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6 september 2017

‘Lou in het herfstbos’
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1 januari 2017

BOS+ schrijft samen met Çavaria, de koepel van holebi- en
transgenderbewegingen, een kleuterboekje over het herfstbos
boordevol diversiteit. Perfect om te combineren met een boswandeling.

Wat kunnen ontwerpers leren van het bos?
En hoe kunnen ze bijdragen aan een duurzame ontwikkeling
wereldwijd? In het gloednieuwe project ‘Maakbaar’ gaan tien
ontwerpers en talloze studenten en docenten op zoek naar
antwoorden op deze vragen.
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9 september 2017

30-30 campagne
BOS+ motiveerde 1.443 deelnemers om 30 minuten per dag te
bewegen, en dit 30 dagen lang. In totaal werden 507.839 minuten
bewogen waarvan 66% in het groen. Van een succes gesproken!
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29 maart 2017

BOS+ valt in de prijzen
BOS+ ontvangt de trofee ‘Veranderwijs’ voor haar vernieuwende
onderwijsproject ‘Green Learning Environments’, een project over
de positieve impact van groene leeromgevingen bij kinderen met
een beperking of leerstoornis.
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9 oktober 2017

Bewegen tijdens de Week van het Bos
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18 april 2017

De tweede week van oktober wil BOS+ iedereen het bos in
krijgen! In talrijke Vlaamse bossen en natuurgebieden werden
meer dan 230 activiteiten georganiseerd. Het aanbod was nog
nooit zo uitgebreid.

Kleur het bos in het Middelheimmuseum
Kunst, natuur en wereldburgerschap worden naadloos
gecombineerd op onze musea-rondleidingen en ateliers voor
kinderen, dit jaar in het Middelheimmuseum in Antwerpen.

8
Nieuwe Vlaamse bossen
Samen met scholen, bedrijven en andere organisaties plant BOS+
zo’n 30.000 bomen aan in heel Vlaanderen. Zo vingen we met
Eandis het Ecobossen-project aan: op 5 jaar tijd zullen we samen
25 hectare bos aanplanten.

werking in Vlaanderen
4

31 augustus 2017
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17 november 2017

Studie Vlaamse houtmarkt

Toekomstvisie Bos en Samenleving
Een mijlpaal in het Vlaamse bosbeleid: onder impuls van het Bosforum werkten stakeholders uit een grote diversiteit aan sectoren
een ‘Toekomstvisie Bos en Samenleving’ uit. Deze gedeelde visie
vormt een perfecte basis voor een toekomstig Vlaams bosbeleid.

Voor het eerst sinds lang worden de houtstromen in Vlaanderen
in kaart gebracht. Hoe werkt de houtverwerkende sector en voor
welke toepassingen wordt ons rondhout gebruikt? BOS+ zocht
het uit.

A

jaarverslag

Ecuador
BOS+ beheert samen met vier
lokale gemeenschappen 35.000
hectare bos. Capaciteits- en
organisatieversterking en de
productie en verkoop van o.a.
cacao ondersteunen de lokale
gemeenschappen waardoor ze
zelf bomen kunnen aanplanten
en hun wouden kunnen
beschermen.
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BOS+ 2017

Ethiopië
In het noorden van Ethiopië
bouwt BOS+ mee aan de Great
Green Wall, een groene gordel
van Oost tot West-Afrika die de
verwoestijning ten zuiden van de
Sahara moet tegengaan. Samen
met de lokale gemeenschappen
bestrijden we de verwoestijning
door gedegradeerde stukken land
te herstellen.
Die gebieden leveren dan weer
een directe bijdrage tot hun
levensonderhoud.

werking in de tropen
BOS+ streeft naar een duurzame en leefbare wereld
voor mens, plant en dier
door werk te maken van
meer en beter bos hier en de tropen.

e
oeganda
BOS+ en lokale partners
beschermen de bedreigde
bossen rond de kratermeren in
West-Oeganda door landbouw,
rurale ontwikkeling en bosbeheer duurzaam op elkaar af
te stemmen.
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peru
BOS+ werkt mee aan de
uitbouw van vier organisaties
die lokale gemeenschappen
vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de productie van
duurzaam geteelde producten
ondersteund zodat lokale
gemeenschappen genieten van
een inkomen en zelf hun bossen
beheren en beschermen.

E
A
Mooi resultaat 2017 in ecuador
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Met de opbrengst van de Tara-peulenverkoop werden nieuwe
Tara-bomen aangeplant waardoor het water in het meer van
Paltas voor het eerst langer bleef staan in de zomer van 2017.
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ACTIES VAN BOS+ IN PERU
• 460.000 hectare bos beschermd
• 365 families uit 15 verschillende gemeenschappen ondersteund
• 1650 hectare bos hersteld

c
bolivia
BOS+ helpt 18 gemeenschappen
met het opstellen van duurzame
bosbeheerplannen en geeft
trainingen rond nieuwe
bosbeheerregelgeving. Daarnaast
werken lokale gemeenschappen,
BOS+ en WWF samen rond de
certificering van Amazonehout
om illegale houtkap tegen te
gaan.
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BOS+ SPRINGT IN BOLIVIA IN DE BRES VOOR

ACtIES VAN BOS+ IN ETHIOPIË

• 21 inheemse gemeenschappen
• 1600 betrokken personen
• 30.000 hectare beschermd woud

• 54.200 bomen aangeplant
• 900 families ondersteund
• 320 hectare vegetatie beschermd
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IN OEGANDA ONDERSTEUNT BOS+

Mooi resultaat 2017 in tanzania

• 7 scholen
• 400 boeren
• 9500 huishoudens

f
Tanzania
In de Oost-Afrikaanse Grote
Riftvallei beheren BOS+ en lokale
Masai-gemeenschappen zo’n
1400 hectare bos waardoor vitale
ecosysteemdiensten zoals watervoorziening in een droge regio
gegarandeerd blijven voor alle
belangengroepen.

