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In 2018 en 2019 heeft
Triodos Fonds steun
verleend of toegezegd
aan 24 projecten
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Voorwoord

Hoe Triodos Fonds werkt
En we zijn er ook transparant over, onder meer
via dit activiteitenverslag. Schenkingen gebeuren
uitsluitend onder duidelijke voorwaarden en zijn
afhankelijk van de effectieve uitvoering van het
project. Daarom kan het gebeuren dat we een bedrag
niet uitbetalen, bijvoorbeeld wanneer het project niet
is doorgegaan, of wanneer de organisatie zich niet
aan de bepaalde voorwaarden heeft gehouden.

Beste schenker,
In dit verslag informeren wij u over de projecten
die het Triodos Fonds kon steunen in 2018 en 2019.
Daarnaast publiceren we hier ook een overzicht van
de financiële rekeningen van het Triodos Fonds.
Door de lage rente op spaarrekeningen zijn de
jaarlijkse inkomsten van het Triodos Fonds zowel in
2018 als in 2019 gedaald. Met de inkomsten konden
we in 2018 5 projecten van verschillende organisaties
steunen en steun toezeggen aan 8 projecten, voor
in totaal 34.500 euro. In 2019 kregen 4 projecten
financiële steun van ons en zegden we steun toe aan
9 projecten, goed voor in totaal 20.500 euro.

Aarzel niet om uw vragen en/of opmerkingen met ons
te delen via e-mail info@triodosfunds.be
Bedankt voor uw vrijgevigheid.

In totaal hebben we 24 projecten gesteund in 2018
en 2019. Elke euro die u aan ons schonk, ging naar
die projecten. Triodos Bank staat zelf in voor de
administratieve kosten.

Thomas Van Craen
Directeur Triodos Bank
Voorzitter Triodos Fonds

Ook de kwaliteit van de projecten, die we met uw
hulp kunnen steunen, volgen we nauwlettend op.
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Hoe werkt Triodos Fonds?
Hoe vraagt u een schenking aan?

gewoonlijk van 750 tot 5.000 euro. De bijdrage van
Triodos Fonds moet een wezenlijk verschil maken.

Triodos Fonds is een vereniging zonder
winstoogmerk. De middelen van Triodos Fonds
zijn enerzijds afkomstig van spaarders van Triodos
Bank die ervoor kiezen om hun rente (gedeeltelijk)
te schenken en anderzijds van klanten die giften
schenken aan Triodos Fonds.

Het evaluatiecomité van Triodos Fonds beoordeelt
de inkomende aanvragen en vergadert vier keer per
jaar. Het is dus belangrijk dat een projectaanvraag
tijdig wordt ingediend. In de meeste gevallen
betaalt Triodos Fonds de gift pas uit na de realisatie
van de projecten (en na de ontvangst van een
activiteitenverslag) of onder bepaalde voorwaarden.

Triodos Fonds steunt alleen projecten die in
België worden uitgevoerd en die een duidelijk
maatschappelijk doel hebben, hetzij sociaal,
ecologisch of cultureel. De aanvrager of aanvragende
organisatie mag uiteraard geen winstbejag nastreven
met het project. Een aanvraag moet vergezeld
gaan van een projectbeschrijving en begroting.
Aan verenigingen vraagt Triodos Fonds ook een
overzicht van hun financiële toestand, bij voorkeur in
de vorm van een balans- en resultatenrekening.

Omdat het bijzonder moeilijk is om de kwaliteit van
projecten in derdewereldlanden te evalueren, komen
alleen projecten die de derdewereldproblematiek in
eigen land onder de aandacht brengen, in aanmerking
voor steun uit Triodos Fonds.

Omdat de middelen van Triodos Fonds beperkt zijn,
gaat de voorkeur uit naar kleinschalige projecten, die
nadien mogelijk op ruimere schaal kunnen worden
uitgebreid. Het bedrag van de schenkingen varieert

Aanvragen aan Triodos Fonds kunnen worden
ingediend per post (Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel)
of per mail (info@triodosfunds.be).

