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1. INFORMATIE  

1.1 Algemeen  

Oprichting  

Blijkens de akte d.d. 19 februari 2016 werd de stichting Urban Street Forest per genoemde 
datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 856092423. 

Doelstelling  

De doelstelling van Stichting Urban Street Forest wordt in de statuten als volgt 
omschreven:  

Stichting Urban Street Forest gebruikt verticaal vergroenen in steden als hefboom om zo 
veel mogelijk bomen te planten in landen met verwoestijning ten bate van het op grote 
schaal restaureren van landschap.  

Het verticaal vergroenen in steden wordt uitgevoerd door middel van bomen planten op 
balkons. Voor iedere boom op het balkon wordt er minstens één in een ontwikkelingsland 
geplant.  Het bomen planten in ontwikkelingslanden wordt bij voorkeur uitgevoerd samen 
met lokale boeren in Agroforestry projecten.  

Urban Street Forest tracht dit doel te bereiken door:  

- Het organiseren van ‘Urban Street Forests’ in stedelijke gebieden. Hierbij worden bomen 
geplant op balkons in stedelijk gebied, en zo een ‘verticaal bos’ gecreëerd. Dit doen we in 
samenwerking met een basisschoolleerlingen, buurtbewoners en lokale organisaties. Voor 
iedere boom op een balkon wordt er minstens één boom geplant in een gebied waar 
sprake is van verwoestijning. Dit wordt uitgevoerd samen met lokale boeren in 
Agroforestry projecten. De ‘Urban Street Forests’ en de steun aan Agroforestry projecten 
worden gefinancierd met de opbrengst van sponsorgeld van boomplant projecten in 
steden, via particuliere donateurs en met de opbrengsten uit het CO2 
compensatieprogramma.  

- Het voeren van een CO2 compensatieprogramma: Carbon Karma. Bedrijven en 
particulieren kunnen hun CO2 uitstoot compenseren met het planten van bomen. De 
opbrengst gaat zowel naar Agroforestry projecten, als naar de ‘Urban Street Forests’ in 
stedelijke gebieden.  

- Het verkopen van merchandise. (nog niet geactiveerd)  

- Het maken van korte video’s en documentaires. 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Bestuur  

De directie wordt gevoerd door:  

- Jochem Koelemeijer (voorzitter) 
- Nina Kaun (penningmeester)  
- Andrea Stuit (secretaris)  
- Harm Bredero (bestuurslid)  

1.2 Manifest en kernwaarden   

Manifest Stichting Urban Street Forest 

"We stikken van de luchtvervuiling en het zuurstofgebrek in onze steden. We lopen langs 
grijze steriele gevels en zijn ons er niet van bewust dat we in gevangeniscellen zijn 
opgesloten. Als we willen overleven, moet iedereen in actie komen. Je moet je eigen 
milieu maken. Je kunt niet op de overheid en de vergunning wachten." - Friedrich 
Hundertwasser (1972) 

Steden worden in rap tempo volgebouwd met ‘rationele’ architectuur waarbij efficiëntie van 
grond en stadsplan het heilige cement lijken te zijn. Deze hoogbouw heeft vaak weinig 
begroeiing terwijl tegelijkertijd open ruimten zoals pleinen en openbare tuintjes in steden 
steeds meer worden volgebouwd. Grondprijzen stijgen en gebouwen rijzen op, torenhoog 
als betonnen dozen. Daarom moet er weer groen teruggebracht worden in de stad. Als het 
niet op de grond kan, dan maar in de lucht! Verticaal, als een groot verticaal bos! 

Het verdwijnen of ontbreken van groen is niet alleen in steden een probleem: elke dag 
worden er op grote schaal bossen gekapt. Het verlies van deze vruchtbare grond is 
wereldwijd een groot probleem. Maar liefst 30 procent van het totale grondoppervlak op 
aarde is gedegradeerd. Door het kappen van bossen en het daarna laten grazen van vee 
verarmt het ecologisch systeem en spoelt de vruchtbare grond uiteindelijk weg. Zonder 
bomen houdt de grond geen water vast. De ecosystemen ter plekke zijn zo erg aangetast 
dat ze zichzelf niet meer in stand kunnen houden. Het gevolg zijn droogte, mislukte 
oogsten en voedselschaarste. Het planten van bomen in deze gebieden is daarom 
essentieel. Agroforestry is daarbij een goede manier om samen met de lokale bevolking 
een gebied te herstellen omdat dit systeem het aanplanten van bomen integreert in 
landbouw.  

