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Jaarverslag 2013
Algemeen
 Bestuur Stichting Trésor
Voorzitter:

Dhr. prof. dr. R. Boot

Secretaris:

Dhr. drs. V.P.A. Lukkien

Penningmeester:

Dhr. J. Schuurmans

Leden

Dhr. A.C. de Lang
Dhr. E. Persoon

(Wetenschappelijk) adviseurs:

Mw. dr. P.A. Verweij
Dhr. P. van der Meer
Dhr. mr. H.A. Teijen
Dhr. J. Wensing

Student leden van Advies (Ambassadeurs) : Mw. E. van Vliet
Dhr. K. Vriends
Dhr. G. Steur

Het bestuur van de Stichting Trésor is in het jaar 2013 in 5 vergaderingen bijeen geweest.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Trésor heeft in 2013 de volgende
wijzigingen ondergaan: het bestuur heeft met waardering afscheid genomen van dhr. F.A.
Maas Geesteranus als bestuurslid en penningmeester en zijn taak is overgenomen door
dhr. J. Schuurmans. Daarnaast zijn de heren De Groot en van Tol afgetreden als
bestuurslid en hun plaats is ingenomen door dhr. E. Persoon. Van mevr. M. J. Jansen Jacobs is afscheid genomen als wetenschappelijk adviseur van de Stichting, haar plaats is
ingenomen door dhr. P. van der Meer en dhr. J. Wensing.
Met veel genoegen heeft het bestuur mevr. E. van Vliet en de heren K. Vriends en G.
Steur verwelkomd als studentleden van advies die tevens een ambassadeursrol op zich
hebben genomen.
Het samenwerkingsverband met de organisatie Ficus Forever, een vereniging van acht
ficuskwekers in Nederland, is in 2013 gecontinueerd.
In 2013 is van 26 februari tot en met 13 maart vanuit het bestuur van de Stichting door
dhr. Lukkien en mw. Jeurissen een werkbezoek aan de Association Trésor in Frans Guyana gebracht. Tijdens dit werkbezoek hebben beiden de bijeenkomst van de Raad van
Advies voor het Regionale Natuurreservaat Trésor, onder voorzitterschap van het Conseil
Régional, bijgewoond. De raad kon geheel instemmen met het voorgenomen beleid van
de Association Trésor voor 2013.
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Tijdens het bestuursjaar 2013 is de aanstelling van dhr. Lukkien ten behoeve van de
Stichting door het Departement Biologie gecontinueerd en een beleidsnotitie opgesteld.
Deze beleidsnota omschrijft de relatie van de Stichting met het Departement Biologie. In
deze notitie zijn ook de eerste paragrafen opgenomen voor de toekomstige samenwerking
tussen de Stichting Trésor, de Prins Bernhard Leerstoel en het Copernicus Instituut voor
Duurzaamheid.
Op zaterdag 9 november heeft dhr. E. Persoon zijn Ficuskwekerij Zwetlande opengesteld
voor de jaarlijkse donateursdag van de Stichting Trésor. Deze dag is door ruim 60
donateurs bezocht en mede door de bijzondere gastvrijheid van de familie Persoon door
alle aanwezigen als zeer geslaagd ervaren.
Het programma van deze dag stond vooral in het teken van de introductie van de Ficus
americana ssp. guyanensis cv Trésor op de Europese markt, waarbij een deel van de
verkoopopbrengst terugvloeit naar het gebied van herkomst (Frans - Guyana).
De Stichting heeft in verband met deze introductie een memorandum (MOU)
ondertekend, die de relatie tussen de Stichting en de Vereniging van Ficuskwekers “Ficus
Forever Sales’’ en Esperit plant, nader vastlegt. Daarnaast is met deze introductie
eenzelfde conceptovereenkomst tot stand gekomen, die de relatie met het Conseil
Régional in Frans Guyana nader omschrijft. Zoals het zich nu laat aanzien (januari 2015)
zal de tekst hiervan maart 2015 definitief worden vastgelegd.
Onder leiding van dhr. Teijen is in 2013 een begin gemaakt met de opstelling van de
nieuwe statuten voor de Stichting Trésor. Deze nieuwe statuten zijn inmiddels gereed
gekomen en getekend. Ook is een eerste aanzet gemaakt voor een huishoudelijk
regelement.
Tenslotte is door mevr. E. van Vliet en dhr. K. Vriends een enquête opgesteld voor de
donateurs van de Stichting waarop 10 % van de donateurs hebben gereageerd! Daarnaast
