CBF-Erkenningspaspoort

Trees for All
Samen investeren we in een groene en gezonde aarde!

Sinds 1 november 2011

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Onze missie is om wereldwijd bomen te planten en bestaande
bossen te herstellen en beschermen. Hiermee dragen we bij aan
een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden.

Al 20 jaar zetten we ons met hart & ziel in voor een groene en
gezonde wereld. We steunen projecten met ecologische en
sociaaleconomische impact en dragen zo bij aan een wereld waarin
mens, dier en natuur in harmonie samenleven. Dat doen we met een
bevlogen en daadkrachtig team.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Wij hopen dat we onszelf overbodig
kunnen maken. Als bosbehoud- en
aanplant de normaalste zaak van de
wereld is en iedereen zijn of haar
verantwoordelijkheid neemt voor een
groene wereld en een gezonde
klimaat, is onze missie geslaagd.

€ 2.524.946

Maatschappelijk doel

85%

Werving

10%

Beheer en
administratie

5%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Wij bieden een
handelingsperspectief voor mensen
en organisaties die in actie willen
komen tegen klimaatverandering en
ontbossing.
2. Wij steunen projecten die bijdragen
aan CO2-reductie, meer biodiversiteit
en betere leefomstandigheden.
3. Wij creëren bewustwording zodat
zoveel mogelijk mensen onze missie
delen.
4. Wij creëren bewustwording zodat
zoveel mogelijk mensen onze missie
delen.

€ 2.152.483

Aankoop en beheer

96%

Voorlichting en
bewustwording

4%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Wij hebben een grote achterban
van bedrijven en particulieren,
we werken samen met
(vermogens)fondsen en zijn
beneficiënt van de Nationale
Postcode Loterij.

€ 2.598.634

€ 274.123

Particulieren

95%

Verkopen en
overig

5%

Overige
reserves

100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

6 fte

Vrijwilligers

2

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

Gemeenschappen, Natuurgebieden, Milieu en
Wildlife

Actief in

11 landen

Ga naar de website van het goede doel