Samen met de lokale partners werden zo’n 3.793 bomen in Selela
aangeplant in december 2017.

©Louize Perdieus

Uitgelicht

financiën
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Film in het Bos-voorstellingen
over heel Vlaanderen;
2000 toeschouwers

klassen waar Marc De Bel’s
Mascopiro werd voorgelezen
voor zo’n 1000 leerlingen

bos+
vlaanderen

De opbrengsten bedragen 872 494 euro. De projectenwerking staat in voor 53% van de opbrengsten, wat wijst op
een actieve werking zowel op Vlaams, lokaal als Europees
niveau. Deze opbrengsten investeren we (38%) in aanplantingen van bossen en in educatieve projecten.
We voeren ook studiewerk uit in opdracht en stimuleren bosbeleving op allerlei manieren. Met de beleidswerking (16%)
volgen we de actualiteit op de voet en ondersteunen waar
mogelijk met constructief advies en waar nodig met een
kritische insteek. De noodzakelijke algemene werking die de
basis vormt van de vzw staat in voor 20% van de kosten.

20
BOS+ medewerkers

Waarin investeert BOS+
Vlaanderen?

25.193

Opbrengsten BOS+
Vlaanderen

30.000

toeschouwers voor de BOS+
voorstelling ‘Konijn met pruimen’ 		
(sinds de eerste voorstelling in 2015)

geplante bomen in België

€34.357
4%

€73.315
8%

€27.625
3%
€31.360
4%

€27.714
3%

€123.167
14%

€402.971
46%
€329.890
38%

54.392

84

unieke bezoekers website

vermeldingen in de pers

€136.498
16%
€382.572
44%

500.000
€175.266
20%

hectare bos beschermd in het Zuiden

3.000.000

64.484,84

km auto- en vliegverkeer of 75 toertjes rond de
aarde gecompenseerd met de CO2 compensatiemodule Treecological.be

km met de trein of fiets gereisd
door BOS+ medewerkers

projectenwerking

toevoeging aan bestemde

subsidies

andere bedrijfsinkomsten

algemene werking
beleidswerking

bewegingswerking
fondsenwerving

omzet
giften

sponsoring

BOS+ streeft naar een
duurzame en leefbare wereld
voor mens, plant en dier

door werk te maken van
meer en beter bos
hier en de tropen.

financiën

De kleine lettertjes

BOS+

FINANCIERS

LEVEN &
WERKEN

BOS+ is het samenwerkingsverband tussen BOS+ Vlaanderen
vzw en BOS+ tropen vzw. Het kantoor van BOS+ is gelegen
aan de Geraardsbergsesteenweg 267 in 9090 Gontrode.

De belangrijkste financiers van BOS+ zijn:
FOD Ontwikkelingssamenwerking, Departement Leefmilieu
en Energie, ANB, VFTB, Limburg.net, Telenet, Departement
Buitenlandse Zaken Vlaanderen, Eandis, Koning Boudewijnstichting, VDAB, provincie Vlaams-Brabant, provincie OostVlaanderen, stad Antwerpen, Nationale Loterij, 11.11.11.

De opbrengsten bedragen 1 493 871 euro.
2017 is het eerste jaar van het vijfjarig DGD-programma ‘Bos
& Ontwikkeling’ (2017-2021). 83 % van de opbrengsten komt
voort uit subsidies, voornamelijk van de federale overheid
Ontwikkelingssamenwerking (DGD). We investeren voor 88 %
in ons programma in Zuid-Amerika, Afrika en België. 66% van
onze middelen gaan naar partnerorganisaties in binnen- en
buitenland; partnerschap is dan ook een cruciale pijler voor
BOS+.

bos+
tropen

BOS+ Vlaanderen en BOS+ tropen hebben een erkenning voor
het afleveren van fiscale attesten. De online tool
Treecological.be die een berekening maakt van de CO2-uitstoot bij vlieg- en autoverkeer is een belangrijk middel om
giften te genereren.

Als ngo actief in de natuur- en milieusector proberen we te
doen wat we van het brede publiek, de privé-sector en de
beleidsmakers verlangen: leven en werken op een zo duurzaam mogelijke manier. Zo zijn we ondertekenaar van het
FSC-convenant, dragen onze T-shirts bio- en/of fair trade
labels, bieden we op activiteiten enkel veggie catering aan,
beperken we ons energie- en waterverbruik, zetten we
maximaal in op (plooi)fiets, openbaar vervoer en Cambio en
compenseren we onze CO2-uitstoot met Treecological.be.

BOS+ Vlaanderen en BOS+ tropen worden jaarlijks onderworpen aan een financiële audit door onze commissaris/
revisor A. Clybouw.

Waarin investeert BOS+
tropen?
werking vlaanderen

Opbrengsten BOS+
tropen

werking tropen

€98.786
6%

€9.769
1%

€74.073
5%

€155.166
10%
€81.486
6%

€1.097.620
74%

€207.958
14%

programma tropen
programma België
algemene werking

€15.157
1%

€1.242.027
83%

bestemde fondsen
fondsenwerving

subsidies
omzet

giften
andere bedrijfsinkomsten