heeft de Stichting Trésor zich gepresenteerd op de Duurzaamheidsmarkt van de
Diergaarde Blijdorp (20 oktober) en op de Dag van de Natuur in de Koninklijke Burgers
Zoo (4 oktober).
Het jaar 2013 stond in belangrijke mate in dienst van de voorbereidingen voor de
nieuwbouw van het entreegebouw voor het Trésorreservaat en de verwerving van de
bijbehorende fondsen.
 Vrijwilligers
Met grote inzet van dhr. E.A.G. Augusteijn (websitebeheerder) is de website van de
Stichting Trésor (www.tresorrainforest.org) in 2013 verder ontwikkeld en uitgebreid.
Daarnaast verrichtten mevr. A.M. Posner, mevr. P. Frank, mevr. H. Simon - Duttenhofer,
mevr. L. Vreman, mevr. C. Liddell, mevr. A. Niedermeier, mevr. M. Leutwiler, mevr. W.
Biemond, mevr. E. van Vliet, dhr. M. Block, mevr. I. de Kanter en dhr. D. Blom al het
vertaalwerk in 2013 van documenten voor de viertalige website
(www. tresorrainforest.org) ten behoeve van de communicatie tussen de Stichting Trésor
en de Association en andere Franse organisaties.
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De eindredactie van Trésor Nieuws werd in 2013 wederom verzorgd door dhr. E.A.G.
Augusteijn in samenwerking met dhr. V.P.A. Lukkien (secretaris Stichting Trésor).
Alle administratieve werkzaamheden, waaronder de donateursadministratie, zijn, evenals
in voorgaande jaren, op gedeeltelijk vrijwillige basis uitgevoerd door mevr. P. Jeurissen.
Daarnaast heeft zij vooral bijgedragen aan het contact met donateurs, het contact met de
Association in Frans - Guyana en de Stichting Peperpot in Suriname, de voorbereidende
werkzaamheden voor vergaderingen, verzendingen Trésor Nieuws en de organisatie van
bijeenkomsten.
Mevr. M. Rijkhoek heeft steeds waar dat mogelijk was mevr. P. Jeurissen in haar werk
ondersteund bij de verzorging van de certificaten voor de adoptie van vierkante meters
Trésor.
De Utrechtse Biologen Vereniging heeft ook in 2013 de werkzaamheden rond de
verzending van Trésor Nieuws op zich genomen.
De Stichting Trésor is sinds 1996 een instelling als bedoeld in Artikel 24 lid 2 van de
Successiewet 1956. Sinds september 2008 is de Stichting een door de Belastingdienst
erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de Stichting
schenkingen en legaten met vrijstelling van schenkings- en successierecht mag ontvangen.
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De Association Trésor
Vrijwilligers
Alle activiteiten van de Association die in dit jaarverslag worden beschreven zouden niet
tot stand zijn gekomen zonder de enorme inzet van vele vrijwilligers.
Wij danken van harte: Alain Alcide, Luciana Aliker, Eric Augusteijn, Antoine Baglan,
Christopher Baroloto, Sébastien Barrioz, Aurélien Bertran, Lilian Blanc, Michel Boudrie,
Charlotte Briand, Olivier Broussard, Olivier Brunaux, Hélène Bruniquel, Julien Cambou,
Clément Cambrézy, Yesenia Cervignon, Céline Charlec, Maxime Cobigo, Leticia
Collado, Isabelle Delafosse, Marguerite Delaval, Maël Dewynter, Julien Engel, Renske
Ek, Guillaume Feuillet, Olivier Fortune, Laurent Garnier, Elodie Gault, Pascal Gombault,
Jean Jacques de Granville, Stéphane Guitet, Antoine Hauselmann, Benoît Hurpeau,
Patrick Ingremeau, Géraldine Jaffrelot, Pipasi Jeurissen, Laurent Kelle, Damien
Laversanne, Guillaume Léotard, Sébastien Linares, Thomas Luglia, Vijko Lukkien,
Sophie Maillé, Stéphane Maillard, Christian Marty, Petrus Naisso, Vincent Pelletier,
Bernard Perrin, Pascal Petronelli, Kevin Pineau, Nyls de Pracontal, Valérie Pontana,
Laetitia Proux, Hervé Quezel, Alize Ricardou, Rémy Ruiz, Anna Rey, Vincent Rufray,
Jean Luc Sibille, Marjolaine Sirre, Romain Taravella, Johan Tascon, Benoît de Thoisy,
Olivier Tostain, Sylvian Uriot, Alexandre Vinot, Aurore Vogel en Ombeline Vrignaud.
Kantoor
Het kantoor van de Association is gevestigd in een gebouw aan de 15 rue Guéril te
Cayenne. Deze locatie wordt gedeeld met een andere organisaties (GRAINE) .
Bestuur
Voorzitter:

Dhr. O. Tostain

Penningmeester:

Dhr. K. Pineau

Secretaris:

Mevr.. C. Briand

Overige leden :

Mevr. I. Delafosse
Dhr. Th. Luglia
Mevr. A. Richardou
Mevr. C. Bedeau

Personeel
Conservator:

Dhr. O. Fortune

Educatief medewerker / boswachter:

Dhr. J. F. Szpigel
Dhr. B. Villette
Dhr. Th. Sigognault

In tijdelijke dienst met betrekking tot het in kaart brengen van het gehele reservaat: Mevr.
C. Bedeau.
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Na de beslissing van de Regionale Raad om de salarissubsidie in de loop van het jaar te
verhogen, is het in 2013 mogelijk geworden om dhr. Th. Sigognault vanaf juni (2013) aan
te stellen als educatief medewerker. De kosten die hieraan verbonden zijn worden
gelijkelijk verdeeld tussen de Association Trésor, dit via de subsidie van de Regionale
Raad en het WWF Frans - Guyana. Het gewenste profiel omvat de voorlichting over de
relatie tussen de koolstofopslag van bossen en klimaat en de voorlichting aan bezoekers
aan het reservaat.
Stages
In het kader van het opstellen van een nieuw beheerplan (2013-2017) voor de komende 5
jaren heeft mevr. M. Rusin als pas afgestudeerde aan de Universiteit van Luik, gedurende
de periode januari - april stage gelopen bij de Association en op die manier een
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit beheerplan.
Opleiding en Training
Dhr. O. Fortune heeft in 2013 een extra cursus gevolgd voor financieel management en
dhr. Th. Signault heeft in deze zelfde periode een training gevolgd voor educatie en
voorlichting. Beide cursussen zijn extern gefinancierd.
Huisvesting, terrein en beheer
De Association is nog steeds gevestigd in het pand op het terrein Massel, dat gedeeld
wordt met GRAINE.
In afwachting van een passende beslissing over de huisvesting van het kantoor in het dorp
Roura, de gemeente waarin ons reservaat is gelegen, zullen wij in ieder geval deze
kantoorruimte blijven gebruiken.
Het postadres is voortaan: 15, Rue Georges GUERIL, i.p.v. Massel. Deze adreswijziging
moet langzaamaan ingevoerd worden en gecommuniceerd naar alle relaties.
In 2013 zijn noodzakelijke materialen en apparatuur aangekocht waaronder
veiligheidskleding voor het werken met kettingzagen (verwijderen van omgevallen bomen
over de educatieve route door het bos) en diverse uitrustingsstukken voor onderzoek in
het veld (kompassen, lampen, kook- en slaapspullen en een droogoven)
Een nieuw systeem om het aantal bezoekers te tellen
Om precieze gegevens te verkrijgen over het aantal bezoekers van het botanische pad, is
er op 17 januari 2012 een klein telapparaat, een zogenaamde eco-teller geplaatst. Dit is
mogelijk gemaakt dankzij de subsidie van WWF Frankrijk. Hoewel de eco-teller verdekt
stond opgesteld, is hij door bezoekers in 2013 ontdekt. Ze hebben geprobeerd hem los te
maken. Het apparaat is nu zodanig in een betonnen houder geplaatst aan het begin van de
educatieve route dat dergelijke beschadigingen naar alle waarschijnlijkheid minder snel
zullen optreden.
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Onderhoud botanisch pad en de weg
In de kleine schuilhut aan het begin van de educatieve route door het bos zijn drie nieuwe
panelen geplaatst. Deze drie panelen geven een beeld van de ontstaansgeschiedenis van
het reservaat, toegangsregels en de bijzondere planten en dieren, die de bezoeker tijdens
wandeling kan ontmoeten.
Daarnaast zijn nieuwe voorzieningen gerealiseerd op de route om deze plaatsen veiliger
te maken.

