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Meer dan 1% van alle CO2 uitstoot op aarde wordt veroorzaakt door 

de hotellerie en de hieraan verbonden reisbewegingen, diensten en 

leveringen. Concreet betekent dit dat hotelgasten voor iedere Euro 100 

die zij uitgeven indirect tussen de 30 – 50kg aan CO2 produceren. 

Gelukkig zijn er steeds meer hotels die hun gasten op een 

laagdrempelige en transparante manier de mogelijkheid bieden (een 

deel van) deze CO2 te compenseren. Dit is een mooie ontwikkeling, 

omdat hier zeker in de wereld post-COVID-19, steeds meer behoefte 

aan is.

Wij zijn oprichter Floris Licht en Country Manager Linde Borger en op  1 

juli 2021 begonnen wij met het werven van fondsen voor het planten 

van zo veel mogelijk bomen wereldwijd om zo een concrete bijdrage te 

leveren aan een groenere planeet.

Hotels for Trees van start



2. Doelstelling



Stichting Hotels for Trees levert een concrete bijdrage aan een 

groenere hotel wereld. Een hotelwereld waarin er 1 nieuwe boom 

geplant wordt voor iedere dag dat een gast ervoor kiest de 

kamerschoonmaak over te slaan.  

Wij doen dit samen met onze hotelpartners door de besparingen op de 

kamerschoonmaak om te zetten in nieuw te planten bomen. 

Inmiddels hebben heel wat hotelpartners zich bij ons aangesloten wat 

neerkomt op duizenden kamers. Het doel is dit aantal te groeien naar 

10,000 kamers voor het einde van 2021 waarbij ons lange termijn doel 

is om vanaf 2025 1 miljoen bomen per jaar te gaan planten.

Doelstelling



3. Werkzaamheden/
activiteiten



Werkzaamheden/activiteiten
In samenwerking met Trees for All initiëert Hotels for Trees zo omvangrijk 

mogelijke boombeplanting programma´s in binnen-en buitenland. Hiervoor 

promoten wij ons initiatief in de ruimste zin van het woord. Voornamelijk middels 

het leggen van contacten met ondernemingen binnen de horecabranche en 

andere partijen die deze ondernemingen ook als doelgroep hebben zoals 

reservering intermédiaires, software ontwikkelaars en certificerings bedrijven.

Het promoten van ons initiatief bestaat uit online - en fysieke presentaties, 

persberichten, interviews, strategische samenwerkingsverbanden met 

bovengenoemde partijen en communicatie via social media kanalen.

Wanneer een hotel besluit zich aan te sluiten bij Hotels for Trees gaan ze een 

onboarding traject in waarbij wij log in gegevens aanmaken en - leveren om het 

hotel zichtbaar te maken op onze website en de partner toegang te geven tot 

materialen die wij beschikbaar stellen. 



Tevens gaat er een dagelijkse mail uit naar de hotels om de resultaten 

bij te houden en worden administratie gegevens uitgewisseld. Als 

laatste wordt het hotel bezocht om de deurhangers af te leveren en 

de samenwerking officieel te starten inclusief een samenwerking 

aankondiging via social media. 

Administratieve werkzaamheden die vervuld worden zijn; website 

onderhoud, contacten registratie, financiële administratie en 

boekhouding.



4. Fondsenwerving



Fondsenwerving

De wijze van verwerving van inkomsten: 

● Donaties van deelnemende hotels op basis van de niet 

schoongemaakte kamers in ruil voor het planten van een boom

● Algemeen fondsenwerving 

● Donaties van andere partijen dan (de deelnemende) hotels 



5. Financiële 
verantwoording



Financiële 
verantwoording
Het beheer en de besteding van het vermogen 

van de instelling: 

● Erfenissen, schenkingen, legaten en 

giften worden niet anders dan onder 

het voorrecht van boedelbeschrijving 

aanvaard 

● Indien de stichting in enig kalenderjaar 

winst zal behalen, zal het doel van deze 

winst het planten van extra bomen via 

Trees for All zijn

 De stichting beoogt niet het maken van winst



Toelichting lastenverdeling



5. Bestuurssamenstelling



Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Hotels for Trees bestaat uit:

Chief Tree Planting Officer – Floris Licht 
Chief Secretary – Joost Erik van Rooij
Chief Financial Officer – Tarik Azaroual

Raad van Toezicht is Robbert Rogier Stout

De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Haarlemmermeer.
RSIN nummer: 862569412

Contact:
De Hoorn 3
1188 HG Amstelveen
Tel: +31(0)6 2708 1187
Email: floris@hotelsfortrees.com


