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NOTULEN 
 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Groenfonds N.V., statutair 
gevestigd te Zeist, gehouden te Driebergen-Rijsenburg op 17 juni 2022 14.15 – 15.45 

 
 
 
1. Opening 
 
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van het 
fonds, mevrouw Ineke Bussemaker.  
 
De voorzitter heet iedereen welkom. De vergadering kan dit jaar weer fysiek worden georganiseerd, 
en voor het eerst in het energie-neutrale kantoor van Triodos in Driebergen-Rijsenburg. Naast de 
mensen die hier fysiek aan de vergadering deelnemen, is het ook mogelijk om digitaal deel te 
nemen aan de vergadering. 
 
De voorzitter geeft het woord aan Kor Bosscher, directeur Risk & Finance van Triodos Investment 
Management, voor het openingswoord. 
 
De heer Kor Bosscher heet de aandeelhouders welkom in het kantoor van Triodos en geeft wat 
informatie over het kantoorgebouw en het landgoed. De heer Bosscher verduidelijkt dat Triodos 
Investment Management en het fonds geen rol hebben in de handel in certificaten van Triodos 
Bank. 
 
De voorzitter stelt de agenda en de orde van de vergadering vast. Daarnaast worden de overige 
aanwezigen voorgesteld. Op het podium zijn aanwezig de leden van de Raad van Commissarissen: 
mevrouw Elfrieke van Galen, de heer Gerard Groener, de heer Henk Raué en de heer Jan Willem 
van der Velden. Ook aanwezig is de heer Gerrit-Jan Brunink, Senior Investment Manager, namens 
Triodos Groenfonds. In de zaal zijn aanwezig de heer Jesse IJspeert, de accountant van PwC die 
het jaarverslag heeft gecontroleerd; de heer Dick van Ommeren en mevrouw Hadewych Kuiper, 
beide managing directors bij Triodos Investment Management. Mevrouw Sandra Bergsteijn, hoofd 
Corporate Communications, is aanwezig als moderator voor de vragen die gesteld worden 
gedurende de vergadering. Ook is aanwezig de heer Ertan Erdem, hoofd Financial Accounting, die 
vragen over de jaarrekening zal beantwoorden. Daarnaast is de heer Willem Schramade aanwezig 
om een toelichting te geven op zijn voorgestelde benoeming. Ook is aanwezig de heer Martijn van 
der Bie, notaris. Hij zal toezien op een correct verloop van de stemprocedures.  
 
De voorzitter constateert dat de oproeping voor de vergadering conform de toepasselijke regels 
heeft plaatsgevonden. Aandeelhouders hebben kennis van de vergadering kunnen nemen via de 
websites van Triodos Bank en het fonds. Aandeelhouders die hun aandelen bij Triodos Bank 
aanhouden, hebben van Triodos Bank een schriftelijke uitnodiging ontvangen. De voorzitter meldt 
voorts dat de vergaderstukken vanaf de dag van oproeping tot aan de vergadering voor de 
aandeelhouders ter inzage hebben gelegen ten kantore van de vennootschap. 
 
De voorzitter deelt mede dat er twee manieren zijn aangeboden waarop aandeelhouders hun stem 
konden uitbrengen en vragen konden stellen. Aandeelhouders konden stemmen door schriftelijk 
voorafgaand aan de vergadering een volmacht af te geven. Aandeelhouders konden aangeven dat 
zij fysiek of digitaal tijdens deze vergadering wilden stemmen en/of vragen stellen. Aan het eind 
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van elk agendapunt zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over dat agendapunt. Om 
alle aanwezigen in staat te stellen aan het woord te komen, vraagt de voorzitter om in eerste 
instantie één vraag per keer te stellen. Aandeelhouders hebben tijdens de hele vergadering de 
mogelijkheid om hun stemmen uit te brengen. De uitslag volgt na het laatste stempunt aan het eind 
van de vergadering. 
 