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werk. De administratieve medewerker van het fonds
wordt betaald door Triodos Bank, die ook andere
kosten voor haar rekening neemt.
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Activiteitenverslag
Natuur en milieu

Op 24 mei 2019 vond in Brussel de 20ste betoging
voor het klimaat van Youth for Climate plaats,
enkele dagen voor de parlementsverkiezingen.
Zowat 7.500 personen namen er aan deel. Na afloop
werd op de terreinen van Turn en Taxis een concert
georganiseerd met optredens van o.a. Absynthe
Minded, Alice on the Roof en Tourist LeMC.
Triodos Fonds schonk 2.500 euro.
youthforclimate.be

De universiteit van Louvain-la-Neuve telt
verschillende themakoten, waarin studenten met
gezamenlijke interesses samenwonen. In het
zogenaamde Alterékot wonen 12 studenten die
ijveren voor een sociale en solidaire economie.
Op 20 februari 2020 organiseerden de bewoners van
dit kot de wedstrijd Social Cup. Een 20-tal teams van
telkens 5 studenten kregen de kans om diensten of
producten voor te stellen rond het thema afvalbeheer
in de horecasector. Triodos Fonds schonk 500 euro
voor deze wedstrijd.

Sociaal
De Gentse vzw Muntuit vindt dat onze samenleving
nood heeft aan een diverser en gezonder
geldsysteem. Ze ontwikkelde, samen met het Vlaams
Instituut voor Technologisch Onderzoek, een spel
dat aantoont dat ons huidige monetaire systeem
innovatie en samenwerking belemmert. Triodos
Fonds schonk 1.000 euro aan Muntuit om het spel te
promoten tijdens 5 vormingsessies die in de loop van
2020 zullen worden georganiseerd.
muntuit.be

Reaktor 21 kreeg een schenking van 5.000 euro voor
de realisatie van een bijentempel (Beepod) op een
braakliggend terrein in Gentbrugge, op de plek waar
het voormalige voetbalstadion van AA Gent stond.
Kunstenaar Tim Joye richtte er dit natuurmonument
op, in samenwerking met lokale imkers, Refu-interim,
vzw Yaku en het Proefcentrum voor Sierteelt van
Destelbergen. De officiële opening vond plaats in
september 2019. De bijentempel wil buurtbewoners,
lokale verenigingen en bedrijven samenbrengen
rond een ecologisch thema als de druk op de
bijenpopulaties.
timjoye.be/beesphere

Anama uit Doornik richt zich naar personen die in
een sociaal isolement verzeild zijn geraakt.
Ze ontwikkelt (met 1.000 euro steun van Triodos
Fonds) een spel over afvalpreventie voor personen
met een bescheiden budget en doet dat in overleg
met haar doelgroep. Voorbereidende sessies vonden
plaats in Doornik, Pecq, Celles en Mont-de-l’Enclus.
anama.be

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018
organiseerden de Compagnons de la Transition
(met 2.000 euro steun van Triodos Fonds) een
eerste Belgische editie van het festival Dialogues en
Humanité in het Josaphatpark (Schaarbeek). Doel van
deze bijeenkomst was het samenbrengen van burgers
die willen werken aan een ander, harmonieuzer en
minder competitief samenlevingsmodel. In 2003 werd
een eerste Dialogues en Humanité-festival gehouden
in Lyon. Intussen vinden jaarlijks bijeenkomsten
plaats in 70 verschillende steden. De Brusselse
editie kende met ruim 1.000 deelnemers per dag
en 41 ateliers veel bijval. Elke dag werden ook 3
agoragesprekken gehouden waarbij veel aandacht
werd besteed aan de klimaatproblematiek, migratie
en justitie.

In 2020 wil de Fédération francophone des Sourds
de Belgique (FFSB) een deel van haar website wijden
aan informatie over beroepsopleidingen en vacatures
voor personen met een auditieve handicap. Hiervoor
maakt Triodos Fonds 5.000 euro vrij.
ffsb.be
De Brusselse organisatie Dune (Dépannage
d’Urgence de Nuit et Echanges) zet zich in voor
personen met een drugverslaving. In 2020
organiseert ze 2x per week artistieke ateliers
(fotografie, schilderkunst, graffiti, …) voor haar
doelpubliek. Zo wil ze mensen die hun passie door

6

hun verslaving zijn gaan verwaarlozen, motiveren
om zich opnieuw kunstzinnig te uiten. Triodos Fonds
schenkt 1.500 euro.
dune-asbl.be

Amerikaanse Life Space Crisis Intervention methode
worden aangeleerd. Ouders leren hoe ze kunnen
reageren in conflictsituaties en hoe ze hun kinderen
op die momenten het best kunnen begeleiden.

