdfunding platform 
duurzaaminvesteren.nl).
In line with its broader investment focus to include impact investments that accelerate 
sustainable development, the foundation invested in a bond of Stichting Grondbeheer 
(the Aardpeer 'Samen voor Grond' Bond 1) and made an investment via an Emission 
Reduction Purchase Agreement into Ecosystem Value Association (Deutsche Wald 
Klima Standard).
In addition, it should be noted that two investees repaid their outstanding loan amounts 
in full.
In line with the renewed strategy, the foundation reduced its portfolio in the inclusive 
finance sector and no microfinance institutions received funding and no new 
microfinance institutions were added to the portfolio in 2021.

In recent years and also in 2021, no donations were made.

Available liquidity, after payment of a management fee, is invested either in debt 
instruments or equity participations that directly contribute to the objective of the entity.
Excess liquidity is held in a combination of deposit and current accounts.

https://www.triodos.com/en/regenerative-money-centre#what-
we-finance

Open

Open
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot 
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

-599.331 -6.067.364

0 0

-599.331 -6.067.364

0 34.836

-599.331 -6.032.528

0 0

0 0

3.059 5.492

219.961 -330.818

1.480.093 1.472.503

2021 2020

2 0 2 1

1.230.647

0

0

0

0

26.426

0

1.176.175

0

0

0

0

621.654

0

-2.079.424 -7.505.031

250.000

0

250.000

0

250.000

0

0

5.000

1.320.000

0

0

0

0

90.000

0

85.000

1.500.000

-1.250.000

2022
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting op de 
staat van baten en lasten. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier een 
toelichting in is opgenomen. 
Geef ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen een toelichting.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)

https://www.triodos.com/en/regenerative-money-centre#downl
oads

TSFF does not budget direct income/dividend/sales proceeds out of equity 
participations. In addition, TSFF does not budget any indirect results such as 
revaluations of equity participations or provisions on debt instruments.

Open