De voorzitter deelt mede dat 139 aandeelhouders aanwezig, danwel vertegenwoordigd zijn, die 
tezamen 67.094 stemmen vertegenwoordigen. Het aantal stemmen dat aandeelhouders kunnen 
uitbrengen is gelijk aan het aantal aandelen dat ze op 20 mei 2022 in hun bezit hadden. 
 
De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met haar, voorzitter, vaststellen daarvan 
aan mevrouw Melissa Nguyen. Een uittreksel van deze notulen worden na deze vergadering 
beschikbaar gesteld via de website van het fonds. 

 
2. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2021 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kor Bosscher. 
 
De heer Bosscher deelt mede dat mevrouw Angeles Toledo, de fondsmanager van Triodos 
Groenfonds, recent heeft besloten om haar carrière buiten Triodos voort te zetten. De heer 
Bosscher stelt de aandeelhouders gerust dat de continuïteit van  het fonds geborgd is door een 
zeer ervaren investment team. De heer Bosscher zal een algemene toelichting geven op het fonds. 
De heer Gerrit-Jan Brunink zal meer over de onderliggende investeringen vertellen. 
 
De heer Bosscher vertelt dat het fondsvermogen met 11% is gegroeid naar EUR 1,2 miljard per 
eind 2021. De investeringsportefeuille is met 9% toegenomen. Het verschil tussen het  
fondsvermogen en de investeringsportefeuille wordt gevormd door de liquide middelen die nodig 
zijn om handel in aandelen in het fonds mogelijk te maken en om de pijplijn van investeringen goed 
te kunnen managen. Ondanks COVID-19 is de investeringsportefeuille goed gegroeid. Het tempo 
van de uitzettingen lag door de pandemie wel lager. Per eind 2021 heeft het fonds 363 projecten 
gefinancierd, verdeeld over de thema’s duurzame energie, biologische landbouw, duurzaam 
bouwen, en een klein stuk natuur en landschap. De verdeling in euro’s is anders dan in het aantal 
projecten, omdat duurzame energie kapitaalintensiever is. Qua impact heeft het fonds met zijn 
investeringen, onder andere, de uitstoot van 238.600 ton CO2 vermeden. Het fonds heeft 
geinvesteerd in duurzame-energie-projecten met een totale capaciteit van 445 MW, die 
gezamenlijk 693.000 MWh hebben geproduceerd. Dat is gelijk aan 233.000 huishouden van 
groene energie voorzien. Met 145 investeringen in biologische landbouw in 15.300 hectare, hebben 
de investeringen van  het fonds ongeveer 8 miljoen biologische maaltijden geproduceerd. Met het 
grotere fondsvermogen heeft het fonds in 2021 in alle belangrijkste impact indicatoren groei 
gerealiseerd. Qua samenstelling van de portefeuille beslaat duurzame energie meer dan de helft 
van het fondsvermogen. Het grootste deel van de investeringen in deze sector wordt gedaan in 
zonne- en windenergie. De overige investeringen vinden plaats in “run of the river hydro”, biomassa 
en overige. In het gebied van de voedseltransitie, is er ook groei in de belangrijkste impact 
indicatoren, met name in het aantal hectares biologische landbouwgrond gefinancierd 
 
