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Verslag van het bestuur

1 Verslag van het bestuur

1.1

Ontstaan en doel van de ASN Foundation

In de 61 jaar dat ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, bestaat, is veel veranderd. De belofte aan klanten is ongewijzigd:
de middelen die klanten aan de bank toevertrouwen, worden uitsluitend op maatschappelijk verantwoorde wijze uitgezet.
Haar betrokkenheid reikt echter verder. De bank schenkt een deel van haar winst aan projecten en organisaties die
bijdragen aan haar missie. Bij het 25-jarige jubileum van ASN Bank, in 1985, werd hiervoor het Jubileumfonds opgericht.
Dit fonds doneerde op ad-hoc-basis giften die waren verkregen van ASN Bank. Om het giftenbeleid van ASN Bank te
formaliseren en effectiever te maken, werd op 9 december 2004 de Stichting ASN Foundation (ASN Foundation) te Den
Haag opgericht. De stichting heeft als doel om duurzame initiatieven en de publiciteit hierover te bevorderen door middel
van financiële ondersteuning.

De missie en positie van ASN Bank
Vanaf het begin is het onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het geld dat
onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang. Zo dragen we bij aan een wereld
waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst. We bevorderen
duurzaamheid via onze activiteiten als bank en door actief bij te dragen aan duurzame initiatieven, projecten en
organisaties zoals ASN Foundation.

1.2

Manier van werken

Voor het selecteren van projecten en initiatieven hanteren we de volgende uitgangspunten:

•
•
•
•
•

Het project draagt positief bij aan de pijlers van ASN Bank op het vlak van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.
Het project levert een bijdrage aan de missie van ASN Bank en de daaruit voortvloeiende doelstellingen.
Het project is toegankelijk en aantrekkelijk voor de klanten en de doelgroep van ASN Bank.
Ontvanger is een Nederlandse rechtspersoon, in Nederland gevestigd. Projecten zijn gericht op beleving in
Nederland.
Het bestuur bepaalt uiteindelijk of het project aan deze criteria voldoet.

De selectie van projecten gebeurt pro-actief door ASN Bank en leden van de stichting. Er is geen mogelijkheid om
projecten in te dienen door derden. De Foundation heeft een samenwerkingsovereenkomst met ASN Bank op basis
waarvan budget, beleidsterrein, verantwoording en overige werkwijze is vastgesteld.
De Foundation zal een eigen, herkenbaar profiel nastreven naast ASN Bank en de ASN Bank-community Voor de Wereld
van Morgen. We richten ons op projecten die bij de pijlers van ASN Bank aansluiten. Naast de 'groene kant' van
duurzaamheid, richten we ons ook op de publieke – en sociale dimensie van duurzaamheid. Concreet gaat het dan om
initiatieven die:

•
•
•

de financiële weerbaarheid van Nederlanders vergroten;
de menselijke maat in dienstverlening verbeteren;
onderzoeksjournalisten initiëren over de thema's duurzaam ondernemen en democratie.

Hiermee wordt een eigen, herkenbaar initiatief genomen als invulling van bevorderen sociale duurzaamheid binnen pijler
mensenrechten. Tegelijkertijd streven we ernaar dat de initiatieven herkenbaar en toegankelijkheid zijn voor de diverse
stakeholders van ASN Bank.

1.3

Mede mogelijk gemaakt door ...

Het vermogen van de stichting dat beschikbaar is voor donaties bestaat uit de volgende componenten:

•
•

een bijdrage van ASN Bank;
een bedrag uit het loyaltyprogramma van ASN Credit Card.

In 2021 bedroeg de bijdrage van ASN Bank € 225.000. Het bedrag dat voor de ASN Foundation vrijkwam uit het
loyaltyprogramma van ASN Credit Card kwam neer op € 44.244. Van elke betaling die klanten met hun creditcard doen,
doneert ASN Bank een deel van haar eigen inkomsten rechtstreeks aan de duurzame projecten van haar
maatschappelijke partners (waaronder ook de ASN Foundation). Daarnaast doneert ASN Bank jaarlijks een vast bedrag
van € 1,65 voor elke klant met een zakelijke creditcard.
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Vanaf 1 januari 2021 staat de Stichting ASN Foundation niet meer open voor giften van particulieren. Dit besluit is eind
2020 gecommuniceerd.

