Stichting Boes Bos (ANBI)
Ooit was er eens…
Een hyperactieve ICT nerd met passie voor de natuur. Op jonge leeftijd besloot hij één miljoen bomen
te planten. Hij geloofde dat hij hiermee een verschil kon maken door de planeet wat af te koelen en
CO2 te compenseren. Zodoende begon hij in 2015 met het planten van 500 bomen, zowel met de hand
als met donaties die hij deed. Deze groene stuiterbal nam zich voor om dit doel ieder jaar te
verdubbelen… Zo zouden er in 2020 ruim 16.000 bomen bij moeten komen, en dit is gelukt!
Tot nu toe zijn deze doelstellingen dus behaald en heeft oprichter Giel Boes eind 2020 maar liefst
45.000 bomen geplant. Het mooie is, dat dit anderen leek te inspireren om te helpen. Gaaf toch?
Steeds meer mensen vroegen aan Giel waar en hoe ze geld konden doneren om ook ‘een boompje bij
te dragen’. Dit varieerde van een tientje tot wel 5.000 euro per persoon! Zowel individuen als bedrijven
raakten betrokken, al vond men het lastig te kiezen aan welk goed-bomen-doel te doneren en hoe.
Coach Frank Bruining daagde Giel daarom uit zelf een stichting op te richten om dit proces te
vereenvoudigen én te versnellen. Samen met Dirk-Jan van Soelen en Lisa Korsten heeft Giel Boes eind
2020 deze ANBI stichting opgericht. Met zijn drieën besturen ze sindsdien het Boes Bos met als doel
om zoveel mogelijk bomen te planten, beschermen en mensen klimaatbewust te maken.

Waarom nu?
Steeds meer mensen willen bewust en gezond(er) leven. De coronacrisis heeft dit proces bij velen al
versnelt. Denk hierbij aan de behoefte aan goed (lokaal) voedsel, meer de natuur in willen gaan en een
gezonder leefklimaat. Langzaam maar zeker komt er dus meer groene bewustwording op gang.
Dit is ook hard nodig, we verbruiken nog altijd (veel) meer dan dat we teruggeven aan onze planeet.
Zodoende putten we moeder natuur langzaam maar zeker uit. En dat is zonde natuur-lijk!
Stichting Boes Bos wilt daarom een bijdrage leveren om onze natuur ook ná de coronapandemie
blijvend te laten groeien en bloeien. Dus niet alleen nu voor elkaar, ook voor de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen. Dit realiseren wij door te focussen op de volgende 4 B’s:
✓
✓
✓
✓

Bomen planten in binnen- en buitenland.
Bewustwording creëren over het klimaat.
Biodiversiteit versterken middels voedselbossen.
Bescherming van tropisch regenwoud.

Wat willen wij bereiken?
Stichting Boes Bos heeft als doel om mensen letterlijk én figuurlijk door de bomen het bos weer te
laten zien! Enerzijds door mensen klimaatbewust(er) te maken en anderzijds om middels donaties
onze partners te helpen wereldwijd de biodiversiteit te versterken. Onze missie is om één boom per
Nederlander te planten. Hoe gaaf zou het zijn als we zo samen 17,5 miljoen bomen planten?
Zo maken we onze planeet samen groener en gezonder, voor elkaar én toekomstige generaties.

Hoe gaan we dat doen?
De primaire activiteiten van Stichting Boes Bos zijn gericht op fondsenwerving bij particulieren,
bedrijven en overheden. Dit doen we door het ophalen van giften (donaties), online en offline. Deze
giften kunnen eenmalig zijn, maar ook periodiek. Hierbij promoten we zowel onze eigen initiatieven
als die van gelieerde (ANBI) stichtingen waarvoor we fondsen werven en actief mee samenwerken.
Secundair delen we actief informatie over de voortgang hiervan met donateurs, geïnteresseerden en
sympathisanten van de stichting. Dit doen we via diverse kanalen waaronder sociale media en
nieuwsbrieven in afstemming met onze samenwerkingspartners, collega-stichtingen en vrijwilligers.
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Stichting Boes Bos (ANBI)
Samen met onze partners organiseren we activiteiten om mensen milieubewust(er) te
maken van het belang van bomen planten, natuurbescherming en biodiversiteit. Dit doen we online
en offline. Denk hierbij aan evenementen zoals boomplantdagen, inspiratiesessies en workshops.
Stichting Boes Bos gaat tevens met zowel lokale als nationale overheden het gesprek aan over het
belang van biodiversiteit én bewustwording. Zo blijven we strijden voor meer bomen én minder CO2!