De heer Brunink licht vervolgens enkele investeringen van het fonds toe. Zo geeft hij geeft 3 
voorbeelden van de onderliggende investeringen. Het eerste voorbeeld is van een investering in 
zonne-energie in Tynaarlo in Drenthe. Triodos heeft dit park in 2020 als eerste partij gecontracteerd 
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en gefinancierd. Het is een grootschalige drijvende zonne-installatie van 23.000 panelen. 
Afgelopen jaar is het uitgebreid met 16.000 panelen. Samen kan het park rond 4.000 huishouden 
van stroom voorzien. De zonnepanelen zijn verankerd aan de bodem om flora en fauna aan de 
oever te beschermen. Het fonds is bereid om innovatieve technologieën zoals drijvende 
zonnepanelen te steunen en  spant zich ervoor in om te onderzoeken in hoeverre dit soort  
technologieën in ontwikkelingslanden gebruikt kunnen worden. In Senegal is het fonds bezig om 
projecten te doen met combinatie van zonne-energie en batterijopslag. Het tweede voorbeeld is 
Zonneboog in Flevoland. Zonneboog is een gecombineerde bio-dynamische boerderij. Het is een 
mooi voorbeeld waarin biodiversiteit en rentabiliteit samengaan. De heer Brunink laat een overzicht 
zien van waar in ontwikkelingslanden het fonds actief is. In ontwikkelingslanden wordt geïnvesteerd 
middels directe leningen en kleine aandelenbelangen in projectontwikkelaars. Een voorbeeld van 
projecten in ontwikkelingslanden is Lotus Wind Power, een windpark in Vietnam. Het bestaat uit 3 
afzonderlijke parken in 3 verschillende locaties. Het fonds werkt daarmee samen met de Asian 
Development Bank die lokaal gevestigd is en kennis heeft van de regio. Voor het fonds verlaagt de 
samenwerking het risico. Voor ontwikkelingsbanken zoals de Asian Development Bank is het doel 
om geld uit de private sector te laten investeren in dit soort projecten. De heer Brunink laat een 
filmpje zien over het Lotus project. Het park voegt 30% toe aan de windenergiecapaciteit van 
Vietnam. 
 
De heer Bosscher licht daarna het financiële resultaat toe. Het fonds heeft een verhouding van 
rond 85% beleggingen, 15% liquiditeit. Groen belegd moet boven 70% zijn om de fiscale status 
van het fonds te hebben. Per eind 2021 was dat 76%. Er zijn 3 redenen waarom het percentage 
niet 100% is. Liquide middelen worden niet als groen worden beschouwd. Sommige projecten in 
het buitenland hebben (nog) geen groenverklaring, maar zijn wel degelijk duurzaam.  
 
De totale inkomsten in 2021 waren EUR 20,9 miljoen en lag daarmee relatief lager dan voorgaande 
jaren. Dit kwam door de lage rente in 2021. De bedrijfslasten stijgen met het fondsvermogen en 
het aantal leningen mee. De ongerealiseerde herwaardering was in 2020 positief, maar in 2021 
negatief op EUR -8,5 miljoen. Dit kwam door de rentestijging vanaf eind 2021. Dit had ook een 
drukkend effect op het jaarrendement in 2021. 
 
De heer Bosscher kijkt vooruit naar 2021. Het fonds is hard nodig om de energietransitie mogelijk 
te maken. Het is een uniek fonds waarin particuliere beleggers in de energietransitie kunnen 
beleggen. Het fonds heeft een strategische focus op nieuwe markten, zoals dubbel gebruik van 
grond, energieopslag en warmtetransitie. Het fonds wil haar strategisch belang in biologische 
landbouw doorzetten. Het fonds is momenteel sterk vertegenwoordigd in Nederland. In opkomende 
marketen heeft het fonds een pijplijn van projecten van zinvolle investeringen zijn met een gunstig 
profiel in risico, impact en rendement. Het rendement en de groei van het fonds staan onder druk 
in 2022 door rentestijgingen, inflatie en afgenomen marktliquiditeiten. 
 
De heer Bosscher bedankt de aandeelhouders voor hun steun aan het fonds. 
 
De voorzitter dankt de heer Bosscher voor zijn uiteenzetting. Vervolgens geeft zij de 
aandeelhouders gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
Vraag: Mevrouw de Valk uit Soest: De herbouw in Oekraïne is een aanleiding om CO2-neutraal 
terug te bouwen. Doen jullie daar iets mee? 
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De heer Brunink geeft aan dat het fonds een investering in een zonnepark in Oekraïne heeft. Het 
fonds doet dat samen met de EBRD, de Europese Bank voor Herstructurering en Ontwikkeling. De 
situatie is op dit moment met betrekking tot toekomstige investeringen onzeker. De EBRD heeft 
EUR 2 miljard in fondsen beschikbaar voor wedeopbouw, en een groot deel daarvan zal naar 
energie gaan. Er zijn nog geen concrete acties of projecten, omdat de situatie rustiger moet 
worden. Het fonds kan mogelijk met partners zoals de EBRD samen in de wedeopbouw iets doen. 
 