Vzw Michaëlis publiceerde in mei 2019 het boek
“Levende verbindingen” naar aanleiding van het
50-jarig bestaan van haar bijzondere initiatieven
voor de opvang en begeleiding van kinderen en
volwassenen met een beperking. In het boek
(gerealiseerd met 2.500 euro steun uit het Triodos
Fonds) komen 6 woon- en werkgemeenschappen
en scholen aan bod: Iona, Widar, Talander, de
Christoforusgemeenschap, de Parcivalschool en
de Speelhoeve. De aanpak van deze instellingen is
vernieuwend op verschillende vlakken. Zo wonen en
werken personen met een beperking vaak samen
met hun begeleiders. De instellingen produceren
bovendien kwaliteitsvolle ambachtelijke producten
en zijn actief in de biodynamische landbouw.
michaelis.be

In de buurt van het station van Wetteren opende
Villa Omaar in 2018 Homaar, een groeiplek waar
jongeren van 15 tot 23 die daar nood aan hebben,
direct terecht kunnen voor een time-out van één
of twee weken. Ze kunnen er tot rust komen,
psychologische begeleid worden, maar ook
deelnemen aan artistieke ateliers en meedraaien in
de dagelijkse werking (koken, onderhoud, …). In 2018
werden 38 jongeren begeleid, in 2019 vonden reeds
80 jongeren de weg naar Homaar.
homaar.be
Tijdens het schooljaar 2018-2019 begeleidde AJM
(Association des Jeunes Marocains de Molenbeek)
34 jongeren van 13 tot 17 op een bijzondere manier.
Ze namen deel aan de gewone zaalvoetbaltrainingen
van de club (3x per week), maar kregen ook hulp bij
hun taken voor school en ze kregen opleidingen om
zelf straatvoetbaltornooien te organiseren of coach
te worden. AJM ontving 1.000 euro steun van Triodos
Fonds.

De recent opgerichte vzw Factum Lab (Sint-Gillis) wil
het gebruik van moderne mediatechnologieën bij een
breed publiek promoten en de groeiende digitale kloof
verkleinen. In het kader van haar project Montenegro
Lab leerden bewoners van de Montenegrostraat
en omliggende straten (Sint-Gillis en Vorst) audioopnames maken over de levensverhalen van hun
buren. Aan het einde van het project konden deze
verhalen beluisterd worden op verschillende
plaatsen in de straat. Meer dan 100 mensen namen
deel aan dit project (door Triodos Fonds gesteund
met 2.500 euro), waarmee de bewoners van de
Montenegrostraat elkaar konden leren kennen.
factumlab.eu

Voor de oprichting van een antenne in de provincie
Namen ontving Peluche een schenking van
1.000 euro. Peluche groepeert een 40-tal vrijwilligers
die zich inzetten voor kinderen en jongeren uit
instellingen voor jeugdzorg. Dankzij Peluche kunnen
meer dan 500 kinderen en jongeren regelmatig een
uitstap maken, aan sportactiviteiten deelnemen of
begeleid worden bij hun studies.
peluche.org

Jongeren

Het Triodos Fonds schonk 1.000 euro aan De Met,
een nieuwe secundaire school in Leuven. Ze startte
in september met 40 leerlingen. Ze wil vertrekken van
de vragen van leerlingen en een beroep doen op de
expertise van bedrijven en organisaties uit de buurt
om dingen aan te leren.
demetleuven.be

In Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart
(Gent) wordt hulp geboden aan kinderen met
gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden.
Aan het centrum is ook een kleuter- en basisschool
verbonden. In mei2020 organiseert het centrum een
opleidingsdag voor ouders, waarbij technieken van de
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Cultuur

laatsten kunnen een hamer en beitel gebruiken om
de kunstenaar uit zijn benarde situatie te bevrijden.
Caes wil met zijn installatie onderstrepen dat we
dringend “out-of-the-box” moeten gaan denken
en handelen om naar een betere samenleving
te evolueren.
boccanegra.org

