
 

 
 
 
 
 
 

   

 

Stichting 

Meer Bomen Planten 

Jaarverslag 2021 

april 2022 



 

Pagina 2  van 11  

 

           Stichting Meer Bomen Planten - Jaarverslag 2021 

Inhoudsopgave 

1. Bestuurssamenstelling en mededelingen................................................................. 3 

1.1 Inleiding .............................................................................................................. 3 

1.2 Doelstelling ......................................................................................................... 3 

1.3 Bestuurssamenstelling ......................................................................................... 4 

1.4 Overige gegevens ................................................................................................ 4 

2. Activiteiten Stichting MBP 2021 .............................................................................. 5 

2.1 Oprichtingscongres.............................................................................................. 5 

2.2 Zenbos Delft - Stiltegoed Bieslandse Polder .......................................................... 5 

2.3 Project Den Treek ................................................................................................ 6 

2.3 Project Haarlemmermeer .................................................................................... 6 

2.4 Toekomstige projecten ........................................................................................ 7 

3 Financieel Jaarverslag .............................................................................................. 8 

3.1 Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming, in euro)  ......................... 8 

3.2 Staat van baten en lasten over 2021 .................................................................... 9 

3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021 ................................................. 10 

 

 



 

Pagina 3  van 11  

 

           Stichting Meer Bomen Planten - Jaarverslag 2021 

1. Bestuurssamenstelling en mededelingen 

1.1 Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Meer Bomen Planten. De stichting is op 
7 december 2020 opgericht door Rients Ritskes om initiatieven van lokale sangha’s 
van Zen.nl te ondersteunen bij het in gezamenlijkheid planten van zoveel mogelijk 
bomen, alsmede het faciliteren van de doelstellingen van de stichting in meer alge-
mene zin. Gedurende 2021 is het bestuur uitgebreid tot de huidige omvang en sa-
menstelling van vijf bestuursleden. Ook is in 2021 de ANBI-status voor de stichting 
aangevraagd en verkregen. Het bestuur is verheugd om te kunnen mededelen dat 
de eerste activiteiten vanuit de stichting in 2021 hebben plaatsgevonden, deze zijn 
weergegeven in het tweede deel van het jaarverslag. Het jaarverslag wordt in het 
derde en laatste deel afgesloten met het Financieel Jaarverslag waarin de verant-
woording van inkomsten en uitgaven is opgenomen.  

Het Jaarverslag 2021 is vastgesteld door het bestuur in de bestuursvergadering van 
20 april 2022.     

1.2 Doelstelling 

De stichting Meer bomen planten heeft vier doelstellingen:

1.  Bosrijke gebieden creëren waarin mensen in stilte kunnen genieten van 
de natuur.  

2.  Het stimuleren en faciliteren van het planten van zoveel mogelijk bomen 
in Nederland. 

3.  Het vergroten van het publieke bewustzijn van het belang van bos en  
bomen. 

4.  Het stimuleren en faciliteren van een brede participatie in het aanleggen 
en onderhouden van bossen. 

 
Bestuur en activiteiten van de stichting vinden in principe onbezoldigd plaats om 
zoveel mogelijk middelen ter beschikking te stellen aan de doelstellingen van de 
stichting. 
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1.3 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de stichting MBP bestond in 2021 uit de volgende bestuursleden: 

 

1.4 Overige gegevens 

Kamer van Koophandel 
De stichting Meer Bomen Planten is op 7 december 2020 ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel onder nummer 81160771. 

ANBI status 
Op 18 maart 2021 is door de Belastingdienst de ANBI-status met betrekking tot de 
stichting Meer Bomen Planten verleend onder RSIN fiscaal(identificatie)nummer 
861961614. De ANBI-status is vanaf de oprichting op 7 december 2020 van toepas-
sing op de stichting. 

Bankgegevens 
Stichting Meer Bomen Planten 
Triodos Bank 
Rekeningnummer NL92 TRIO 0320 1374 73 

Postadres 
Vinkenlaan 40 
6581 CL Malden 

Website 
www.meerbomenplanten.nl 
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2. Activiteiten Stichting MBP 2021 

 

2.1 Oprichtingscongres  

Op 24 april 2021 vond het oprichtingscongres van de stichting Meer Bomen Planten 
plaats. Doel was om de stichting meer bekendheid te geven binnen Zen.nl en om 
Sangha’s te inspireren om (meer) bomen te planten. Daarnaast vormden kennis-
maken met elkaar en inspiratie opdoen een belangrijk onderdeel van dit congres. 
Ongeveer 24 deelnemers deden mee en het gezelschap was uitermate divers van 
samenstelling. Naast belangstellenden, liefhebbers van moeder aarde en de na-
tuur, waren boseigenaren, vrijwilligers in natuurgebieden, geologen en biologen 
aanwezig. Verschillende inspirerende sprekers gaven een inleidende presentatie 
over respectievelijk: ‘de waarde van het bos voor ons eigen geluk en welbevinden’, 
‘de verbinding tussen de natuur en kunst en vice versa’ en over ‘het grondbeleid in 
Nederland en de totstandkoming van het Stiltegoed in Delft’. Daarna gingen de 
deelnemers in break-out rooms uiteen en kwam er een mooie kruisbestuiving van 
gedachten en ideeën tot stand. Contactgegevens werden uitgewisseld want de be-
reidheid om iets te gaan doen, was erg groot.  