Urban Street Forest fungeert als een platform waar geïnteresseerden advies, hulp en 
informatie kunnen aanvragen over het organiseren van een verticaal bos. Bij het creëren 
van de verticale bossen worden er altijd agroforestry projecten gesteund in de vorm van 
aanplant van bomen samen met boeren in verdroogde gebieden die last hebben van 
woestijnvorming of  ecologische degradatie. In stedelijke gebieden worden projecten 
georganiseerd met buurtbewoners en andere directe betrokkenen. Het gezamenlijk 
werken aan het verbeteren van de leefomgeving werkt verbindend. Met deze bottum-up 
aanpak creëren een duurzamere betrokkenheid, in tegenstelling tot de meestal top-down 
aanpak vanuit de overheid of fondsen. De stichting streeft naar een horizontale 
organisatiestructuur en een onafhankelijke aanpak.  
Bij iedere actie door Urban Street Forest georganiseerd zal Urban Street Forest zich 
inzetten voor landschapsrestauratie door middel van Agroforestry in gebieden die worden 
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getroffen door woestijnvorming. Hiermee proberen we een circulaire economie te 
stimuleren. Daarnaast heeft de stichting een educatieve rol en wordt geprobeerd om met 
het CO2 compensatieprogramma de uitstoot van CO2 door bedrijven en particulieren te 
compenseren.  

Het wordt tijd dat het hebben van een huisboom net zo gewoon wordt als het hebben van 
een huisdier. Bedrijven en particulieren moeten zich bewust worden van hun ecologische 
voetafdruk. Als veel mensen allemaal een klein ding doen veranderen we samen de 
wereld. Wat ga jij doen?    

Kernwaarden waaraan de projecten van Urban Street Forest dienen te voldoen: 
• Het planten van zoveel mogelijk bomen: in zowel stedelijk gebied als in 

ontwikkelingslanden. 

• Geloof in een bottom-up aanpak: zowel bij de ‘Urban Street Forests’ als bij de 
Agroforestry projecten die Urban Street Forest steunt.  

• Het verticaal vergroenen van steden, duurzaamheid en groen in stedenbouw.  

• Duurzaamheid: met het steunen van Agroforesty projecten wordt een structureel 
antwoord gegeven op degradatie van grond en voedselschaarste. Deze duurzame 
manier van landbouw zorgt niet alleen voor het weer vruchtbaar worden van 
geërodeerde grond, maar ook voor structurele economische zekerheid van boeren en 
stimulering van biodiversiteit.  

• Rijken helpen armen: door sponsoring of het aanschaffen van materialen door 
personen, instanties, overheden, fondsen of bedrijven die zich het kunnen veroorloven 
kan Urban Street Forest in sociaal-economisch achtergestelde wijken per flat of op wijk 
niveau verticaal vergroenen.  

• Voor iedere actie die Urban Street Forest verricht worden er zo veel mogelijk bomen 
geplant in een in gebieden die last hebben van verwoestijning, bij voorkeur met boeren  
middels Agroforestry. 

• Stimulering circulaire economie: voor elke project, sponsoractie of verkoop van een 
product wordt een navenant aantal bomen geplant voor landschapsrestauratie. Hiermee 
wordt een duurzame manier van produceren gestimuleerd.  

• Bevorderen van sociale binding: met het organiseren van ‘Urban Street Forests’ wordt 
sociale binding in anonieme flatgebouwen of wijken gestimuleerd.  

• Informeren: educatie en informatie verschaffen over belang van groen en natuur in de 
stad, op het platteland en over terugdringen van woestijnvorming wereldwijd.  

• De jeugd is de toekomst: door basisschoolleerlingen te betrekken bij het uitvoeren van 
‘Urban Street Forests’ probeert Urban Street Forest kinderen te onderwijzen over het 
belang van bomen in zowel hun eigen stad als wereldwijd.  

Randvoorwaarden:  
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- Onafhankelijkheid van structurele overheidssubsidies.  
- Progressief omgaan met organisatiestructuren, overheden en netwerkgroepen. 
- Het tot in een minimum beperken van vergaderingen. Het doel staat voorop, niet de 

middelen.  
- Bij het uitvoeren van projecten zullen kunstenaars (in de meest brede zin van het 

woord) zoveel mogelijk worden betrokken.  