Vraag: De heer Hoefnagels uit Utrecht: Met betrekking tot het groen belegd percentage van 76-
77% wil ik graag meer uitleg over de totstandkoming van dit percentage en doorlooptijd.  
 
De heer Bosscher antwoordt dat projecten een groen certificaat moeten hebben om in het groen 
belegd percentage te kunnen worden meegeteld. De certificering kan soms lang duren. Het fonds 
investeert in projecten voordat het certificaat binnen is, met de verwachting dat het wel gaat 
gebeuren. Daarnaast investeert het fonds in projecten waarvan niet onmiddellijk verwacht wordt 
dat ze in de nabije toekomst groenverklaard zullen worden, maar die wel volledig overeenkomen 
met de duurzamheidsambities van het fonds.  
 
Vraag: De heer Hamers uit Eindhoven: Wat zijn de looptijd en de rente van de projecten? 
 
De heer Bosscher beantwoordt dat de looptijd (modified duration) gemiddeld 4 jaar is. Deze  is 
verlaagd door bijvoorbeeld een lange termijn lening te geven met variabele rente. Het gemiddelde 
nominale rentepercentage over 2021 bedraagt 1,98% (pagina 40 van het jaarverslag).  
 
Vraag: De heer Michielse uit Nijmegen: Je gaf aan dat er in 2021 een behoorlijke instroom was. 
Kan je over 2022 zeggen of dat continueert, stabiliseert of er sprake is van uitstroom?  
 
De heer Bosscher beantwoordt dat er door de rentestijging in 2022 beleggers zijn die contanten 
willen hebben of elders willen beleggen. Op dit moment kan het fonds de uitstroom aan en kunnen 
aandeelhouders hun aandelen ter inkoop blijven aanbieden. 
 
Mevrouw Breedijk uit Amersfoort heeft een opmerking dat zij met NLG 10.000 in Triodos 
Groenfonds 21 jaar geleden is begonnen, en heeft op dit moment EUR 4200 over als resultaat. Het 
fonds is bedoeld voor langer termijn beleggen. Echter heeft zij er geen rendement van ontvangen. 
 
De heer Bosscher geeft aan dat het fonds sinds oprichting jaarlijks een dividend heeft uitgekeerd. 
Dat bedraagt 2,3% rendement sinds de oprichting.  
 
Vraag: De heer de Jager uit Hilversum: Wordt de koersverloop gebaseerd of de waardering die 
jullie zelf doen? Of is het op basis van vraag en aanbod? 
 
De heer Bosscher bevestigt dat de koers gebaseerd is op de waarde van de onderliggende 
leningen en niet het gevolg is van vraag en aanbod. Een belangrijke oorzaak voor koersstijging en 
-daling is wat de beweging van de marktrente in de wereld. Dat wordt een input in het 
waarderingsmodel om de intrinsieke waarde te berekenen. De waarde van het fonds komt niet tot 
staan door vraag en aanbod tussen de participanten.  
 
Vraag: N.N.: Ik zag dat er in de portefeuille 12% biologische landbouw is. Gezien de stikstofcrisis 
en het uitkopen van boeren op dit moment, hebben jullie plannen om te investeren in boeren in 
Nederland of in Europa en hen te helpen in de transitie naar biologisch? 
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De heer Brunink beantwoordt dat het team landbouw en voeding sterk naar de stikstofproblematiek 
kijkt. Boerenbedrijven vlak bij natuurgebieden zullen de meeste problemen hebben. 
Boerenbedrijven zoals het voorbeeld van de Zonneboog werken juist samen met de natuur en zijn 
verwacht om relatief weinig te worden aangetast. Het fonds draagt graag bij aan de transitie. 
 
