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1. Een bliksemstart 
 
TreesPlease heeft een bijzonder mooi jaar achter de rug. 
Waar we in januari 2020 nog met z’n allen rondom de 
koffietafel aan het brainstormen waren, hadden we, 
ondanks de intelligente lockdown, in de lente al een 
ambitieus beleidsplan op tafel liggen. Iedereen, wijzelf niet 
in de laatste plaats, werd enthousiast van de gedachte om 
online aankopen te combineren met gratis donaties voor 
bosaanplant. De Stichting werd opgericht, enthousiaste en deskundige bestuursleden werden snel 
gevonden en de officiële ANBI-status verkregen. Vanaf de zomer hebben we hard gewerkt aan een 
nieuwe website, en de keuze met welke bossenpartner we in zee wilden gaan.  

We streven naar duurzame bosecosystemen. En hebben hiervoor strenge selectiecriteria ontwikkeld, 
waar ecologie en sociale ontwikkeling hand in hand gaan. Op deze basis hebben we gekozen voor een 
project van Africa Wood Grow. Een solide partner, met meer dan tien jaar ervaring in herbebossing in 
Kenia. De aanplant wordt uitgevoerd in samenwerking met, en geleid door, de lokale bevolking.  

Met het gereedkomen van de nieuwe website in het najaar, konden we helder communiceren over  de 
Bomenknop, en ook de  donatiefunctie kreeg veel positieve feedback. 

Tot die tijd hadden we nog niet veel ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan van TreesPlease. Als 
professionele organisatie moet je alles op orde hebben, voor je ‘los’ kunt gaan. De laatste vrijdag van 
november: Black Friday, was het zover. 

Via de pers genereerden we de nodige aandacht, die we ondersteunden via onze social media. In de 
daaropvolgende periode zagen we de aandacht op alle fronten stijgen. Met als resultaat een 
toenemend aantal downloads van de Bomenknop, waardoor de eerste bijdrage voor bomenplant al 
snel een feit was! Ook ontvingen we donaties van mensen die niet veel online kopen, maar wel ons 
streven naar een groenere wereld steunden. Africa Wood Grow kon aan de slag met de inrichting van 
de boomkwekerij.  

We zijn dankbaar voor deze samenwerking, en voor alles wat het jaar 2020 ons gebracht heeft. Wie 
had toentertijd aan de koffietafel in Bennekom kunnen denken dat de droom van TreesPlease zo snel 
werkelijkheid zou worden? Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd willen wij hartelijk 
danken.  

Deze groei gaan we in 2021 ruimschoots doorzetten. De coronapandemie en de daaropvolgende 
strenge lockdown zorgden al voor een 60% toename in de online aankopen voor de decembermaand. 
Die opbrengsten ontvangen we in de eerste maanden van 2021 voor een vliegende start.  

De snelle ontwikkeling onderstreept dat veel mensen snakken naar een eigentijdse eenvoudige manier 
om bij te dragen aan een groene wereld. De hoeveelheid deelnemers van de Bomenknop blijft groeien, 
waardoor we in 2021 het project in Kenia in samenwerking met Africa Wood Grow kunnen uitbreiden. 
We kijken al stilletjes naar een geschikt tweede project, in Nederland. Onze ambities voor 2021: meer 
downloads van de Bomenknop, opschaling van de herbebossing, en uitbreiding van de Bomenknop 
naar meer browsers en devices.  

TreesPlease is er klaar voor! 
 

Reinier van den Berg – Voorzitter 
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2. Duurzame missie 
 

Ontbossing is een grote bedreiging voor de wereld. Herbebossing is een van de belangrijkste 
oplossingen voor een aantal wereldproblemen. Bossen helpen bij het tegengaan van de 
opwarming van de aarde en verwoestijning. Bovendien dragen bossen bij aan de toename van 
biodiversiteit en bieden deze kansen om aan armoede te ontsnappen. 

TreesPlease wil op een innovatieve, hedendaagse manier van fondsenwerving én in 
samenwerking met partners wereldwijd dit proces omkeren en een groenere wereld 
dichterbij brengen.  

Onze missie  

de ontbossing wereldwijd te keren en om te zetten in een netto positieve aanplant van bomen, 
zodat de wereld op duurzame wijze gebruik kan blijven maken van de aardse ecosystemen. 

Het planten van 2,5 miljoen bomen in 5 jaar is een (tussen)doel in onze missie. Ambitieus, 
maar niet onrealistisch.  

We hebben er bewust voor gekozen om een Goede doelenorganisatie te zijn en geen 
commercieel bedrijf. Wij vinden het ethisch onverantwoord om winstbejag te combineren 
met het werken aan een betere wereld.   