2.  Verslag van het bestuur  

2.1 Over gebeurtenissen in de afgelopen periode 

8 Maart: Boomplantdag Basisschool de Zeven Zeeën (Amsterdam)  

Op 8 maart 2018 hebben de leerlingen uit groep 8 van basisschool de Zeven Zeeën in 
Amsterdam hun buurt vergroend met het planten van boompjes, en deze weg gegeven 
aan de bewoners van hun buurt. De leerlingen hebben van hun docent een educatief 
programma gehad over het belang van bomen. Het was jammer genoeg een regenachtige 
dag, maar toch hebben de leerlingen het voor elkaar gekregen om in totaal 100 boompjes 
te planten en weg te geven aan de bewoners van de omringende flats. Donkergroen heeft 
de boompjes en de aarde gesponsord, en een lokale supermarkt de lunch.  
 

!  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10 maart: Urban Dub Forest, Vondelbunker Amsterdam. 

Op 10 maart 2018 heeft Urban Street Forest een benefietfeest georganiseerd in 
Amsterdam. De naam van het feest was ‘Urban Dub Forest’ en de avond was gevuld met 
muziek van verschillende dub en reggae DJ’s, waaronder Zen Rockers en DJ Ill Bill. Het 
feest werd gehouden in de Vondelbunker en de ruimte mocht tijdens die avond gratis 
gebruikt worden. Er werd geld opgehaald door middel van een donatiepot en via de 
verkochte drankjes. Voor elk verkocht drankje ging er 50 cent naar Urban Street Forest. 
Daarnaast zijn er enkele Urban Street Forest t-shirts aan alle USF supporters uitgereikt en 
ook tegen donaties weggegeven.  
 In totaal is er op deze avond maar liefst 335 euro opgehaald, een mooi bedrag dat 
gebruikt wordt voor toekomstige boomplantdagen. Niet alleen de opbrengst maakte de 
avond een succes, daarnaast was het een gezellige avond om mensen kennis te laten 
maken met Urban Street Forest op een laagdrempelige manier. De dub en reggae-scene 
kwam die avond samen met Urban Street Forest en dit heeft veel zichtbaarheid op 
Facebook gegenereerd. Het was een geslaagde avond voor zowel de DJ’s, Urban Street 
Forest en de Vondelbunker, op naar editie 2019!  
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5 - 10 Juli: Start eerste Urban Street Forest landschap restauratieproject in Spanje 
(Sorbas) 

Op de vlakte achter het dorp Sorbas is Urban Street Forest een eerste landschap 
restauratie project gestart. Tijdens het afnemen van een interview met Aloë Vera telers die 
opgehouden zijn met bewateren was het effect van woestijnvorming duidelijk zichtbaar, 
enorme erosie patronen die aangeven dat de aarde aldaar flink aan het lijden is.  

!  

De Aloe Vera telers nodigden Urban Street Forest uit om te kijken naar een oplossing. Het 
eerste landschap restauratieproject was hierdoor een feit.  

Na het maken van een ontwerp huurde Urban Street Forest een kleine graafmachine om 
zo vier terrassen aan te leggen, een dijk en enkele swales. Dit alles om zoveel mogelijk 
water vast te houden en zo te zorgen dat de erosie patronen afnemen en er meer water 
wordt opgenomen door de bodem.  
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video: https://youtu.be/6B3zd53RGbA 

19 Augustus - 1 September: Restoration Summer Course (Los Molinos del Río 
Aguas) 

Een cursus over het herstel van ecosystemen om technieken te leren van landschap 
restauratie en waterretentie.  

De cursus bevat een gezonde balans tussen praktische ervaring opdoen in het veld in de 
ochtend en een theoretische gedeelte in de middag. Al deze ervaringen en inzichten 
kunnen in de optionele tweede week worden toegepast in een definitieve 
ontwerpopdracht. 

Deze cursus vond plaats in Sunseed Desert Technology - een door de gemeenschap 
geleid educatief centrum voor de overgang naar duurzaamheid in Andalusië, Spanje. De 
lessen zijn opgesteld en begeleid door Raymond Brouwers van Urban Street Forest.  
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video: https://youtu.be/UZE-M_rF6EI 

19 October: Rondleiding aan Internationaal Land en Water Management Universiteit 
Wageningen.  

Op 19 oktober heeft Urban Street Forest een rondleiding gegeven aan 23 studenten en 3 
begeleiders van International Land and Water Management van de Universiteit 
Wageningen. De rondleiding vond plaats in Los Molinos del Rio Aguas en bestond uit:  

- een toelichting op de locatie: de off grid woongemeenschap van Los Molinos del 
Rio Aguas en de ecocide zaak die speelt in dit gebied  