Nieuwe informatie borden in de kleine schuilgelegenheid aan het begin van de educatieve
route.
De invasieve plantensoort Lantana is nog steeds aanwezig langs de weg naar het
reservaat en wordt nog steeds regelmatig bestreden. Op de savannes zijn tot op heden
geen invasieve soorten vastgesteld.
Beheer van het natuurreservaat
Bewaking en toezicht
Bewaking en toezicht worden uitgevoerd
volgens het beheerplan ‘2013-2017’. Deze
taak werd wekelijks minstens een maal
uitgevoerd afwisselend op de belangrijkste
plaatsen (Favard, Placer Trésor, Orapu en
langs de weg). Doordat het entreegebouw
nog niet herbouwd is, is het in 2013
moeilijker gebleken ook nachtelijke
controles uit te voeren. In totaal zijn in
2013 14 verstoringen vastgesteld, hetzelfde
aantal als in 2012. Tien van deze
verstoringen hadden te maken met illegale
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jacht.
De bebording van de grenzen van het reservaat
De afbakening van het reservaat langs de grenzen van het reservaat is
een belangrijk onderdeel van het beheer. De twee zijgrenzen zijn al
klaar (borden 10x10 cm, met verboden toegang en borden dubbel A4
met aanvullende informatie). De borden zijn geplaatst op een afstand
van 20 m van elkaar terwijl de A4 borden geplaatst zijn aan het begin
van ieder jachtpad. De rest van de borden is gebruikt om de grens langs
de weg af te bakenen. Grote borden worden gebruikt om de ingang van
het reservaat aan te geven. De bebording zoals gepland met grote
borden langs de rivier de Orapu heeft in 2013 vertraging opgelopen,
daar deze borden bij de brand verloren zijn gegaan.

Het Beheerplan 2013 2017
In december 2013 is het nieuwe beheerplan (2013-2017) voor het Trésorreservaat gereed
gekomen en zal in 2014 voor goedkeuring aan de Raad van Advies, onder
voorzitterschap van het Conseil Régional, worden aangeboden.
Inventarisaties, wetenschappelijk onderzoek en monitoring
Door het veldwerk, verricht in 2013, konden weer opnieuw niet eerder waargenomen
soorten aan de totale lijst van voorkomende planten en dieren in Trésor worden
toegevoegd. Hierbij moet worden opgemerkt dat een flink aantal soorten nog op een juiste
determinatie wachten.
Tabel 1: Overzicht (2013) van voorkomende planten- en diersoorten in het Trésor
reservaat.
Groep

Flora
Zoogdieren,
inclusief
vleermuizen
Reptielen
Amfibieën
Vogels
Vissen

FransGuyana
totaal
aantal
soorten
ongeveer
5000
189

Res. Trésor
(voor 2008)
totaal aantal
soorten

Reservaat Trésor 2013
(na het BP 2008-2012)
totaal aantal soorten

1060

1301

60

115

167
132
713
482

60
41
301
4

81
57
330
57

De samenvatting van de waarnemingen (en van de methode hoe de gegevens zijn
verkregen) zal in het volgende ‘beheerplan 2013-2017’, waarvan deel A in bewerking is,
verspreid worden.
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Monitoring Dendrobates en Chytriden
Volgens hetzelfde protocol als in 2009 heeft het team van het reservaat in het begin van
het jaar een monitoringonderzoek uitgevoerd naar de populatie van de Dendrobates
tinctorius op het botanische pad. Door deze studie, die gebaseerd is op een eerdere
getoetste methode: Vangen-Merken-Opnieuw vangen, kunnen we de omvang van de
aanwezige populatie schatten. Deze monitoring zal jaarlijks herhaald worden om
eventuele schommelingen in de aantallen van de soort aan te tonen.
De Chytride (Batrachochytrium
dendrobatidis) is een pathogene
schimmel die parasiteert op amfibieën.
Vandaag de dag is deze schimmel bekend
in alle gematigde en tropische gebieden
en is verantwoordelijk voor de afname, ja
zelfs verdwijning van talrijke soorten
over de hele wereld. Onlangs is hij
gesignaleerd in Frans - Guyana en is er
een reeks monsteropnames uitgevoerd op
verschillende plaatsen, waaronder het
natuurreservaat Trésor. Volgens de eerste
resultaten lijkt het erop dat de chytride infectie voorkomt in Trésor, doordat
enkele monsters positief bleken te zijn. Een jaarlijkse analyse gekoppeld aan een
monitoring zal een verspreiding van de besmetting kunnen aantonen en de invloed
daarvan op de aantallen amfibieën in de streek. Ook in 2013 bleken opnieuw enkele
monsters positief.
Inventarisatie van het botanische pad
De jaarlijkse en regelmatige inventarisatie langs het botanische pad, ook wel aangeduid
als educatieve route, is ook in 2013 gecontinueerd.
Doel hierbij is onder andere om inzicht te verkrijgen in de tijdstip van bloei en
vruchtzetting van de verschillende soorten kruidachtige en vooral houtige gewassen. De
resultaten van dit fenologisch onderzoek zullen vooral gebruikt worden om bezoekers
beter te kunnen voorlichten over wat tijdens de wandeling door de verschillende
seizoenen heen kan worden waargenomen.
De kartering van de biotopen van het reservaat Trésor is in 2013 gecontinueerd
Van april tot september 2013 heeft
Caroline Bedeau, stagiaire van de
Universiteit van la Rochelle,
gewerkt in Trésor, om de biotopen
nauwkeurig in kaart te brengen.
Hierbij zijn ook de zeven
vegetatietypes van het reservaat die
door Ek et al. in 2000 zijn
vastgesteld aan een meer gedetailleerd onderzoek onderworpen.
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Dit onderzoek is een vervolg op een eerder soortgelijk onderzoek in 2010, dat door
medewerkers van het natuurreservaat Mont Grand Matoury is uitgevoerd en waar
eveneens de verschillende biotopen nauwkeurig in kaart zijn gebracht. Dit in het kader
van het karteringsprogramma van de natte gebieden van Frans - Guyana o.l.v. DEAL.
Gezien eenzelfde ligging van het reservaat Trésor en de overeenkomsten in de natuurlijke
biotopen heeft DEAL, op verzoek van dhr. B. Goguillon, erin toegestemd dat ook Trésor
in het kader van hetzelfde programma, dit onderzoek mocht uitvoeren. Dhr. S. Linarès,
chef van de dienst GIS bij DEAL heeft de opdracht gekregen dit onderzoek te
coördineren en het werk van Caroline stap voor stap te begeleiden.
Bij dit onderzoek wordt met behulp van het interpreteren van infrarode luchtfoto’s met
een hoge resolutie, in combinatie met veldwerk (op de grond), een nauwkeurige
beschrijving van de aanwezige biotopen nagestreefd. Het doel is een adequate
onderverdeling van de in kaart gebrachte verschillende biotopen van Trésor te verkrijgen
als basis voor een goed beheerplan.
Het maken van de luchtfoto’s is uitbesteed aan een gespecialiseerde firma, l’Avion Jaune
(Fig. 1).
Dit bedrijf is daarvoor speciaal uit Frankrijk over gekomen. Na een eerste mislukte
poging in mei, vanwege de dichte bewolking boven het Kawgebied, zijn de foto’s
uiteindelijk eind juli genomen. De identificatie en beschrijving van de biotopen is
uitgevoerd in samenwerking met de twee deskundigen: dhr. L. Procópio en dhr. G.
Léotard (10 dagen veldwerk samen met de boswachters).