1.4

Fiscale aspecten

Onze stichting is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

1.5

Evenementen en corona

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van coronamaatregelen. Met ingang van juni 2021 mochten culturele
ontmoetingsplaatsen (als theaters, musea en bioscopen) onder voorwaarden weer open en eind van het jaar besloot het
Kabinet om deze ontmoetingsplaatsen wederom te sluiten.
De kasstromen uit de fondsenverwerving zijn, volgens verwachting, op peil gebleven. Het type evenement dat we
steunden veranderde in veel gevallen van een fysiek evenement naar een virtueel evenement dat via internetverbinding
en video thuis was te volgen. Ondanks de strenge coronamaatregelen hebben we in 2021 invulling kunnen geven aan de
verschillende projecten en programma’s die binnen onze missie passen.
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1.6

Ons bestuur bestaat uit

Het bestuur van de ASN Foundation bestond in 2021 uit:

•
•
•

Joyce van der Est (voorzitter)
Arie Koornneef (secretaris-penningmeester)
Jeroen Jansen (bestuurslid)

Regels over samenstelling van het bestuur
•
•
•
•
•

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal en tenminste drie leden.
Bestuurders zijn natuurlijke personen.
De voorzitter van het bestuur is directielid van ASN Bank.
Een bestuurder mag maximaal vier jaar actief zijn, dit maximum geldt niet voor de voorzitter (zie artikel 4 lid 9).
De bestuurders treden af volgens een rooster dat zij zelf opstellen

Toekomst van het bestuur vanwege de veranderende organisatie van De Volksbank per 1 maart 2022:
De Volksbank zal per 1 maart 2022 overstappen op een nieuwe manier van werken, waarbij werknemers van de bank in
een 'agile' organisatiestructuur in zelfsturende teams gaan werken. In deze organisatieveranderingen heeft Joyce van der
Est ervoor gekozen om haar carriere voort te zetten als directeur bankieren voor alle bankmerken van de Volksbank,
waaronder ASN Bank. Stefanie Fernandez van Leeuwen - Leenman is de nieuwe directeur klant en dienstverlening, zij
neemt ook zitting in het bestuur van de ASN Foundation.
Joyce van der Est en Jeroen Jansen zijn per 1 maart afgetreden. Het huidige bestuur bedankt hen beiden voor hun inzet
van de afgelopen jaren.
Het bestuur ziet er per 1 maart 2022 als volgt uit:

•
•
•

Arie Koornneef (voorzitter)
Stefanie Fernandez van Leeuwen - Leenman (penningmeester)
Henk de Ligt (bestuurslid)

Er is in 2021 vier maal online vergaderd door het bestuur.

1.7

Projecten in 2021

De ASN Foundation ontvangt verzoeken voor financieel kleine en grote projecten. In 2021 ondersteunden we 5 projecten
voor een totaalbedrag van € 220.000. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle projecten die de stichting in 2021 heeft
gesteund, gerangschikt naar de omvang van de donatie.
We streven ernaar om het totaal van de donaties af te stemmen op het totaal van de ontvangen giften. Als de donaties
lager zijn dan de giften wordt het overschot aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Mede mogelijk gemaakt door ASN Foundation
Stichting Movies that Matter
Het jaarlijkse Movie That Matter Festival is hét internationale filmfestival over mensenrechten en een duurzame
samenleving. Met speelfilms, documentaires, debat, muziek en meer. Afgelopen jaar was er vanwege coronamaatregelen
een hybride opzet van het festival. Zowel in theaters in meerdere steden in Nederland als online. Het festival vond plaats
van 16 tot en met 25 april 2021. Met een rol voor de ASN film "Ode aan de mens", welke gemaakt is ter gelegenheid van
het 60-jarig bestaan van ASN Bank in 2020.