- een bezoek aan de boomkwekerij van Sunseed Desert Technology (de 
boomkwekerij waar Urban Street Forest gebruik van maakt) 

- een bezichtiging van herstelwerk - terrassen en dammen - aan de overkant van de 
vallei, uitgevoerd door Urban Street Forest in samenwerking met cursisten en 
vrijwilligers van Sunseed Desert Technology  

- het samen bewateren van boompjes die recentelijk geplant waren door Urban 
Street Forest en het samen planten van enkele nieuwe boompjes uit de 
boomkwekerij  

November 2018: Aanplant bomen op Landschap Restauratieproject 

Nadat Urban Street Forest in juli begonnen was aan het eerste Landschap 
Restauratieproject in Zuid Spanje werden in November tijdens het natte seizoen de eerste 
bomen geplant. De bomen zijn in de schaduw geplant van struiken en andere bomen om 
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ze zoveel mogelijk te beschutten en naderhand allemaal van GPS punten en foto 
voorzien.  

Naast de 250 bomen op het landschap restauratieproject zijn er ook 750 bomen rondom 
het dorp Los Molinos del Rio Aguas aangeplant. Alles in overeenstemming met de laatste 
informatie op het gebied van landschap restauratie en de ecologie van bomen en struiken.  

!  
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December 2018: Happy New Tree kerstactie 
 
Promotietekst kerstactie:  
 
“Wil jij onze mooie Happy New Trees kerstbal kaarten ontvangen? Deze kaarten zijn gedrukt op duurzaam 
papier van @WeLoveRecycled! De kerstbal kaarten ontvang je met een eenmalige donatie vanaf € 5. Voor 
elke euro planten wij een Happy New Tree! Hiermee kun je voor jouw kerstboom een nieuwe boom laten 
planten. 

Doneer nu via: https://www.urbanstreetforest.com/nl/plant-mee/ 

Post op Facebook of Instagram een foto met je kerstboom en Happy New Trees kerstbal, tag 
@urbanstreetforest, en we planten nóg een boom tegen verwoestijning!” 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December 2018: Samenwerking met het Tijdelijk Kerstbomenbos Amsterdam 
 
In samenwerking met het Tijdelijk Kerstbomenbos van Amsterdam, heeft Urban Street 
Forest in totaal 373 bomen tegen verwoestijning kunnen planten in Andalusië, Spanje.  
 
Promotietekst van het project: 
 
“In het weekend van 5 en 6 januari kunnen aan de Sixhavenweg in Amsterdam Noord goede gezonde kerstbomen met 
kluit (weer terug) de grond in, in het Tijdelijk Kerstbomenbos. Van 11.00 tot 17.00 staan mensen klaar met scheppen om 
planters bij te staan. Vorig jaar was het voor het eerst op die plek, een feestelijke afsluiting van de kerstvakantie. Dit jaar 
is het al bijna een traditie. 

Maar wat nou als je een boom had gekocht die maar eenmalig is? Afgehakt of met een zielige kluit? Moet die dan bij het 
grof vuil? Liever niet en het hoeft ook niet. Het Tijdelijk Kerstbomenbos werkt dit jaar samen met Urban Street Forest, 
waardoor iedereen het leven door kan geven en een levende boom kan planten. 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

Urban Street Forest maakt zich hard voor het planten van bomen op plekken in de wereld waar bomen hard nodig zijn. 
Voor elke boom die via hun projecten in de stad geplant wordt, wordt ergens anders op de wereld óók een boom geplant. 
Een spar, of een andere boom. Maar net wat goed past op die plek. Bijvoorbeeld in Spanje, waar bomen droge en dorre 
gebieden weer leefbaar maken. Door de samenwerking gaat er voor elke boom die in het kerstbomenbos geplant wordt 
nóg een boom de grond in, die daar de rest van zijn leven kan blijven staan. Zo geeft je kerstboom het leven door. Maar 
ook een dode kerstboom kan tijdens de plantdagen het leven doorgeven: in het Kerstbomenbos staat op de dagen een 
takkenversnipperaar en daar kan je dode boom verwerkt worden tot mulch, voeding voor de grond. 

Door één euro te betalen wordt voor je dode kerstboom door Urban Street Forest in één van hun projecten een boom 
geplant en mag je een emmer mulch onder de bomen uitstrooien. Zelfs als je helemaal geen boom hebt, en je komt 
alleen maar kijken kan je zo een boom planten. 