Een indruk van het vliegtuig waarmee de foto’s zijn genomen, met daarop de
gemonteerde camera.
Momenteel heeft dit onderzoek op het grondgebied van het reservaat en omgeving 17
vegetatietypes (biotopen) aangetoond. Vanwege de vertraging door de
weersomstandigheden kon dit project door Caroline niet binnen de beschikbare tijd
worden afgerond.
Daarom is haar een tijdelijk contract aangeboden, dit is mogelijk gemaakt dankzij extra
financiële steun van DEAL. Dit nieuwe contract is in 2013 ingegaan.
Monitoring van het voorkomen van de Tapir.
In 2013 is de inventarisatie gestart van de Laagland tapir in het Trésor reservaat. Dit
project is voor €13.200 gefinancierd door het IEB en in nauwe samenwerking met de
12

organisatie Kwata tot stand gekomen en uitgevoerd. Doel hierbij is om aan de hand van
registraties door middel van cameravallen (zie foto) inzicht te verkrijgen in de aantallen
voorkomende Tapirs door het gehele jaar heen en biotoopvoorkeuren van deze dieren. De
resultaten van dit onderzoek zijn van belang om de beschrijving van de invloed van jacht,
juist ook buiten het reservaat, van de juiste gegevens te voorzien.
Dit onderzoek zal ook in 2014 worden gecontinueerd.

Een camera registratie van een Laagland tapir in Trésor.
Het IKA onderzoek
(Indice Kilométrique d’Abondance, Kilometer densiteitindex. Punt-transect-methode)
Bij deze methode worden op een bepaald traject observatiepunten uitgezet, telkens op 1
kilometer afstand van elkaar. De methode berust op het principe dat het aantal
waargenomen dieren per kilometer in verhouding staat tot de dichtheid van de aanwezige
populatie.
In de periode van 6 tot 13 augustus heeft een vervolgonderzoek plaats gevonden in het
kader van deze studie. Het doel hierbij is inzicht te verkrijgen in de populatie dichtheid en
schommelingen door de jaren heen van de waargenomen (vooral jacht-) dieren.
Een dergelijk onderzoek vraagt van onze mensen dat zij dagenlang in het veld verkeren en
daar dan ook overnachten.
In 2013 waren er tijdens dit onderzoek 64 contactmomenten waarbij 14 verschillende
soorten werden geregistreerd.
Het verder in kaart brengen van het reservaat
In 2013 zijn twee nieuwe e karteringen van het Trésorreservaat uitgevoerd.
Het eerste onderzoek betreft het verder in kaart brengen van de waterlopen in het
Reservaat (zie bijgaande kaart). Inzicht in het verloop van de verschillende
kreeksystemen zijn van belang om zowel de risico’s van verstoring als van vervuiling van
buitenaf beter te kunnen beoordelen en te monitoren, dit inclusief het omschrijven van de
verschillende beheer maatregelen.