Stichting Nationale Geefdag (Giving Tuesday)
#Giving Tuesday is de wereldwijde actiedag om goed te doen. Onder het motto ‘geef om en aan een ander’, helpen
organisaties of particulieren een goed doel of iemand anders op deze dag. Daarmee is het een mooie tegenhanger van
de direct daaraan voorafgaande Black Friday. Na een positieve samenwerking in 2020, heeft ASN Foundation in 2021
nogmaals een bedrag gedoneerd aan dit initiatief
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Bevrijdingsfestival Den Haag
Tijdens de verschillende Bevrijdingsfestivals op 5 mei in Nederland vieren festivalbezoekers de vrijheid én betuigen ze
steun aan mensen die niet in vrijheid kunnen leven. De ASN Foundation sponsorde het festival in Den Haag.

Project voor LHBTI-ouderen
Het Nationaal Ouderenfonds vindt het belangrijk dat alle activiteiten van het Ouderenfonds toegankelijk zijn voor de
LHBTI-doelgroep en dat alle LHBTI-ouderen zich ook thuis en welkom voelen in hun organisatie. In de strategie van het
Ouderenfonds van 2020 tot 2023 richt het ouderenfonds zich op het bestrijden van eenzaamheid en het stimuleren van
actief ouder worden, maar ook op het inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving voor ouderen. Hierbij speelt de
omgeving een belangrijke rol; daarom heeft het Ouderenfonds de komende jaren als een van hun doelstellingen het
werken aan sociale inclusie en bewustwording bij ouderen én bij hun omgeving. De overkoepelende meer-jaren
doelstelling van het LHBTI project, het uitdragen en vergroten van sociale acceptatie van de LHBTI-ouderen sluit hier
naadloos op aan.

Investico
Investico is in 2016 opgezet als journalistiek samenwerkingsverband met als partners Trouw, Financieel Dagblad, de
Groene Amsterdammer, Argos, VPRO, Nieuwsuur en diverse andere landelijke en regionale mediapartners. Investico heeft
een onafhankelijke redactie van ongeveer vijftien redacteuren en specialiseert zich in diepgravende
onderzoeksjournalistiek. Met kwaliteitsournalistiek wil het tegenwicht bieden tegen opgeklopte schandalen en
scoregerichte politiek. Investico wil de democratische rechtstaat versterken met onderzoeksjournalistiek en het voeden
van het publieke debat.

1.8

Ondertekening verslag

Den Haag, 19 mei 2022
Arie Koornneef (voorzitter)
Stefanie Fernandez van Leeuwen - Leenman (penningmeester)
Henk de Ligt (bestuurslid)

8

2 Jaarrekening 2021

2 Jaarrekening 2021

9

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2021

2.1

Balans

BALANS

in euro’s
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

Ref.1

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden
Totaal passiva
De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen
naar de toelichtingen op de betreffende posten.
1

2.2

31-12-21

31-12-20

(A)
(B)

44.244
47.164
91.408

34.193
16.938
51.131

(C)
(D)

91.408
-91.408

42.661
8.470
51.131

De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in de paragrafen 4.5
respectievelijk 4.6. Dergelijke referenties staan ook in de hoofdstukken 5 en 6.

Staat van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro’s
Baten van bedrijven
Baten van particulieren
Rentebaten
Som der baten
Besteed aan doelstellingen
Algemene kosten
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
10

Bankkosten
Som van de lasten
Saldo van baten en lasten

2.3

Ref.
(E)

Realisatie
Begroot 2021
2021
269.244
225.000
269.244
225.000

Realisatie
2020
334.193
2.300
336.493

220.000
220.000

207.000
17.301
224.301

470.000
11.577
481.577

49.244

699

-145.084

497
497

325
325

207
207

48.747

374

-145.291

Bestemming saldo 2021

Saldo bestemmingsreserve per 31 december 2020
Mutatie bestemmingsreserve
Totale bestemmingsreserve per 31 december 2021
Het stichtingskapitaal van ASN Foundation is nihil.