Voor het project Tapage Nocturne krijgen het
centrum voor hedendaagse kunst Les Brigittines en
het kunstenaarscollectief Åtta uit Brussel-stad een
schenking van 1.500 euro uit het Fonds. 15 mensen
die in de Marollen wonen of de buurt regelmatig
bezoeken nemen er aan deel. In een eerste fase
maakten ze geluidsopnames van gesprekken met
buurtbewoners over hun wensen, verzuchtingen
en het samenleven in een dichtbevolkte buurt
(wat is hinderlijk en wat niet?). De verzamelde
informatie kwam daarna aan bod in wekelijkse
dans- en theaterateliers. Deze zullen leiden tot
een actietheatercreatie die eind april vertoond zal
worden in de theaterzaal van Les Brigittines.
brigittines.be
Eind 2017 werd Orfeo opgericht, een in Elsene
gebaseerde vzw die beginnende kunstenaars de
kans wil bieden op te treden op plaatsen waar
men minder vertrouwd is met cultuuractiviteiten,
zoals in rusthuizen, gevangenissen, opvangcentra
voor vluchtelingen e.d. . Indien mogelijk ontvangen
de beginnende kunstenaars een vergoeding voor
hun optredens. Voor de creatie van een nieuwe,
interactieve website ontving Orfeo een schenking van
5.000 euro uit het Fonds.
orfeoart.com

Van 13 tot 15 september 2019 vond in Frasnes-lezAnvaing de eerste editie van het Vrouwenfest plaats,
mede dankzij een schenking van 2.000 euro uit het
Triodos Fonds. Ongeveer 200 vrouwen konden er
deelnemen aan verschillende workshops waarbij
emancipatie en de zorg voor zichzelf en de natuur
centraal stonden.
vrouwenfest.be
Van 1 oktober tot 4 november 2018 vond in de
gebouwen van de Cercle des Voyageurs in het
centrum van Brussel de fototentoonstelling
L’Espoir Gom(m)a la Guerre plaats. In februari 2018
vertrokken enkele redactieleden van de (cultuur)
nieuwswebsite Alohanews samen met fotograaf Kurt
Deruyter naar Goma, hoofdstad van de Congolese
provincie Noord-Kivu. In deze stad, getroffen door
gewapende conflicten en natuurgeweld, kwamen
ze in contact met jongeren die zich inzetten voor
een vredevol samenleven. De veerkracht van deze
jongeren vertaalde zich in een fototentoonstelling.
alohanews.be

Nuances de Plantes is een vzw uit Schaarbeek die
het gebruik van plantaardige kleurstoffen bestudeert
en wil promoten. Van 10 tot 14 oktober 2018
organiseerde ze in Sint-Gillis een colloquium over
purper, de kleur die in de Oudheid gewonnen werd
uit schelpen. Het colloquium bestond o.a. uit een
tentoonstelling die werd bezocht door twee klassen
van de Peter Pan school uit Sint-Gillis en studenten
van de academie van La Cambre, met uitleg door een
Tunesische expert.
nuancesdeplantes.wordpress.com

fluisteren. De luisteraar moest de ingefluisterde
tekst dan zo goed mogelijk proberen te reproduceren,
zonder de betekenis ervan te kennen. Start van
een interessante, interculturele uitwisseling. Het
project werd afgerond met een tentoonstelling in het
BELvue-museum, van 21 oktober tot 10 november
2019 en ontving 1.500 euro steun van Triodos Fonds.
medeberteatro.org
Podiumkunstencentrum La Bellone (Brussel)
organiseerde van 6 tot 8 september 2018 3 Days,
4 Ideas in samenwerking met Passa Porta, de
Beursschouwburg, Le Lac, Globe Aroma en Le Space.
Tijdens deze driedaagse konden zowel mensen
uit de cultuursector als geïnteresseerde burgers
deelnemen aan thematische ateliers over nieuwe
vormen van overleg en dialoog om naar een betere
samenleving te evolueren.
bellone.be

Pang is de naam van een rapgroep die al enkele
jaren geëngageerde liedjes brengt tijdens concerten
in België, Frankrijk en Zwitserland. Geweldloze
communicatie, een sobere levensstijl, zelf creatief
zijn, … zijn enkele van de thema’s die bezongen
worden. Voor de realisatie van haar eerste cd schonk
Triodos Fonds 500 euro.
facebook.com/pangmusic
Tussen mei 2018 en augustus 2019 organiseerde
Medeber Teatro het project Doorfluistertje (De
bouche à oreille) in Sint-Gillis, Vorst, Molenbeek,
Jette en Brussel-Stad. Tijdens artistieke ateliers
konden deelnemers een gedicht of een lied uit
hun moedertaal in het oor van een onbekende

Boccanegra Art zal in april 2020 een kunstinstallatie
opzetten op de Brusselse Kunstberg. Kunstenaar
Floris Caes zal gedurende 1 week in een glazen box
verblijven, waarbij hij door een marmeren wand
gescheiden zal zijn van de voorbijgangers. Deze
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Jaarrekeningen
bedragen in EUR