13

Tijdens het onderzoek in 2013 naar de waterlopen binnen het reservaat is een beter
inzicht verkregen in de waterhuishouding van het reservaat en nieuwe waterlopen
gevonden.
Een tweede kaart-project dat in 2013, in samenwerking met de heer Martijn van Bel
(archeoloog), verbonden aan het instituut INRAP Guyana, van start is gegaan betreft het
onderzoek naar resten van menselijke activiteiten in het verleden in het reservaat.
Dit onderzoek zal in 2014 worden gecontinueerd.
Educatieve en voorlichtende activiteiten
Voor 2012 en 2013 is besloten tijdelijk minder rondleidingen in het reservaat te geven
om op deze wijze tijd vrij te maken voor het opstellen van het nieuwe Beheerplan 2013 2017. Het Trésorreservaat is steeds zeer actief en toont grote betrokkenheid bij
educatieve en voorlichtende activiteiten, zowel door het ontvangen en rondleiden van
groepen, waaronder schoolklassen als door het vervaardigen van lesmateriaal om ons
educatief programma aantrekkelijker te maken.
In 2013 jaar heeft ons team 19 programma’s uitgevoerd. Hierbij zijn steeds ook
rondleidingen georganiseerd in het reservaat (voor het publiek en voor scholieren).
Uiteraard door het verlies van het entreegebouw konden niet zoals in voorgaande jaren
meer uitgebreide programma’s voor schoolklassen worden georganiseerd. Bij de
rondleidingen werden in totaal 382 deelnemers verwelkomd waaronder 164 kinderen (tot
16 jaar).
‘Dendrobates spel’ en dierenfiguren
De Stichting Remco Maas Geesteranus Nature Fund heeft de vervaardiging gefinancierd
van 6 dierenfiguren die bij dit spel horen. Alle figuren worden in hars uitgevoerd en
zullen worden toegevoegd aan de tentoonstelling in het entreegebouw van het Reservaat.
Daarnaast wordt een animatie over de levenscyclus over de gifkikkers gemaakt. De
uitvoering is in handen van mevr. H. Martin van het Natuurhistorisch Museum van Parijs
en zal in 2013 worden gerealiseerd.
De 6 gekozen ‘reuzen’ figuren zullen voorstellen: Vogelspin, Gordeldier, Oropolenda,
Gifkikker, Termiet en Mier.
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De animatiecyclus over de pijlgifkikkers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor
het mogelijk wordt het leven van deze dieren te leren kennen en ook de manier waarop ze
bestudeerd worden in het Trésor reservaat (PowerPoint ‘Pijlgifkikkers’ en spel). Ten
slotte wil de Association graag ieder kind een afgietsel van een pijlgifkikker geven, dat hij
of zij met onze begeleiding kan verven en vervolgens mee naar huis mag nemen.
Daarnaast is een game ontwikkeld waarin de levenscyclus van de ”pijlgifkikker” centraal
staat. Dankzij de steun uit het Remco Maas Geesteranus Nature Fund kon dit project in
2013 verder worden ontwikkeld. Aanvullende subsidieaanvragen zijn ingediend bij
DEAL.
De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe entree gebouw
In juni is met behulp van een grote groep vrijwilligers de bouwplaats voor het nieuwe
entreegebouw geheel opgeruimd en schoongemaakt.
Inmiddels heeft de verzekering een bedrag van € 50.871 uitgekeerd en met
aanvullende fondsen, onder andere beschikbaar gesteld door het Conseil Régional, de
Stichting Trésor en DEAL zijn in 2013 de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe
gebouw begonnen. Gekozen is voor materialen (steen en metaal ) die in veel opzichten
een grotere preventie bij brand hebben.
In begin 2014 zullen de ontwerpen beschikbaar zijn.
De Koolstof route, een nieuwe educatieve route door het reservaat
In samenwerking met het WWF, die voor dit doel een bedrag van €25.000 beschikbaar
heeft gesteld, is in 2013 begonnen met de aanleg van een nieuwe educatieve route door
het reservaat. Langs deze route, die aansluit op de reeds bestaande route, worden de
thema’s koolstof , bossen en klimaat uitgebreid aan de hand van presentatieborden (een
viertal “totems”) behandeld.
De opening van deze route zal in 2014 plaats vinden.
Campagne Fréquence Grenouille
De campagne Fréquence Grenouille, geleid door een
samenwerkingsverband van verenigingen, wordt ieder
jaar uitgevoerd. Ons team draagt steeds bij met een
nachtelijke rondleiding over het botanische pad, en met
het bezoek aan een kikkerpoel in het Kawgebied.
Aan een educatief programma, geïnitieerd door het
Conseil Régional, namen in het Trésor totaal 89
jongeren deel.
Bijzondere activiteiten voor studenten
Onze boswachter Jean-François Szpigel heeft in 2013 als lid van de
Beoordelingscommissie gedurende drie dagen deelgenomen aan de beoordeling van de
examens voor Behoud en Beheer van Studenten aan de Landbouwschool in Matiti.
Voorlichting
In 2013 is een begin gemaakt met de bouw van een website voor de Association Trésor
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met in combinatie daarmee de uitgave van een eigen Nieuwsbrief.
Beide zullen in 2014 worden gerealiseerd. De realisatie (€ 8650,-) van deze website
inclusief een virtuele tocht door het reservaat is gefinancierd door de stad Cayenne en de
Stichting Trésor.
Samenwerkingsverbanden
WWF Guyane
In nauwe samenwerking met het WWF Guyane en het Conseil Régional kon in november
