Stichting Urban Street Forest

Jaarverslag 2019

Stichting Urban Street Forest
Retiefstraat 41 hs
1092 VW AMSTERDAM
info@urbanstreetforest.com
+31 (0)6 50883834
KvK nr 65388259

1

Stichting Urban Street Forest
INHOUDSOPGAVE

1.

INFORMATIE.............................................................................................................. 3
1.1

Algemeen .............................................................................................................. 3

1.2

Manifest en kernwaarden ........................................................................................ 4
Verslag van het bestuur......................................................................................... 6

2.

3.

4.

2.1

Over gebeurtenissen in de afgelopen periode ............................................................. 6

2.2

Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst ..................................................17

JAARREKENING.......................................................................................................17
3.1

Balans per 31 december 2019..................................................................................17

3.2.

Exploitatierekening over 2019..................................................................................18

3.4.

Toelichting op de balans .........................................................................................18

3.5.

Toelichting op de exploitatierekening .......................................................................19
Goedkeuring Jaarverslag......................................................................................21

2

Stichting Urban Street Forest

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 1 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 ten minste 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.

1

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel.
Deze mengteelt kan positief uitwerken op onder andere de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de
aantrekkelijkheid van het landschap. (Tekst: Wageningen University & Research. Bron:
https://www.wur.nl/nl/project/5-vragen-over-Agroforestry-bomen-en-landbouw-op-een-perceel.htm)
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•

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 maken van korte video’s en documentaires
Met behulp van korte video’s en documentaires bereikt Urban Street Forest
een internationaal online publiek en publiek tijdens live bijeenkomsten. De
video’s hebben een educatieve functie; mensen leren over woestijnvorming
en het belang van (het planten van) bomen. Met registraties van de
activiteiten en het veldwerk laat Urban Street Forest sponsoren direct zien wat
er gedaan wordt met hun donaties.

Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
•
•
•
•

1.2

Harm Bredero is sinds 2019 voorzitter (voorheen algemeen bestuurslid)
Nina Kaun (penningmeester)
Andrea Stuit (secretaris)
Jochem Koelemeijer is in 2019 algemeen bestuurslid geworden
(voorzittersfunctie is overgedragen aan Harm Bredero)

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!
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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 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 agroforestry projecten wordt een structureel
antwoord gegeven op degradatie van grond en voedselschaarste. Deze
duurzame manier van landbouw zorgt niet alleen voor het weer vruchtbaar

5

Stichting Urban Street Forest
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 sociaaleconomisch achtergestelde wijken
per flat of op wijkniveau verticaal vergroenen.

•

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

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

5-6 Januari: Samenwerking Tijdelijk Kerstbomenbos
“Geef samen het leven door!” was de slogan van de samenwerking tussen het
Tijdelijk Kerstbomenbos in Amsterdam-Noord en Urban Street Forest. Deelnemers
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gaven hun kerstboom een 2e kans door deze te planten in het tijdelijk
kerstbomenbos. Voor elke kerstboom die werd gepland (of, indien de boom niet
levensvatbaar was, werd versnipperd tot mulch) is door Urban Street Forest een
boom geplant tegen verwoestijning. In totaal zijn 432 boompjes geplant op het land
van boer Javier Egea in Chirivel, Andalusië.
Via deze link is een filmpje te bekijken van de boer met een dankwoord:
https://vimeo.com/322202643
Publicatie persbericht door Amsterdamnoord.com:
https://www.amsterdamnoord.com/kerstbomenbos-en-urban-street-forest-trekkensamenop/?fbclid=IwAR0A6CVagFaVgEy_CA4BwkRut1eyEPR8MICrekettCgSVAnUcBYUX
Hm1-1w

5 januari 2019: Kinderen herplanten hun kerstboom in het Tijdelijke Kerstbomenbos
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9-15 februari: Planten van boompjes in Andalusië met geld dat opgehaald is in
samenwerking met Tijdelijk Kerstbomenbos
Urban Street Forest heeft begin februari in Chirivel 500 bomen geplant op het land
van boer Javier Egea. Hiermee is voor elke geplante of versnipperde kerstboom in
het Tijdelijk Kerstbomenbos in Amsterdam een boompje geplant tegen
verwoestijning in Andalusië.
Filmpje van plantactie Andalusië:
https://www.facebook.com/urbanstreetforest/videos/384028585663472/

20 februari: Pecha Kucha presentatie over USF in BlueCity 010 in Rotterdam
7 Maart: Boomplantdag Zurich
Samen met Kinderdagverblijf Kita in Zürich zijn bomen en struiken geplant. Dit vond
plaats op het dak van de Zürich Hogeschool voor de Kunsten tijdens de Zwitserse
Week van de Duurzaamheid. Op het dak van de hogeschool zijn 20 boompjes en
struiken geplant. Voor elke boom of struik in Zwitserland zijn 50 boompjes tegen
verwoestijning geplant. In totaal zijn 1000 boompjes met boeren in agroforestry
projecten geplant.
Filmpje van de plantactie:
https://vimeo.com/323510434
23 maart: Boomplantdag Dublin, Ierland.
Tijdens deze dag zijn 75 bomen geplant en is geld opgehaald voor 100 bomen tegen
verwoestijning. Georganiseerd door Dara Casey.
Filmpje van de plantactie:
https://vimeo.com/338340643