Robin Hood 

Alle activiteiten in het jaar 2020 hebben op een positieve manier bijgedragen aan onze missie. 
TreesPlease onderscheidt zich van soortgelijke groene doelen door de wijze waarop het 
overgrote deel van de benodigde middelen wordt verworven. Centraal staat hierbij de 
Bomenknop. Dit is een internet tool, of add-on, die de gebruiker eenvoudig installeert in diens 
webbrowser. Deze Bomenknop is voor ons ontwikkeld door software ontwikkelaar Ody-social. 
Vervolgens zijn we een samenwerking aangegaan met meer dan 2800 webshops. Zij 
verplichten zich om bij alle online aankopen, die worden voltooid door mensen met een 
Bomenknop in de browser, hun marketing fees af te dragen aan TreesPlease voor het 
vergroenen van de aarde. Zonder Bomenknop  zou deze bijdrage gaan naar een tech bedrijf. 
Mét de Bomenknop profiteert ’small nature’ in plaats van Bigtech. We zijn daarom al de Robin 
Hood onder de goede doelen genoemd. Een geuzennaam die we graag dragen. 

Verbinden  

TreesPlease wil verbinden tussen mensen en organisaties op alle terreinen. Wij zetten daarom 
geen eigen bosprojecten op. Wereldwijd opereren al heel veel organisaties, klein en goot die 
op een verantwoorde manier aan bebossing werken. Wij zoeken aansluiting om elkaar te 
versterken. Daarbij selecteren we projecten van organisaties die aan een extra schaalsprong 
toe zijn en wij het verschil kunnen maken. Zo zijn we uitgekomen bij Africa Wood Grow als 
eerste partner. Een organisatie die samenwerking met lokale gemeenschappen als 
uitgangspunt heeft. Met de boeren in Kenia zijn de eerste bomen inmiddels geplant.   
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3. Deskundig en betrouwbaar   
 

Zonder de inzet van vele bijzondere mensen, zou TreesPlease niet zover gekomen zijn. Vanaf 
een oprichtend bestuur van drie mensen, zijn we gegaan naar een bestuur gebaseerd op de 
gewenste deskundigheid en betrokkenheid. Daartoe heeft mede-oprichter Gerard Sipkema in 
de lente een stap terug gedaan, maar niet na een genereuze donatie mee te hebben gegeven. 
Het bestuur van TreesPlease is zeer dankbaar voor zijn inzet en financiële bijdrage.  

Inmiddels bestaat het bestuur uit 5 leden. Op 31 december 20202 waren dit: 

Reinier van den Berg, voorzitter 

Moniek Wulms, secretaris 

Joost van Beek, penningmeester 

André Brouwer, lid 

Sjaak de Ligt, lid 

Hiermee hebben we veel deskundigheid in huis, zowel op het gebied van herbebossing en 
ecologie, ontwikkelingssamenwerking, klimaatbeleid als van organisatie, bestuur, 
communicatie en contractbeheer.  

Buiten het bestuur zijn er nog meer mensen die TreesPlease met hun tijd en ervaring steun 
verlenen. Zoals Grieta Spannenburg, een ervaren tekstschrijfster, ook wel bekend van haar 
bedrijf ‘Tekstkameleon’, die ondersteunt met eindredactioneel werk. Bart Verkruijssen van 
Ody social heeft ons wegwijs gemaakt in de wereld van add-ons en webshops.  
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De fraaie vormgeving van TreesPlease, de website en het logo is te danken aan Sjoerd 
Kulsdom van DotbyDot, de technische uitvoering is door Anblick gedaan.   

Voor onze ambitieuze plannen hopen we in 2021 nog extra deskundigheid op het IT-gebied 
(software ontwikkeling) binnen te halen, zodat we ook de ontwikkeling van onze nieuwe 
applicaties voor Safari en de smartphone goed kunnen begeleiden.  

 

4. Bossen voor de toekomst 
 

In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met Africa Wood Grow (AWG). AWG heeft al tien 
jaar ervaring met bosaanplant in Kenia. De missie en visie van AWG past bijzonder goed bij 
TreesPlease. Het hogere doel achter de werkzaamheden van AWG is de ondersteuning van een 
regio waar weinig middelen beschikbaar zijn en samen met de lokale bevolking op een 
duurzame manier de economische activiteiten in de regio te ontwikkelen. Deze regio kent een 
voortschrijdende bodemdegradatie omdat de oorspronkelijke vegetatie nagenoeg is 
verdwenen. AWG keert dat proces. 

 

1.000 bomen 

We steunen het Kamutei bomen project van AWG. Hier wordt samen met de lokale boeren de 
vallei van de Tiva rivier weer groen gemaakt. Dankzij de Bomenknop van TreesPlease wordt op 
deze locatie de aanplant van 1.000 bomen voorbereid die begin 2021 de grond in zullen gaan. 
Er is een optie op meer, afhankelijk van de snelheid van de groei van het aantal gebruikers van 
de Bomenknop. 

De komende jaren zullen we parallel starten met projecten in andere landen, waaronder 
Nederland. Vooraleerst willen we de ambitie met Africa Wood Grow waarmaken van 10.000 
bomen in de Tiva vallei bij Kamutei.  
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5.  Jaarrekening   
 

De  jaarrekening bestaat uit de balans en de resultaten rekening. 