2013 een nieuwe staflid (Thomas Sigognault) voor voorlichtende en educatieve taken
worden aangesteld.
De voorwaarde die hierbij gesteld is, is dat deze nieuwe medewerker ook alle aandacht
besteedt aan de resultaten en de maatschappelijke implicaties van het onderzoek naar de
koolstofopslag van bossen in het gebied. Aan dit verzoek is in de loop van 2013 door de
Association Trésor gevolg gegeven. De opening van deze route staat gepland voor 2014.
Samenwerking met GEPOG
De organisatie GEPOG doet onderzoek naar de Oranje rotshaan in het Kawgebied, dit in
het kader van het project Life + CAP DOM.
In samenwerking met deze organisatie heeft in 2013 een nieuwe telling van vogels plaats
gevonden in het reservaat als vervolg op het eerder uitgevoerde ringprogramma (STOC:
Suivi Temporel d’Oiseaux Communs): Monitoring van algemeen voorkomende vogels.
Samenwerking met DEAL
DEAL heeft dit jaar de nieuwe karteringsprogramma van de biotopen van ons reservaat
gefinancierd die passen in het onderzoek van de natte gebieden van Frans-Guyana.
Conservatoire des Espaces Naturelles de Guyane (CEN) en samenwerking tussen de
natuurreservaten
Door uitwisseling van medewerkers tussen deze verschillende reservaten kunnen de wat
grotere werkzaamheden en onderzoek in de diverse reservaten in samenwerking worden
gerealiseerd. Onze medewerkers hebben op deze in totaal 25 werkdagen extern
meegewerkt aan programma’s en Trésor ontving in 2013 10 dagen ondersteuning.
De Association Trésor heeft veel baat bij de informatie uit dit overleg en kan altijd met
een of ander natuurreservaat contact opnemen om eventueel kennis uit te wisselen.
Onze vertegenwoordigers in de CEN zijn: Dhr. O. Tostain, als afgevaardigde van het
bestuur van de Association Trésor en Dhr. O. Fortune, als afgevaardigde van betaalde
medewerkers van de Association Trésor.
De Association heeft baat bij de diverse cursussen die geboden worden door ATEN en het
netwerk TEMEUM en die gecoördineerd worden door CEN.
Hierdoor kunnen personeelsleden van reservaten geheel gratis cursussen volgen die ze
direct kunnen toepassen bij de uitoefening van hun taken. Voorbeelden van deze
cursussen zijn een cursus GIS, Ontmoetingsdag boswachters, etc.
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Overzicht van in dit jaarverslag genoemde organisaties en
gebruikte afkortingen
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BTS-GPN (Brevet de technicien supérieur-Gestion et protection de
l’environnement): HBO-opleiding op het gebied van het milieu.
CdL (Conservatoire du Littoral): Organisatie met als doelstelling bedreigde
natuurgebieden te beschermen, met name in de kustgebieden, door het voeren van
goed ruimtelijk beleid.
CEN (Conservatoire des Espaces Naturels): Overkoepelende organisatie van
natuurbeschermingsorganisaties.
CENG (Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane): Overkoepelende
organisatie van natuurbeschermingsorganisaties van Frans-Guyana.
CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement): Openbaar Frans orgaan dat gericht is op agronomisch
wetenschappelijk onderzoek in de warme landen.
Comité du Tourisme Guyanais. Het Frans-Guyanese bureau voor toerisme.
Compagnie des Guides (Vereniging van gidsen): Ondersteunen de ontwikkeling
van het toerisme.
Conseil Régional. Volksvertegenwoordiging van Frans-Guyana.
DEAL (Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement) Regionaal orgaan van het Franse ministerie van ecologie, duurzame
ontwikkeling en energie.
DSRU (Développement social et Renovation urbaine): Gemeentelijke instelling
van Cayenne gericht op de verbetering van het leven van de mensen in de
achterstandswijken.
ECOFOG (Ecologie Des Forêts De Guyane) Onderzoeksgroep gericht op de
ecologie van de bossen van Frans-Guyana.
EDF DiversiTerre. Stichting voor goede doelen van de Franse
elektriciteitsmaatschappij EDF (Electricité de France).
FONDATION DU PATRIMOINE: Particuliere instelling zonder winstoogmerk
die zich ten doel stelt het patrimonium dat niet beschermd wordt door de staat, te
behouden
FRÉQUENCE GRENOUILLE: Voorlichtingscampagne, bewustmaking van het
publiek voor het behoud van waterrijke gebieden.
GEPOG (Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux de Guyane): FransGuyanese natuurbeschermingsorganisatie voor natuureducatie en de studie en
bescherming van vogels.
GRAINE (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement) heeft tot doel de ontwikkeling van milieueducatie en duurzame
ontwikkeling.
IKA (Indice Kilométrique d’Abondance): Kilometer densiteitindex. Punt-transectmethode. Bij deze methode worden op een bepaald traject observatiepunten
uitgezet, telkens op 1 kilometer afstand van elkaar. De methode berust op het
principe dat het aantal waargenomen dieren per kilometer in verhouding staat tot
de dichtheid van de aanwezige populatie.
INNO fonds (Internationale Natuurbescherming Nederlandse Organisaties)
Instituut Copernicus: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
duurzaamheid.