2.2 Zenbos Delft - Stiltegoed Bieslandse Polder 

In 2020 nam Zen.nl Delft het initiatief om 
zes kleine boselementen te gaan aanleggen 
op het Stiltegoed in Delfgauw. Een medita-
tiemarathon leverde bijna € 8.000, - op. Op 
13 en 20 maart 2021 werden de eerste twee 
elementen aangelegd. Ruim 40 vrijwilligers 
plantten circa 1600 bomen. Op 29 mei van 
dat jaar werden twee volgende plantvakken 
bewerkt en ingezaaid met kruiden als voor-
bereiding op de aanleg van voedselbos in 
maart 2022. Dit project is een samenwer-
king tussen Zen.nl Delft, Groenkracht Delft, 
het Stiltegoed in Delfgauw en het Wormen-
hotel Menno ter Braaklaan Delft.  
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2.3 Project Den Treek 

Op 28 maart 2021 hebben circa 100 vrijwilligers zo’n 1250 bomen geplant, waaron-
der: Esdoorns, Notenbomen, Tamme Kastanjes, Boomhazelaars, Populieren, In-
landse Eiken en Linden, op landgoed Den Treek- Henschoten in de gemeente Leus-
den. Hiervoor is in 2020 een meditatie sponsormarathon georganiseerd waarbij er 
van zonsopgang tot zonsondergang werd gemediteerd. Veel mensen hebben zich 
laten sponsoren, waardoor er een aanzienlijk bedrag voor de aanplant van de bo-
men kon worden opgehaald. Zowel de meditatie sponsormarathon als de bomen-
plant dag waren een groot succes. Het voornemen is dan ook om beide in 2022 
nogmaals te organiseren.  

 

2.3 Project Haarlemmermeer 

Op 28 november 2021 zouden er ongeveer 5000 struiken en bomen worden ge-
plant in en met de Gemeente Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude. 
Helaas kon dit evenement vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Deze dag 
was georganiseerd met twee initiatiefnemers en medewerkers van Transavia, naast 
tientallen zeer gemotiveerde en betrokken vrijwilligers. De struiken en bomen, die 
ondertussen waren besteld en geleverd, zijn door de gemeente geplant waarmee 
meer groen is ontstaan in deze regio. In 2022 gaan we dit initiatief herhalen, uiter-
aard hopen we dat we met de vele vrijwilligers nu zelf onze bomen kunnen planten.  
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2.4 Toekomstige projecten 

Naast de bestaande en voltooide pro-
jecten zijn er meerdere sangha’s van 
Zen.nl actief met het organiseren en 
ontwikkelen van een bomenplantdag. 
Zo is de werkgroep Nijmegen erg actief 
en beschikken zij inmiddels over een 
stuk grond wat beplant kan worden. Dit 
initiatief wordt in 2022 verder uitge-
werkt.  

Ook Breda is opgestart met het uitwer-
ken van plannen, net als Sittard-Geleen, 
waar ze druk bezig zijn om hun ideeën 
verder uit te werken.  

Actuele informatie omtrent lopende en 
nieuwe projecten is te vinden op de 
website van de stichting: www.meerbo-
menplanten.nl. 
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3 Financieel Jaarverslag 

3.1 Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming, in euro) 

ACTIVA      31-12-2021 

Vorderingen      

- Bijdragen giften en donaties   11.625 

       11.625 

        

Liquide middelen      

- Rekening-courant   29.414 

       29.414 

        

Totaal       41.039 

        

PASSIVA      31-12-2021 

Eigen vermogen      

- Bestemmingsfondsen   21.873 

- Overige reserves   9.744 

       31.617 

        

Kortlopende schulden      

- Bijdragen projecten   9.379 

- Overige kortlopende schulden   43 

       9.422 

        

Totaal       41.039 
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021 

 

BATEN EN LASTEN    (in euro)     2021 

Baten      

- Bijdragen giften en donaties   41.139 

Som van de baten      41.139 

        

Lasten      

- Bijdragen aan projecten   9.379 

- Beheer en administratie   143 

Som der lasten       9.522 

        

Totaal       31.617 

        

Verwerking saldo      

- Mutatie bestemmingsfondsen   21.873 

- Mutatie overige reserves   9.744 

   31.617 
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3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021 

Bestemmingsfondsen 

Onder de bestemmingsfondsen is dat deel van de reserves en fondsen opgenomen, 

dat een beperkte bestemmingsmogelijkheid heeft door (a) een derde (de sponsor 

of donateur) deze beperking heeft aangegeven of (b) dat het geld is ingezameld 

voor een specifiek doel.  

De toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vloeien voort uit het feit dat giften 

en bijdragen met een specifieke bestemming zijn ontvangen.  

De bestedingen betreffen de lasten die samenhangen met de specifieke bestem-

ming. 

 

BESTEMMINGSFONDSEN  Toevoegingen Bestedingen 

Stand per 31 

december 

2021 

Zenbos Haarlemmermeer 25.640 - 9.379 16.261 

Zenbos Breda 2.500  2.500 

Stiltebos Delft 2.144  2.144 

Het Ooijbos (Nijmegen) 400  400 

Zenbos Amersfoort / Leusden 559  559 

Zenbos Sittard / Geleen   10 

Totaal  31.253 - 9.379 21.874 
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