€
€
€

42.661
48.747
91.408

2 Jaarrekening 2021

2.4

Toelichting algemeen

2.4.1

Algemeen

De Stichting ASN Foundation is statutair gevestigd in Den Haag. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
richtlijn RJ 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

2.4.2

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. De jaarrekening is opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2.4.3

Financiële risico’s

Renterisico
Het renterisico is voor de ASN Foundation verwaarloosbaar doordat er slechts zeer beperkt sprake is van rentedragende
activa of passiva.

Kredietrisico
De ASN Foundation verstrekt op dit moment geen kredieten of waarborgen. Het kredietrisico beperkt zich tot de
geldmiddelen die uitstaan bij De Volksbank N.V.

Valutarisico
Alle vorderingen en schulden luiden in euro’s. Er is daardoor geen sprake van valutarisico.

Liquiditeitsrisico
Het grootste deel van de inkomsten van de ASN Foundation betreft de gift van ASN Bank. De donaties door de stichting
worden afgestemd op basis van deze inkomsten. Als gevolg daarvan is het liquiditeitsrisico afgedekt.

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst. De bestuursleden, behalve de voorzitter en bestuursleden in
dienst van ASN Bank of de Volksbank, ontvangen een remuneratie. Het bestuurslid J.E. Jansen (niet in dienst van ASN
Bank of de Volksbank) heeft in 2021 geen vergoeding gedeclareerd.
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2.5

Toelichting op de balans

(A) Vorderingen en overlopende activa.
Vorderingen en overlopende activa in euro’s

31-12-21

Nog te ontvangen opbrengsten
Totaal vorderingen en overlopende activa

31-12-20

44.244
44.244

34.193
34.193

Vanuit het contract tussen ASN Bank en Stichting ASN Foundation ontvangt Stichting ASN Foundation naast een vast
bedrag, jaarlijks vast te stellen door ASN Bank, voor 2021 vastgesteld op € 225.000), een variabele supplementaire gift
vanuit het Loyalty fee programma van ASN Bank. Over 2021 was dit € 44.244.

(B) Liquide middelen
De liquide middelen staan op een renteloze rekening-courant bij De Volksbank N.V. en zijn direct opvraagbaar.
Liquide middelen in euro’s

31-12-21

Bankrekening
Totaal liquide middelen

31-12-20

47.164
47.164

16.938
16.938

(C) Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve in euro’s

1

Overige reserves
Resultaat lopend boekjaar
Totaal bestemmingsreserve
1

31-12-21

31-12-20

42.661
48.747
91.408

188.922
-146.261
42.661

De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in de paragrafen 4.5
respectievelijk 4.6. Dergelijke referenties staan ook in de hoofdstukken 5 en 6.

(D) Kortlopende schulden
Kortlopende schulden in euro’s

12

Betalingen onderweg
Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden
1

1

31-12-21

31-12-20

----

-8.470
8.470

De referenties in de balans en de Staat van baten en lasten verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in de paragrafen 4.5
respectievelijk 4.6. Dergelijke referenties staan ook in de hoofdstukken 5 en 6.

De nog te betalen kosten hebben betrekking op een correctie op de kosten voor de accountant inzake de
werkzaamheden voor het jaarverslag over 2020.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Per eind 2021 had de Stichting ASN Foundation de volgende verplichtingen voor het jaar 2022:
Een toezegging aan Movies that Matter voor het filmfestival in 2022 a € 25.000, alsmede een toezegging aan Het
Bevrijdingsfestival Den Haag 2022 a € 25.000.
Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer de ene partij bij de besluitvorming over financiële of operationele
kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. Verbonden partijen kunnen zowel
(juridische) entiteiten zijn als natuurlijke personen.

2 Jaarrekening 2021

Transacties met verbonden partijen
In het boekjaar hebben de volgende transacties met verbonden partijen plaatsgevonden:

•
•
•

baten uit fondsenwerving (€ 269.244);
remuneratie van de bestuursleden, uitgezonderd de voorzitter en bestuursleden in dienst van ASN Bank of
de Volksbank; € 0).
de diensten, waaronder administratie, die ASN Bank om niet ter beschikking stelt aan de Stichting.