Plantdag 23/04 Dublin: “We love our trees!”
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Plantdag 23/03 Dublin: “Cherish Nature”

Plantdag 23/03 Dublin: Kinderen planten bomen

April: Voorjaarsactie “Happy Little Trees!”
Promotietekst voor onze voorjaarsactie: “Vier het voorjaar met een boompje! Voor
elk boompje dat jij koopt (https://bit.ly/2DcuysF), planten wij een boom bij een boer in
Afrika.
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Je fleurt je eigen tuin of balkon op én je helpt ook een boer in Afrika om zijn land te
verbeteren. Hierdoor kan hij meer voedsel verbouwen en daardoor ook meer
producten verkopen op de markt!”

21 April: Paasactie. “Schenk een paasboom aan jezelf en een aan een boer in
Afrika!” https://bit.ly/2DcuysF
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17 mei: Boomplantdag Zaandam
Vrijdag 17 mei hebben de leerlingen uit groep 8 van C.B.S de Tamarinde de wijk
Poelenburg in Zaandam vergroend. Deze dag was niet mogelijk geweest zonder
Donkergroen, die 100 boompjes en aarde heeft gesponsord.

Boomplantdag 17/05 Zaandam: leerlingen brengen boompjes naar de bewoners van de flat

Boomplantdag 17/05 Zaandaam: USF Voorzitter en organisator Harm deelt samen met medewerker
Donkergroen (buiten beeld) de boompjes uit aan de leerlingen
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Boomplantdag 17/05 Zaandam: leerlingen planten boompjes in potten

18 mei: Boomplantdag Arnhem
De kinderen van de Christoforus scouting hebben de flats op het Gamerslagplein en
Hisveltplein in Arnhem vergroend. Georganiseerd door Lukas Hermes.

Boomplantdag 18/05 Arnhem: scoutingkinderen planten boompjes
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Boomplantdag 18/05 Arnhem: briefje met verzorgingstips wordt bevestigd aan het boompje

17 juni: Boomplantdag Amsterdam-Noord
De leerlingen van de Brede Mgr Bekkersschool hebben de Hilversumflat in de
Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord vergroend. Er zijn bomen in bakken
geplant en de bakken zijn naar de balkons gebracht. Mede mogelijk gemaakt door
sponsors Donkergroen voor de boompjes en Bizim ufuk market en bakkerij voor het
eten.

18/06 Plantdag Amsterdam-Noord: Donkergroen levert de boompjes en kinderen planten ze in bakken
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Zomer 2019: Lopend landschapsrestauratie project in Los Molinos del Rio
Aguas.
Er wordt een waterretentie landschap gecreëerd in Los Molinos del Río Aguas in het
zuidoosten van Spanje.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HV87ykVharo

Zomer 2019: Dam in waterretentie landschap

Zomer 2019: USF-teamlid Hanna bouwt mee aan de dam
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6 oktober: Bijdrage ‘groenste dag’ van Amsterdam-Noord
Op 6 oktober was het “de Groenste Dag” in Amsterdam-Noord. Op deze dag hebben
verschillende initiatieven bijgedragen aan het vergroenen van Noord. Urban Street
Forest heeft meegeholpen met het planten van bomen en plantjes op een
braakliggend terrein in Amsterdam-Noord.

Bijdrage ‘groenste dag’ Amsterdam-Noord 6/10

December: Kerstactie
Promotietekst: “All I want for Christmas is… green!
De blaadjes vallen van de boom en het is maar koud en nat buiten. Tijdens kerst
halen we dan ook massaal bomen in huis om het gezellig te maken. Urban Street
Forest plant voor jou bomen in Zuid-Spanje en Sub-Sahara Afrika om zo een
groenere planeet te creëren voor ons allemaal!”

Kerstactie December 2019: “Vind jij een kerstboom ook zo afgezaagd?”
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16 december: Boomplantdag Sorbas december
Op 16 december hebben de leerlingen van de Público Padre González Ros school
uit Sorbas in Spanje 200 boompjes geplant op een stuk land in de omgeving van Los
Molinos del Río Aguas. Voor elk boompje in Sorbas zijn 5 boompjes tegen
verwoestijning geplant. In totaal zijn 1000 boompjes in agroforestry projecten met
boeren geplant. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=sm_spcuv3Dc