Uitbetaalde schenkingen 2018

Uitbetaalde schenkingen in 2018 op basis van eerdere toezeggingen

Peluche

1.000,00

Buurthuis Bonnevie

5.000,00

Alohanews

2.000,00

Kwan Taekwondo Academy

4.500,00

Factum Lab

2.500,00

OudWijzer

1.250,00

Mellifica

4.212,43

Nuances de Plantes

500,00

Association des Jeunes Marocains de Molenbeek

1.000,00

Totaal

7.000,00

ORS Espace Libre

3.200,00

Fédération Francophone des Ecoles de Devoir

2.500,00

Totaal

20.662,43

Toegezegde schenkingen 2018
Reaktor 21

5.000,00

Alter Brussels*

5.000,00

Compagnons de la Transition

2.000,00

La Bellone

1.000,00

Orfeo

5.000,00

Homaar

4.000,00

Ecopattes*

500,00

Fédération Francophone des Sourds de Belgique

5.000,00

Totaal

27.500,00

* Het Fonds zegde zijn steun toe aan deze projecten mits invulling van duidelijk gestelde voorwaarden.
Deze voorwaarden werden tot op heden niet ingevuld en het is onwaarschijnlijk dat de steun effectief
nog zal plaatsvinden. Bijgevolg maakt het verslag geen melding van deze projecten.
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Uitbetaalde schenkingen 2019

Uitbetaalde schenkingen in 2019 op basis van eerdere toezeggingen

Vrouwenfest

2.000,00

Reaktor 21

5.000,00

Medeber Teatro

1.500,00

La Bellone

1.000,00

Michaëlis

2.500,00

Fédération Francophone des Sourds de Belgique

5.000,00

Make Noise for the Climate

2.500,00

Les Compagnons de la Transition

1.985,38

Totaal

8.500,00

Actieplatform Gezondheid en Solidariteit

5.000,00

Compagnie La Peau de l’Autre

752,44

Totaal

18.737,82

Toegezegde schenkingen 2019
Alterékot

500,00

Muntuit

2.000,00

Boccanegra Art

1.500,00

Les Brigittines

1.500,00

Pang

500,00

Dépannage d’Urgence de Nuit et Echanges (DUNE)

1.500,00

De Met

1.000,00

Orthopedagogisch Centrum De Nieuwe Vaart

2.500,00

Anama

1.000,00

Totaal

12.000,00
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Bestuur en administratie
Raad van bestuur

Balans
2019

2018

2017

Jeltje Joukje Banga-Witte - voorzitter
Thomas Van Craen
Stichting Triodos Holding
Leden

Activa
Participaties

Stichting Triodos Foundation
Stichting Triodos Holding
Jeltje Joukje Banga-Witte

1.000,00

1.000,00

1.000,00

84.095,02

69.437,96

46.949,80

-

30.000

30.000,00

85.095,02

100.437,96

77.949,80

Eigen vermogen

36.814,80

36.814,80

62.101,99

Kurt Degrieck
Thomas Van Craen
Pablo Van Schel, secretaris

Overlopende rekeningen

38.647,18

45.385,00

41.135,00

Administratie Triodos Fonds

Winst

9.633,04

18.238,16

-25.287,19

85.095,02

100.437,96

77.949,80

2019

2018

2017

Kredietinstellingen
Overige vorderingen
Totaal activa

Passiva

Totaal passiva

Leden van het selectiecomité

Pablo Van Schel

Resultatenrekening

Opbrengsten
Ontvangen rentebestemming

11.894,88

51.150,59

12.832,81

Ontvangen schenkingen

-

-

-

Financiële opbrengsten

-

-

-

11.894,88

51.150,59

12.832,81

Uitbetaalde schenkingen

20.500,00

32.912,43

-3.015,00

Toegezegde schenkingen

12.000,00

27.500,00

41.135,00

Totale kosten

32.500,00

60.412,43

38.120,00

Winst/Verlies

-20.605,12

23.650,59

-25.287,19

Totale opbrengsten

Kosten
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Colofon

Contact

Activiteitenverslag Triodos Fonds 2018-2019

Uw opmerkingen of vragen bij dit verslag en over het Fonds zijn van harte welkom per e-mail of per post.

Publicatie online

Triodos Fonds vzw
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
Telefoon: 02 548 28 28
info@triodosfunds.be
www.triodos.be

01-2021
Tekst
Triodos Fonds
Lay-out
Isabelle Geeraerts
Dit verslag is alleen beschikbaar op www.triodos.be.
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