De voorzitter deelt nu een aantal vragen die via de chatfunctie gesteld zijn. 
 
Vraag: De heer Schrijver uit Soesterberg: Waarom windturbines in Vietnam en niet zonnepanelen? 
 
De heer Brunink beantwoordt dat het fonds ook vorig jaar in een zonne-energiebedrijf in Vietnam 
heeft geïnvesteerd. Het bedrijf is actief op het gebied van C&I (commercieel en industrieel), en 
heeft zonnepanelen op daken van bedrijven. Naar verhouding doet het fonds meer aan zonne-
energie dan wind, maar het fonds probeert voor een goede spreiding beide te doen.  
 
Vraag: De heer Ursem uit Spanbroek: Betreffende de energietransitie; wat verwacht u van de 
invloeden  van de beperkte capaciteit van de netwerkbeheerder Liander zoals  in Noord-Holland-
Noord, Noord-Brabant en Limburg, op rendement?  
 
De heer Bosscher geeft aan dat het fonds aan financiering van projecten doet, en het rendement 
komt van de rente. De beperkte netwerkcapaciteit zal alleen hinderen als het fonds minder 
projecten kan doen. Omdat het fonds meer exposure naar opkomende markten wil hebben, heeft 
het fonds nog voldoende projecten om in te acteren. 
 
Vraag: De heer van Ooij uit Gouda: Er is een toenemende discussie over hoe groen biomassa nu 
werkelijk is. Waarom wordt er nog steeds in geïnvesteerd en hoe wordt de bijdrage aan de 
energietransitie beoordeeld? 
 
De heer Brunink beantwoordt dat het fonds in ontwikkelingslanden niet aan biomassa doet. 
Aangezien er voldoende investeringsmogelijkheden in andere technologieën zijn, vermoedt de 
heer Brunink dat biomassa niet nodig is. In het fonds wordt allen in biomassa geïnvesteerd waarbij 
gebruik wordt gemaakt van reststromen. 
 
Vraag: Mevrouw de Koning uit Wijhe: Bent u ook kritisch op de recyclebaarheid van zonnepanelen, 
windmolens etc.? Financiert u eventueel ook de recycling hiervan? 
 
De heer Brunink beantwoordt dat het fonds de recycling niet direct financiert. Oude windturbines 
van de projecten van het fonds krijgen wel een tweede leven in andere landen. Ze worden in 
Nederland gedemonteerd naar andere landen vervoerd om daar te gebruiken.  
 
Vraag: De heer Schrijver uit Soesterberg: Zijn er zonnepanelen in de Sahara? 
 
De heer Brunink beantwoordt dat het fonds vrij actief in Afrika is, bijvoorbeeld op dit moment in 
Senegal, maar nog niet exact in de Sahara. 
 
Vraag: De heer Smith uit Apeldoorn: In hoeverre is voor dit project (windmolens in Vietnam) 
rekening gehouden met landschappelijke inpassing? 
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De heer Brunink beantwoordt dat het project pas operationeel is sinds oktober 2021. Voor het 
opzetten van de turbines zijn plateaus voor de kranen en wegen nodig, die daarna weer verdwijnen. 
De inpassing is één van de onderdelen die in de milieu- en effectenrapportage worden 
meegenomen en moeten voldoen aan de richtlijnen van de Wereldbank.  
 
3. Vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming 2021 

 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Ertan Erdem, hoofd Financial Accounting, om toelichting 
te geven. 
 
De heer Ertan Erdem deelt mede dat het resultaat over 2021 EUR 1,582 miljoen negatief bedraagt. 
Het fiscale resultaat, inclusief de fiscale afrondingsreserve, bedraagt EUR 9,4 miljoen positief. Het 
bestuur van Triodos Groenfonds stelt voor om EUR 9,4 miljoen als dividend beschikbaar te stellen 
voor de aandeelhouders. Het dividend per aandeel is EUR 0,53. 
 