Boomplantdag Sorbas 16/12: USF-oprichter Raymond deelt boompje uit aan leerling

Boomplantdag Sorbas 16/12: leerlingen met kleine boompjes
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Voortzetting CO2 compensatieprogramma Carbon Karma
Urban Street Forest werft sinds 2017 participanten voor het CO2
compensatieprogramma Carbon Karma. Door middel van het CO2compensatieprogramma 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 is er Camalot bijgekomen en heeft er een
compensatie.
Daarnaast groeit ook de groep van maandelijkse donateurs die Urban Street Forest
ondersteunen. Ook met deze bijdragen worden bomen geplant. Verdere specificatie
hiervan volgt in het financiële verslag verderop in dit jaarverslag.
Urban Street Forest Label programma
Urban Street Forest had in 2019 drie participanten voor het Label programma van
Urban Street Forest. Met dit programma planten bedrijven of zelfstandigen een
boom per verkocht product. Warentuin was al participant van het Label programma,
in 2019 zijn daar Smartwhip (DK Foods BV) en SCHINSKI bijgekomen.

2.2

Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst

Aantal projecten in stedelijk gebied uitbreiden en aantal bomen in agroforestry
projecten verhogen.

3.

JAARREKENING

3.1

Balans per 31 december 2019

Activa
Goederen (T-shirts)
Betaalrekening
Spaarrekening
creditcard
cash
Totaal

12-31-2019
€ 200.00
€ 2,723.46
€ 125.00
€ 3,048.46

12-31-2018
€ 600.00
€ 1,784.50
€€€ 377.30
€ 2,761.80
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Passiva
eigen vermogen
overlopende
passiva
Totaal

3.2.

12-31-2019

12-31-2018

€ 2,494.89

€ 1,113.78

€ 553.57
€ 3,048.46

€ 1,648.23
€ 2,762.01

Exploitatierekening over 2019

Baten
Donaties
Donaties cash
Creditcard tegoed
Fonds
Totaal

2019
€ 8,493.17
€ 2,187.00
€ 10,680.17

2018
€ 3.888,61
€
377,30
€
50,00
€ 4.315,91

Lasten
Administratie
Uitgaves projecten
Inkoop T-shirts
Geplante bomen
Overhead
Educatie
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

-1,392.12
-2,712.74
-2,883.58
-565.27
-2,187.50
-9,741.21

€
€
€
€
€

-791,07
-1.329,09
- 507,15
-853,10
-244,40

€

-3.724,81

Resultaat

€

938.96

€

591.10

In 2019 is geen begroting vastgesteld.
3.3.

Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens https://anbi.nl/publicatieverplichting/

3.4.

Toelichting op de balans

Activa
Voorraden
De stichting bezit nog 20 T-shirts die weggegeven kunnen worden als een donatie
wordt gedaan.
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Liquide middelen
De stichting bezit een bankrekening met een bedrag van € 2.723,46, daarnaast is er
in kas aanwezig een bedrag van € 125,00.
Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit;
Overige reserve
Stand per 1 januari 2019
Stand per 31 december

€ 113.78
€ 2,169.89

2019 is met een hoger bedrag op de bankrekening afgesloten dan 2018 om een
buffer voor boomplantprojecten in het voorjaar 2020 te hebben. Er is anders als in
2018 geen bestemmingsreserve voor boomprojecten.

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaat uit € 553,17 een terug te betalen bedrag voor de Tshirts uit 2018.

3.5.
-

Toelichting op de exploitatierekening
Donaties

Donaties ontvangt USF door eenmalige donaties van privée personen of bedrijven.
Deze worden rechtstreeks op de bankrekening of via de webpagina (Mollie)
ontvangen. Daarnaast is in 2019 ook een betaling door een fonds voor educatieve
videos ontvangen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene donaties en donaties onder de
naam Carbon Karma. USF is het concept Carbon Karma in 2018 begonnen voor het
regulier aanbieden van de service van CO2 compensatie. Voor € 1 donatie wordt er
een boom tegen woestijnvorming geplant - met een partner of rechtsteeks door USF
in Zuidspanje.
Er zijn nog € 125 in cash uit donaties van 2018 aanwezig.
-

Creditcard

Er waren met 31-12-2019 geen open staande rekeningen op de creditcard van de
Stichting.
Creditcard - 1000 euro deposit is lening van de penningmester
-

Administratie
19

Stichting Urban Street Forest
Hieronder worden alle kosten rond bankzaken, emailprovider, webpage, enz
samengevat. Dit zijn de enig vaste lasten die USF in 2019 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 € 5 per uur en max € 170
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.
Samenvatting
Er zijn in 2019 donaties van € 8,493.17 ontvangen en een betaling uit een
cultuurfonds € 2,187.00, welke is gebruikt om educatief materiaal ter bevordering
van het bomen planten te laten maken.
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. 2019 is
hoger afgesloten, om een buffer voor projecten in het voorjaar 2020 te hebben.
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4.

Goedkeuring Jaarverslag

Amsterdam, 29 augustus 2020
Stichting Urban Street Forest

Harm Bredero (Voorzitter)

Nina Kaun (Penningmeester)

Andrea Stuit (Secretaris)
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