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Algemene gegevens 
 
Organisatie:  Stichting Tree-Planters 
KvK:   85468983 
RSIN:    863633985 
Adres:   9752 ND, Hemsterhuislaan 22 Haren Gn 
    
Telefoonnummer: 0615095741 
Website:  tree-planters.org 
E-mailadres:  info@tree-planters.org 
 
 
Het doel van Stichting Tree-Planters 
 
Het (doen) bewegen van particulieren en bedrijven tot reductie van hun CO2-voetafdruk, alsmede het planten 
van bomen in (ontwikkelings)landen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
Dit kan omschreven worden in twee delen: 
 
Bewustwording bijdrage aan klimaatprobleem en oplossingsmogelijkheid 
Tree-Planters zet zich in om duidelijk te maken aan particulieren en bedrijven dat het klimaatprobleem, en 
mogelijke tegenmaatregel, niet iets is dat ver weg van je staat en door “anderen” moet worden opgelost. Het is 
juist heel dichtbij en iedereen kan bijdragen om het tij te keren.  
Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige klimaatproblematiek vraagt om een nieuwe manier van denken, leven 
en werken. Maar we zien ook dat we niet van de een-op-andere dag wereldwijd onze levensstijl kunnen 
aanpassen. Dat vraagt om vindingrijke en laagdrempelige oplossingen. Bomen planten is zo’n oplossing! 
 
CO2 compenseren, eerlijke banen creëren 
Het klimaatprobleem kan uitgedrukt en meetbaar gemaakt worden in een CO2-afdruk. Als vuistregel wil je die 
zo klein mogelijk hebben maar dat houdt een keer op. CO2 compensatie biedt een oplossing. Daarom richten 
we ons op het planten van bomen om C02 uit de atmosfeer te halen en het milieu te herstellen en te 
versterken.  
We werken samen met betrouwbare en gescreende partners in Afrika. Zo bouwen we mee aan de lokale 
gemeenschappen. Door het creëren van eerlijke banen ondersteunen we een duurzame manier van 
levensonderhoud in ontwikkelingslanden. 
 
ONZE DROOM: 
In de komende jaren 1.000.000 bomen planten 
In 2022 meerdere partners in meerdere landen ondersteunen. 
In 2022 minimaal 100000 bomen geplant hebben. 
Creëren van een community  
 
Hoe Tree-Planters aan geld komt om deze doelen te bereiken 
 
Tree-Planters geeft op haar website inzicht in de CO2-afdruk van een persoon, huishouden of bedrijf. Op basis 
daarvan krijgt de donateur de mogelijkheid om periodiek of eenmalig een bedrag te doneren waarmee Tree-



 
 
 

 
Planters bomen kan planten en het bereik van haar boodschap kan vergroten. Naast de website wordt er via 
social media kanalen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn aandacht gevraagd voor Tree-Planters met als doel 
donateurs te werven. Daarnaast hoort het tot de mogelijkheid dat Tree-Planters fondsen en bedrijven gaan 
aanschrijven om donateur te worden. 
 
 

Hoe Tree-Planters omgaat met geld en vermogen 
 
Het beheer en de besteding van het vermogen wordt gedaan door het bestuur van de stichting Tree-Planters. 
Dit bestuur is bestaat uit (minimaal) drie personen die dit vrijwillig en onbetaald doen. 
 
Donaties worden gebruikt om bomen te planten in Afrikaanse ontwikkelingslanden waar wordt samengewerkt 
met lokale partners. Zo wordt de uitstoot van CO2 gecompenseerd en worden duurzame banen gecreëerd.  
Tree-Planters werkt samen met betrouwbare lokale partners.  
 
Donaties worden ook gebruikt om de boodschap van de Tree-Planters naar buiten te brengen. Veel media 
berichten worden door vrijwilligers ontwikkeld, maar er worden ook onkosten gemaakt. Het doel is om zo veel 
mogelijk bewustwording bij mensen te creëren en die om te zetten in aangepote bomen.  
 
Minimaal 90% procent van elke gedoneerde euro zal besteed worden aan het aanplanten van bomen en het 
ondersteunen van onze Afrikaanse partners of het creëren van media content om dat doel te ondersteunen. 
 
De manier waarop Tree-Planters wil werken 
 
Tree-Planters is Transparant – Het hele proces van donatie tot aan het onderhoud van de geplante bomen 
moet zichtbaar en te controleren zijn. Daarom verantwoorden wij iedere ontvangen euro en geven we inzicht 
in de aangeplante bomen. Wij stellen hoge eisen aan onze eigen organisatie, maar diezelfde eisen stellen wij 
ook aan organisaties waarmee wij samenwerken.  
Tree-Planters is Positief – Een nieuwe manier van denken, leven en werken gaat alleen succesvol zijn als we het 
samen doen en het ook leuk is. Het is geen korte sprint die gelopen moet worden, maar een marathon. Omdat 
vol te houden zoeken willen wij ons in de transitie richten op het positieve. We richtingen ons niet alleen op 
wat niet meer kan, maar juist op wat wel kan! Iedereen kan bijdragen. Dat kan financieel door het doen van 
een donatie maar kan ook door het doneren van tijd en expertise. 
 
Het bestuur van Stichting Tree-Planters 
 
De stichting wordt geleid door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een oneven aantal personen. Het minimale 
aantal bestuursleden is drie.  
 
Voorzitter: Gerard van der Molen   
Penningmeester: Wim-Pieter Snoep  
Secretaris: Dirk ten Brinke    
  