13

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2021

2.6

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten van de ASN Foundation worden gevormd door bijdragen van ASN Bank en door donaties, schenkingen en
dergelijke van geïnteresseerden, onder wie klanten van ASN Bank. In 2021 heeft de ASN Foundation de volgende giften
ontvangen.
Giften in euro’s

Bedrijven (ASN Bank)
Particulieren
Totaal

31-12-21

31-12-20

269.244
-269.244

334.193
2.300
336.493

De baten uit fondsenwerving waren in 2021 € 44.244 hoger dan begroot. Dit komt door de toezegging van een gift vanuit
het zogenaamde Loyalty Programma dat ASN Bank voor haar themapartners met ICS (International Card Services) heeft
afgesloten. Hieruit kan jaarlijks eventueel nog een aanvullend bedrag verkregen worden, dit gegeven wordt in januari van
elk jaar bekend. ASN Bank schenkt namelijk een deel van de opbrengst die zij van ICS ontvangt over het door de ASN
klanten uitgegeven totaalbedrag met hun ASN Credit Card, aan haar themapartners. Over 2021 was dit bedrag voor ASN
Foundation € 44.244.
Van de totale baten is in 2021 99% (2020: 98%) besteed aan de doelstellingen. In 2021 (2020: nihil) zijn geen kosten
verantwoord uit eigen fondswerving.

Besteed aan doelstellingen
Een overzicht van de uitgaven aan projecten en programma’s vindt u in bijlage 1.

Algemene kosten
Algemene kosten in euro’s

14

31-12-21

Accountantskosten
Projectkosten
Overige kosten
Remuneratie bestuursleden
Totaal

31-12-20

-----

9.480
-3.067
-12.547

De overige kosten zijn in 2021 met € 3.067 afgenomen.
De verlaging van de accountantskosten is toe te schrijven aan het feit dat het bestuur besloten heeft de jaarlijkse externe
audit te vervangen door een interne audit met ingang van boekjaar 2021. Hierdoor wordt een bedrag van rond de
€ 10.000 bespaard, dit bedrag kan aan projecten worden besteed.
ASN Bank verstrekt de administratieve, secretariële en facilitaire diensten om niet.
Financiele baten en lasten in euro’s

Bankkosten
Totaal
Den Haag, 19 mei 2022
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Arie Koornneef (voorzitter)
Stefanie Fernandez van Leeuwen - Leenman (penningmeester)
Henk de Ligt (bestuurslid)

31-12-21

497
497

31-12-20

207
207

Overige gegevens
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3 Overige gegevens
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3 Overige gegevens
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Bijlage 1
Donaties door ASN Foundation

18

Organisatie

Project

R.G. Ruijs Bevrijdingsfestival
Den Haag
Giving Tuesday
Nationaal Ouderen Fonds
Movies that Matter 2021
Stichting Investico
Totaal

Bevrijdingsfestival 2021 Den Haag
Nationale Geefdag, een speciale dag om iets voor een ander te doen
Het bestrijden van eenzaamheid bij LHBTI-ouderen
Movies that Matter Filmfestival 2021
Het bieden van middelen om onderzoeksjournalistiek te bedrijven

Bedrag

20.000
25.000
25.000
50.000
100.000
220.000

Bijlage 2 Adresgegevens en personalia

Bijlage 2 Adresgegevens en
personalia
ASN Foundation
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
www.asnbank.nl/foundation
foundation@asnbank.nl