Kom met je boom en laat hem keuren door de boswachter 

Weet je niet zeker of je boom dood is of nog kans op overleven heeft? Heb je een boom gevonden op straat? Kom met 
je boom naar het Tijdelijk Kerstbomenbos en de boswachter vertelt het je. Als je boom is goedgekeurd, kan je ter plekke 
een pot en penning kopen, waarmee je je boom kan planten en terugvinden. Er is dit jaar plek voor 400 bomen en vol = 
vol, vandaar dat alleen vitale bomen een kans krijgen. 

Boombewijs 

Iedereen die meedoet aan deze actie, door zijn boom in het bos te planten of te laten versnipperen, krijgt van Urban 
Street Forest een ‘boombewijs’. 
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Data: 
5 & 6 januari, 2019 

Locatie: Sixhavenstraat, Amsterdam-Noord 

Kosten: 
- Planten van je kerstboom: 10,-  
- Versnipperen van je kerstboom: 1,- 
 
 
Voorbeeld boombewijs: 

!  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Foto’s van het project: 
 

!  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Video van de boompjes die in Andalusië op het land van een lokale boer zijn geplant tegen 
verwoestijning:  
https://vimeo.com/322202643 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Voortzetting CO2 compensatieprogramma Carbon Karma  

Urban Street Forest heeft in 2017 een eerste participant geworven voor het CO2 
compensatieprogramma Carbon Karma. Door middel van het CO2 
compensatieprogramma kunnen nog meer bomen geplant worden wereldwijd. Dit gaat al 
volgt: Het benodigde aantal bomen om de uitstoot van de participant te compenseren 
wordt gecertificeerd geplant via Trees for The Future. Vervolgens gaat de opbrengst van 
de CO2 compensatie naar de overige projecten van Urban Street Forest, waarmee ook 
weer bomen worden geplant. Urban Street Forest wil onafhankelijk van subsidies 
functioneren en daar draagt dit programma aan bij.    

De eerste participant in 2017 was: Lux & Co. In 2018 zijn daar Locatiewerk en Topkapifilm 
aan toegevoegd. In 2019 hopen we verder te kunnen groeien met het aantal deelnemers 
aan het Carbon Karma project.   

2.2 Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst 

Er zijn plannen om het aantal boomplantdagen in stedelijk gebied uit te breiden (en 
daarmee ook het aantal geplante bomen in Agroforestry projecten). Dit wil Urban Street 
Forest doen door meer vrijwilligers te werven die in hun eigen stadsdeel een project willen 
organiseren. Daarnaast heeft de stichting zich tot doel gesteld om het CO2 
compensatieprogramma Carbon Karma verder uit te breiden en daarmee meer sponsoren 
te werven.  
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3. JAARREKENING 

3.1 Balans per 31 december 2018 

3.2. Exploitatierekening over 2018  

Activa 31-12-2018 31-12-2017

Voorraad, T-shirts €        600,00 €            -

Liquide middelen, bank €     1.784.50 €        522.68

Liquide middelen, kas €        377.30 €             -

Totale Activa €     2.761,80 €        522,68

Passiva

Eigen vermogen €     1.113.78 €        522,68

Overlopende passiva €     1.648,02 €              -

Totaal €     2.761,80 €        522,68

Baten 2018 2017

Donaties  €     3.888,61  €     1.279,50 

Donaties cash  €        377,30  €              -   

Creditcard tegoed  €          50,00  €              -   

Totaal  €     4.315,91  €     1.279,50 
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In 2018 is geen begroting vastgesteld. 

Lasten

Administratie  €       -791,07  €      -185,68 

Uitgaves projecten  €    -1.329,09  €      -267,46 

Inkoop T-shirts  €    -   507,15  €              -   

Geplante bomen  €       -853,10  €      -351,66 

Overhead  €       -244,40  €        -22,99 

Totaal  €    -3.724,81  €      -827,79 

Resultaat €         591.10 €        451,71
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3.3. Toelichting op de jaarrekening  

ALGEMEEN  
De jaarrekening is opgesteld volgens https://anbi.nl/publicatieverplichting/ 
Het boekjaar van de stichting is afgesloten met   

De nominale waarde van de posten is aangehouden voor de waardering.  

 
3.4. Toelichting op de balans  
Activa  

Voorraden 

De stichting bezit nog 60 T-shirts die weggegeven kunnen worden als een donatie wordt 
gedaan. 

Liquide middelen 

De stichting bezit een bankrekening met een bedrag van € 1.784,50, daarnaast is er in kas 
aanwezig een bedrag van € 377,30. 