Financiële doelstellingen
Stichting Boes Bos streeft ernaar om jaarlijks tenminste € 120.000,- te werven. Dit wordt ingezet voor
de kernactiviteiten van de stichting en het verstrekken van donaties aan gelieerde ANBI stichtingen.
Hieronder een paar voorbeelden van wat enkele stichtingen met € 30.000,- zouden kunnen doen:
✓ Trees for All plant met € 30.000,- ca. 6.000 bomen in binnen- en buitenland. Deze ANBI stichting
organiseert tevens boomplantdagen in Nederlandse natuurgebieden en herstelt bossen.
✓ Oasebos beschermt tropisch regenwoud door grootschalig bossen aan te kopen en te beheren.
Met € 30.000,- kunnen we in Costa Rica op deze manier 15 hectare tropenbos veiligstellen.
✓ WeForest plant wereldwijd bomen en beschermt deze tot volledige wasdom. Ze werken met lokale
gemeenschappen die de bomen beschermen en verzorgen. Met € 30.000,- worden er in Brazilië
zo’n 15.000 bomen geplant en beschermt, in Zambia ruim 46.150. Gezien de mega-koolstofopname in deze bossen, werkt WeForest vooral nabij de evenaar in de (sub)tropen.
✓ Voedselbosbouw versterkt de biodiversiteit met gezond voedsel op onze eigen bodem door het
omzetten van traditionele landbouwgrond in biologische natuur. Deze stichting ontwikkelt
voedselbossen, verzorgt educatie en organiseert (boom)plantdagen. Met € 30.000,- kan al snel
zo’n 3 hectare aan voedselbos aangelegd worden, inclusief 5.000 bomen en struiken.
Van al onze partners, bestuursleden en vrijwilligers verlangen we dat ze een gezonde, milieubewuste
leefstijl hebben en onze missie ook uitdragen. Dit toetsen wij actief bij iedere nieuwe samenwerking.

Beheer vermogen en uitgaven
Voor het eerste boekjaar (2020 - 2021) is maximaal € 7500,- begroot voor het opstarten, onderhouden
en ontwikkelen van Stichting Boes Bos. Ons doel is om alle kosten te beperken tot maximaal 3% van
de inkomsten. Van alle gelden wordt zo tenminste 97% groen geïnvesteerd in de kernactiviteiten van
de stichting. Geworven fondsen voor gelieerde stichtingen dienen tevens binnen drie maanden na
ontvangst doorgestort te worden. Zodoende wordt er niet onnodig vermogen opgebouwd.
De financiën van Stichting Boes Bos worden als volgt beheert:
•
•
•
•

Bankomgeving: dit betreft een Green account bij de BunQ bank. Per uitgegeven € 100,- wordt
door BunQ tevens een boom geplant. Het bankrekeningnummer is NL29 BUNQ 2054 0583 51.
Boekhouding: alle transacties worden beheert in Moneybird door de Penningmeester.
Verantwoording: het vermogen en alle uitgaven worden vastgesteld in het dagelijks bestuur.
Controle en publicatie: de boekhouding wordt ieder kwartaal gecontroleerd door
Administratiekantoor Wassenaar Services. Resultaten worden jaarlijks online gepubliceerd.

NB: Bestuursleden hebben géén recht op een beloning en werken geheel op vrijwillige basis.
Stichting Boes Bos is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
81227205 en bij de Belastingdienst als RSIN 8620.00.841. Als stichting zonder winstoogmerk is er geen
verplichting voor aangifte omzetbelasting. Giften zijn fiscaal aftrekbaar gezien de ANBI-status.
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Oproep van de oprichter
Beste medemens,
Onze planeet warmt in een rap tempo op. Dit is allang geen nieuws meer en de cijfers liegen er niet
om. Helaas lijkt deze opwarming – ondanks prachtige initiatieven – de komende jaren nog volop door
te gaan. Terwijl de politiek over creatieve oplossingen debatteert, worden CO2 emissies kunstmatig
‘ge-greenwashed’ door in biomassacentrales houtsnippers te verstoken. Regelmatig worden deze
stukjes boom uit het buitenland geïmporteerd, zodat we zelf nét onze klimaatdoelstellingen
behalen. Zo zijn er nog meer trucs met veel woorden en weinig actie. Dat doet mij persoonlijk pijn
om te zien.
Ondertussen verlangt de consument ernaar om na de coronacrisis de wereld weer rond te vliegen,
nieuwe beton-met-stalen huizen te bouwen en met benzineauto’s naar outlets te kachelen om daar
vervolgens culinair na te genieten. Al dan niet met industrieel vlees, vaak met vrachtschepen uit
verre landen verscheept. Een verwen-inhaalrace is dus niet uitgesloten… Gelukkig doen de meesten
dit niet eens bewust. Wij willen dan ook graag helpen door een gezond en groen voorbeeld te geven.
Daarom heb ik samen met een enthousiast bestuur deze stichting opgericht om een groene
beweging op gang te brengen. Deze missie willen we verder uitdragen, zowel donateurs als
vrijwilligers zijn daarom altijd welkom! Wil jij ook een boompje bijdragen? Ga dan naar BoesBos.nl
Op een gezonde planeet, met heel veel bomen :)

Giel Boes
Met dank aan
Samen met collega-stichtingen, donateurs, partners, ambassadeurs en vrijwilligers wordt er met liefde
en plezier dagelijks aan Stichting Boes Bos gewerkt. Iedereen in het team is op zijn of haar manier actief
betrokken bij het vergroenen en verduurzamen van de wereld. Van inspiratie over biologisch, lokaal
eten tot bomenplanten en groen bankieren tot wetenschappelijk onderzoek.
Speciale dank gaat uit naar al onze vrijwilligers, vrienden, familie en groene kartrekkers waaronder
Dori van Hulst, Jesica Silvany en Froukje Wassenaar. We zijn trots op ons groeiende team!
Ben jij ook enthousiast geworden om onze missie (financieel) te steunen door een ‘boompje’ bij te
dragen? Ga dan naar BoesBos.nl en wie weet tot in het Boes Bos!

Stichting Boes Bos
Door de bomen het bos weer zien!

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht!
– Mahatma Gandhi
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