De heer Erdem licht toe waarom het fonds een negatief resultaat heeft volgens de jaarrekening 
maar fiscaal een winst heeft gedraaid. Het komt door de ongerealiseerde negatieve 
herwaarderingen in de jaarrekening die buiten beschouwing zijn voor fiscale doeleinde. 
 
De voorzitter geeft de aandeelhouders gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn binnengekomen. 
 
De voorzitter opent de stemming. 
 

a. Vaststelling van de jaarrekening 2021 

Resultaten stemming: 
Voor: 98,19% 
Tegen: 1,81% 
 
De voorzitter constateert dat de jaarrekening over het boekjaar 2021 is vastgesteld. 
 

b. Vaststelling van de winstbestemming  

Resultaten stemming: 
Voor: 94,07% 
Tegen: 5,93% 
 
De voorzitter constateert dat de winstbestemming over het boekjaar 2021 is vastgesteld. 

 
4. Verlening van decharge aan het bestuur voor de vervulling van zijn taken over het 

boekjaar 2021 
 
De voorzitter geeft de aandeelhouders gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn binnengekomen over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de stemming. 
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Resultaten stemming: 
Voor: 94,09% 
Tegen: 5,91% 

 
De voorzitter constateert dat de algemene vergadering van aandeelhouders decharge heeft 
verleend aan de directie voor de vervulling van haar taken over het boekjaar 2021. 

 
5. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van zijn 

taken over het boekjaar 2021 
 
De voorzitter geeft de aandeelhouders gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn binnengekomen over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de stemming. 
 
Resultaten stemming: 
Voor: 93,09% 
Tegen: 6,91% 
 
De voorzitter constateert dat de algemene vergadering van aandeelhouders decharge heeft 
verleend aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van zijn taken over het boekjaar 
2021. 

 
6. Benoemingen leden van de Raad van Commissarissen  
 

a. Benoeming van de heer Willem Schramade 
 
De heer Henk Raué heeft het maximaal aantal termijnen voor lidmaatschap van de Raad van 
Commissarissen bereikt. Hij kan daarom niet herbenoemd worden.  
 
De voorzitter meldt dat in afstemming met de prioriteitsaandeelhouder wordt voorgesteld om Willem 
Schramade te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. 
 
De heer Schramade licht zijn motivering voor benoeming toe. 
 
De voorzitter geeft vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Vraag: Mevrouw Schap uit Hoorn: Je hebt zoveel functies en een gezin. Hoe kun je dit allemaal 
combineren? 
 
De heer Schramade beantwoordt dat veel van de genoemde functies uit het verleden zijn. Hij is op 
dit moment zelfstandig consultant. Hij doet projecten om bijvoorbeeld pensioenfondsen te helpen 
om duurzaam te beleggen en geeft cursussen. De activiteiten sluiten op elkaar aan en hebben 
allemaal te maken met het beter zichtbaar maken van niet-financiële waarde.  
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Mevrouw Sandra Bergsteijn deelt een vraag uit de chat.  
 
Vraag: Mevrouw de Koning uit Wijhe: Streeft u ook naar diversiteit in uw commissies? Graag zou 
ik meer vrouw/mensen van een andere klasse of achtergrond/wat we verder qua diversiteit kunnen 
wensen in de raad zien. Dus ik stem tegen de 3e man in het geheel. 
 
De voorzitter legt uit dat de Raad van Commissarissen uit 5 leden bestaat. De verhouding is 3 
vrouwen 2 mannen, of 2 vrouwen 3 mannen. In deze situatie wordt het 2 vrouwen 3 mannen. De 
voorzitter is een vrouw. De Raad streeft nadrukkelijk ook naar andere vormen van diversiteit. Maar 
het is ook heel belangrijk dat er in de Raad van Commissarissen financiële expertise zit, expertise 
op het gebied van sustainable finance, juridische expertise. De Toezichthouder kijkt er ook naar of 
de Raad van Commissarissen capabel is, met bepaalde ervaringen in toezicht.  
 