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit; 

Overige reserve 
Stand per 1 januari        €    522,68 
Resultaatbestemming boekjaar      €    591.10 
Mutatie bestemmingsreserve      € 1.000,00 
Stand per 31 december       €    113,78 

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari        €         - 
Mutatie bestemmingsreserve      € 1.000,00 
Stand per 31 december       € 1.000,00 

De bestemmingsreserve bestaat uit € 750 voor het balkonproject in Arnhem en € 250 voor 
het project in Zuid-Spanje.  

Overlopende passiva 

De overlopende passiva bestaat uit € 1.107,15 een terug te betalen bedrag voor de T-
shirts, € 500 nog te betalen accountantskosten en € 40,87 te betalen creditcardkosten. 
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3.5. Toelichting op de exploitatierekening 
-        Donaties 

Donaties ontvangt USF door eenmalige donaties van privée personen of bedrijven. Sinds 
november 2018 worden eerstmalig ook reguliere donaties via Mollie en inschrijving op de 
webpagina ontvangen. 
USF is begonnen in 2018 het regulier aanbieden van de service van CO2 compensatie. 
Dit wordt onder de noemer Carbon Karma gedaan. Voor € 1 donatie wordt er een boom 
tegen woestijnvorming geplant - met een partner of rechtsteeks door USF in Zuidspanje. 
Onder Carbon Karma waren donaties Lux&Co, Topkapifilms en Locatiewerk ontvangen. 
Daarnaast is er in 2018 een éénmalige donatie van de provincie Gelderland van € 1000 
ontvangen. Deze zal pas in 2019 gebruikt worden voor een nieuw balkonproject in of om 
Arnhem. 
Uit het benefiet event in de Vondelbunker zijn er €337.50 aan USF gedoneerd. 

-        Aanschaf creditcard 

Er is op 21 April 2018 een creditcard voor de Stichting aangeschafd. De creditcard-
maatschappij boodt €50 tegoed. Jaarlijkse kosten zijn €35.   
For het eerst in 2018 maken er ook boomplant acties tegen woestijnvorming in Zuidspanje 
uit van projecten. 
Creditcard - 1000 euro deposit is lening van de  penningmester[KN(2]  
Creditcard opmerking: uitgave Eur187.20 (22-10-2018) is terug geboekt op de creditcard – 
het tegoed is verwerkt als betaling voor bomen invoice 2018010-0011 

-        Administratie 

Hieronder worden alle kosten rond bankzaken, emailprovider, webpage enz samengevat. 
Dit zijn de enig vaste lasten die USF in 2018 had. 

-        Uitgaven projecten 

Alle kosten die met het uitvoeren van boomplantprojecten te maken heeft. In 2018 worden 
voor het eerst naast de balkonprojecten ook bomen in Zuid-Spanje door USF zelf geplant. 
Dit wordt ook onder projecten gevoerd. 
Er zijn voor het eerst voor het project in Zuid-Spanje vrijwilligersvergoedingen betaald, 
conform het wetterlijk toegstaan bedrag van max € 4.50 per uur en max € 150 per maand.    

-        Geplante bomen 

Uitgaves voor bomen zelf ter bestrijding van woestijnvorming of opvangen van CO2. 
Hoofdzakelijk in vorm van donaties aan onze partner Trees for the Future, die met ons 
donaties bomen onder het agroforestry concept planten. 

-        Overhead 

Hieronder vallen alle kosten die betrekking op optreden van USF . Dit zijn bv kosten voor 
promotie, design & vormgeving. Zo zijn bv voor alle supporters T-shirts aangeschaft.Deze 
worden ook aan donateurs weggegeven, met het idee dat iedereen weer een 
ambassadeur voor USF is.  
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Samenvatting 
Er zijn in 2018 donaties van € 4.265,91 ontvangen. 

USF streeft ernaar, om weinig geld op de bankrekening te hebben staan, maar vooral snel 
bomen ermee te planten, of in projecten of dan wel rechstreeks. Het relatief hoge plus van 
€ 1,784.50 is veroorzakt door geld dat gereserveerd staat voor kosten van bomen voor het 
project in Zuidspanje (ca € 400) en de donatie van provincie Gelderland (€ 1000) die voor 
het volgend balkonproject in Arnhem in 2019 gebruikt zullen worden. 

4.  Goedkeuring Jaarverslag 

Amsterdam, 29 juli 2019  

Stichting Urban Street Forest 
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