Algemeen 

In het eerste jaar van ons bestaan hebben we startkosten gemaakt voor de oprichting en 
inschrijving van de organisatie, de ontwikkeling van de huisstijl en website.  

Tevens zijn we een verplichting aangegaan met Africa Wood Grow voor de aanplant van de 
eerste bomen. Deze verplichting wordt pas geëffectueerd als de benodigde fondsen 
daadwerkelijk zijn geworven, waarna ook het definitieve aantal bomen zal worden geplant.  

Inkomsten hebben we gekregen via donaties en spontane deelnemers die ons al voor de 
lancering van de website www.treesplease.nl  hebben gevonden via de tijdelijke website 
www.treesplease.io. Omdat de afdracht van de webshops pas plaatsvindt in de maand nadat 
een aanschaf onherroepelijk is geworden (oftewel; niet meer kan worden geretourneerd) of 
de (hotel)boeking daadwerkelijk is uitgevoerd, is er een vertraging van ongeveer 2 maanden 
tussen de aanschaf in de webshop en in de afdracht. Op basis van de inmiddels voorhanden 
ervaringscijfers is voor de ontvangsten van het tweede halfjaar van 2020 een in schatting 
opgenomen op de balans (=debiteuren).  

 
Balans 31/12/2020   
Vermogen Debet Credit 
Triodos bank € 3.483,00  
Debiteuren  € 1.177,00  

 € 4.660,00  
Verplichtingen   
Crediteuren  € 799,00 
Projecten (bosaanplant)  € 5.000,00 

   € 5.799,00 
Vermogen Minus € 1.139,00  
   
Resultaten rekening 31/12/2020 Debet  Credit 
Startkapitaal € 500,00  
Afdracht webshops € 1.093,00  
Overige donaties € 2.700,00  

 € 4.293,00  
Eenmalige kosten   
Organisatie  €665,50 
Belastingdienst  € 68,00 
Overige kosten  € 76,60 

  € 810,10 
    

Resultaat € 3.483,00  
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Specifieke toelichting  op de financiën over 2020 
 

Balans 

Triodos bank 

Op 31/12 stond op de rekening € 3.483,-.  

Vorderingen 

Op onze tussenrekening van Mollie-payments  (de betaalvoorziening via de website) worden 
betalingen ontvangen, die in een volgende maand worden afgedragen. De afdracht van de 
webshops heeft een vertraging van 2 tot 3 maanden. Hiervoor is een voorziening/inschatting 
opgenomen. Tezamen een bedrag van € 1177,-. 

Verplichtingen 

Aangegane verplichtingen waarvan de facturering pas plaatsvindt in het volgende 
kalenderjaar zoals werk aan website. 

Projectverplichting 

Zodra voldoende middelen beschikbaar zijn, zal het beoogde aantal bomen worden geplant en 
gefactureerd.  

De balans sluit met een negatief resultaat van € 1.139,-. De verwachting is dat er in 2021 
voldoende  inkomsten zijn, om de geplande aanplant te kunnen voltooien en betalen.  

Resultaten rekening 

Startkapitaal 

Bij de start hebben bestuursleden een donatie gedaan ter dekking van de opstartkosten. 

Afdracht webshops 

Dit betreft de gedoneerde gelden van de webshops t/m juni 2020.   

Donaties 

Ontvangen donaties 

Eenmalige kosten 

Er zijn kosten gemaakt voor de opstart van de organisatie.  

De Belastingdienst heeft TreesPlease abusievelijk voor BTW aangeslagen. Dit is inmiddels 
hersteld, echter de hiervoor gemaakte kosten dienden wel te worden voldaan.   

Overige kosten 

Naast de bankkosten betreffen dit onder meer de kosten voor het hosten van de website.   
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Resultaat 

Het resultaat over 2020 is  + € 3.483,- 

 
Vooruitblik  

Na de goede start eind 2020, gaan we in 2021 verder uitbouwen. Om meer bomen te kunnen 
planten zal het aantal deelnemers die de Bomenknop heeft geïnstalleerd verder worden 
uitgebouwd. Dit zal gebeuren via publiciteit o.a. door de social media om de 
naamsbekendheid en de werking van de Bomenknop verder uit te dragen en een aantal 
gerichte campagnes met strategische partners.  

Het vergroten van het aantal deelnemende webshops (nu al 2800) zal een hogere conversie 
geven van de bijdrage per download.  

We gaan in 2021 de Bomenknop ook geschikt maken voor Safari en MS Edge en starten met 
de ontwikkeling van een applicatie geschikt voor i-Phone en Android.  

Met als resultaat dat we in 2025 2,5 miljoen bomen geplant te hebben. Dat doen we samen. 
Samen met mensen die de knop installeren, samen met webshops die gaan voor een groenere 
wereld en samen met ontwikkelaars die de kracht van de Bomenknop willen uitbouwen.  

 

 

 