De voorzitter opent de stemming. 
 
Resultaten stemming: 
Voor: 94,41% 
Tegen: 5,59% 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Schramade 
heeft benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. 

b. Herbenoeming van de heer Gerard Groener 
 
De voorzitter geeft aan dat het volgens het rooster van aftreden de heer Gerard Groener aftreedt. 
Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De voorzitter meldt dat de Raad van 
Commissarissen in afstemming met de prioriteitsaandeelhouder voorstelt om de heer Groener te 
herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen. 
 
De heer Groener licht zijn motivering voor benoeming toe. 
 
De voorzitter geeft vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
Vraag: Mevrouw den Hollander uit Diffelen: Het grootste probleem dat u net aanraakt is dat we in 
plaats van groeien juist moeten verminderen. Hoe kun je als bank voor elkaar krijgt dat we met zijn 
allen gaan minderen? 
 
De heer Bosscher geeft aan dat de hoofdeconoom van Triodos, Hans Stegeman, in zijn kolom hier 
regelmatig over publiceert. Het fonds streeft geen groei na, maar naar meer impact en een 
versnelling van de noodzakelijke transities. 
 
De voorzitter deelt een vraag uit de chat.  
 
Vraag: De heer van Ooij uit Gouda: Hoe ziet de heer Groener zijn functie bij Ikea in relatie tot het 
Groenfonds? Ikea zie ik niet echt als een groen bedrijf met goedkoop wegwerpameublement. 
 
De heer Groener geeft aan dat Ikea sinds 2020 energie-neutraal is door meer energie op te werken 
dan gebruiken. Ikea stelt een doel voor om 2030 klimaatneutraal te zijn over de hele bedrijfsvoering. 
Ze investeren in zonnepanelen, recycling, en circulariteit. 
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De voorzitter opent de stemming. 
 
Resultaten stemming: 
Voor: 88,59% 
Tegen: 11,41% 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Groener heeft 
herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. 

c. Herbenoeming van de heer Jan Willem van der Velden 
 
De voorzitter geeft aan dat het volgens het rooster van aftreden de beurt is aan de heer Jan Willem 
van der Velden om af te treden. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming voor een 
tweede termijn van 1 jaar, omdat hij volgend jaar ook aftreedt als lid van de Raad van Toezicht van 
het Triodos Fair Share Fund. De voorzitter meldt dat de Raad van Commissarissen in afstemming 
met de prioriteitsaandeelhouder voorstelt om de heer van der Velden te herbenoemen als lid van 
de Raad van Commissarissen. 
 
De heer van der Velden licht zijn motivering voor benoeming toe. 
 
De voorzitter geeft vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn binnengekomen. 
 
De voorzitter opent de stemming. 
 
Resultaten stemming: 
Voor: 92,39% 
Tegen: 7,61% 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer van der 
Velden heeft herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. 

 
7. Wijziging van de statuten van Triodos Groenfonds 
 
De voorzitter geeft aan dat de wijziging over statutaire vestigingsplaats van het fonds gaat. De 
statutaire vestigingsplaats wordt van Zeist naar Driebergen-Rijsenburg gewijzigd. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn binnengekomen over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de stemming. 
 
Resultaten stemming: 
Voor: 93,98% 
Tegen: 6,02% 
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De voorzitter constateert dat de wijziging statutaire vestigingsplaats van Zeist naar Driebergen-
Rijsenburg is vastgesteld. 

 
8. Rondvraag 
 
De voorzitter deelt mede dat vooraf geen vraag is ingediend. Vervolgens geeft zij de 
aandeelhouders gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn binnengekomen. 

 
9. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de 
vergadering. 
 
 
 
 
 ______    ____________ 
VOORZITTER    SECRETARIS 
mevrouw I. Bussemaker   mevrouw M. Nguyen 