Personalia
Arie Koornneef
Sinds maart 2019 lid van het bestuur in de functie van secretaris-penningmeester, sinds maart 2022 voorzitter.
Arie Koornneef (1969) is sinds 1 april 2017 werkzaam als directeur van ASN Bank, per 1 januari 2018 in de functie van
directievoorzitter. In zijn vrije tijd is hij onder meer actief als penningmeester van Giro 555, een samenwerkingsverband
van hulporganisaties. Voor zijn komst naar Den Haag werkte Koornneef in verschillende functies bij SNS en de Volksbank,
het moederbedrijf van ASN Bank en SNS. Voor zijn bankierscarrière werkte hij voor Youth for Christ en Simavi.
Stefanie Fernández van Leeuwen-Leenman
Sinds maart 2022 lid van het bestuur in de functie van secretaris-penningmeester
Stefanie Fernández van Leeuwen-Leenman (1984) is sinds 2022 actief als Directeur Klant & Dienstverlening van ASN
Bank. Hiervoor bekleedde ze onder meer een interim-directiefunctie bij SNS en een managersfunctie bij het
hypotheekmerk BLG Wonen; deze merken maken overigens – net als ASN Bank – deel uit van de Volksbank. Haar eerste
stappen in de financiële wereld zette ze bij De Hypotheker.
Henk de Ligt
Sinds maart 2022 lid van het bestuur
Henk de Ligt (1957) heeft een lange staat van dienst op de afdeling Marketing & Communicatie van ASN Bank. Hij startte in
1986 op de afdeling ‘Propaganda & Registratie’ van de toenmalige vakbondsspaarbank en is sindsdien in verschillende
functies altijd betrokken geweest en gebleven bij campagnes, eigen media en maatschappelijke partnerships. Hij was van
2009 tot 2017 Afdelingshoofd Marketing en is sindsdien Senior Marketeer, waarin hij een meer adviserende rol vervult en
genoemde werkzaamheden combineert met speciale projecten. Zo stond hij recentelijk mede aan de wieg van ASN
Duurzaam Verzekeren en van het platform Woningverbeteraars. Hier vinden klanten van ASN Bank en haar zustermerken
BLG Wonen, Regiobank en SNS gerichte informatie over het verduurzamen van hun eigen huis. En kunnen zij ook terecht
voor offertes tot en met de uitvoering door technische installateurs.

Colofon
Ontwerp
MissionFromMars in samenwerking met SBDD
Opmaak/dtp
Quantes, in samenwerking met Elan Strategie & Creatie
Fotografie
BOREALIS
ASN Bank
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
Postbus 93514
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2509 AM Den Haag
ASN Klantenservice 070 – 35 69 335
ASN Bank 070 – 356 93 33
informatie@asnbank.nl
www.asnbank.nl
U kunt een pdf van dit jaarverslag downloaden van
www.asnbank.nl.
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Over de foto's
De prachtige foto’s in dit jaarverslag zijn van Jeroen Toirkens. Ze maken deel uit van het Borealis Project, een fotoreis die
hij samen met journalist Jelle Brandt Corstius ondernam. Een gedeelde liefde voor bossen bracht hen op het idee om de
boreale zone in beeld te brengen.
De boreale zone is het grootste bioom, de grootste vegetatiezone op aarde. Maar liefst 30 procent van alle bomen in de
wereld bevindt zich in deze zone. Ook qua CO2-opslag is de boreale zone groter dan het Amazonegebied in Brazilië. Die
CO2-opslag is meteen de grootste bijdrage van de noordelijke bossen; ze gaan hiermee de opwarming van de aarde
tegen. De boreale zone is dus van onschatbare waarde voor ons ecosysteem en het behoud van biodiversiteit. Met het
Borealis Project willen Toirkens en Brandt Corstius het belang aantonen van de verschillende waardes van het bos: de
ecologische, economische, filosofische en persoonlijke waardes.
Jelle Brandt Corstius en Jeroen Toirkens werkten al eerder samen aan het project NomadsLife waarin zij op zoek gingen
naar de laatst levende nomaden op het noordelijk halfrond. Uit deze samenwerking verscheen het prijswinnende boek
Nomad en diverse gezamenlijke reportages voor dagblad Trouw en Amnesty International.
Het Borealis Project, door ASN Bank financieel gesteund (in 2020), laat zien hoe het boreale bos bewoond, gebruikt,
bedreigd en beschermd wordt. Met de expositie in Fotomuseum Den Haag, het gelijknamige boek, lezingen, artikelen in
dagblad Trouw en verdere media-aandacht hopen Brandt Corstius en Toirkens een genuanceerd beeld te geven van het
onbekende woud.

21