18

Kwata, NGO voor de bescherming van dieren in Frans Guyana.
Life + Cap DOM: Kennis, beheer en bescherming van vogelsoorten en bedreigde
habitats.
ONF (Office National des Forêts). Het Franse Staatsbosbeheer.
PNRG (Parc Naturel Regional de Guyane): De Regionale Natuurparken zijn
opgezet ter bescherming van de natuur van bewoonde rurale gebieden.
REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
RNF (Réserves Naturelles de France). Overkoepelende organisatie van
natuurreservaten die ook de verschillende Associations in Frans-Guyana
ondersteunt.
Société Entomologique de Guyane: Vereniging die zich bezig houdt met het
bestuderen van insecten.
STOC (Suivi Temporel d’Oiseaux Communs): Monitoring van algemeen
voorkomende vogels.
WNF: Wereld Natuur Fonds.

Financieel verslag 2013
Voor Trésor was 2013 ook financieel gezien een bijzonder jaar. Het was het eerste jaar
zonder schulden. Maar ook het jaar waarin twee belangrijke sponsoren afvielen vanwege
de economisch moeilijke tijden. En halverwege 2013 heeft Frans Maas Geesteranus zijn
functie van penningmeester overgedragen aan Jelle Schuurmans.
 Sponsoren
In 2013 heeft de stichting Trésor wel weer bijdragen ontvangen van de volgende
sponsoren :
 FicusForever, de vereniging van ficuskwekers, heeft dit jaar een bijdrage geleverd
van € 4.000,00.
Naast de toegezegde bijdrage van € 2.500,00 zijn ook de kosten van de donateurs
dag in november ten bedrage van € 1.500,00 geheel door FicusForever voor eigen
rekening genomen.
 Biohorma leverde wederom een bijdrage van € 2.500,00.
Het totaal van de sponsoring is € 6.500,00.
Dat is aanzienlijk minder dan in het voorgaande jaar. Dat als gevolg van het uitvallen van
twee grote bijdragen. Namelijk die van Keukenhuys – de 2de Kamer en die van het
Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht .

Donateurs
Jaarverslag Donateurs over 2013
Behalve de sponsoren hebben in 2013 de donateurs in totaal 521 donaties gedaan.
Ten opzichte van 2012 is het aantal donaties vrijwel gelijk gebleven. Het totale bedrag
aan donaties is net iets hoger dan in 2012.
Tabel-1
Verworven M2 door het verschijnen van Trésor Nieuws in 2013 :
Aantal
Donaties

Totaal
Bedrag

Adoptie Barometer
M

2

40.629 op 1 januari
Trésor Nieuws 37
Trésor Nieuws 38
Trésor Nieuws 39
Totalen

74
263
184
521

€ 5.704,40
€ 20.441,28
€ 14.267,06
€ 40.412,75

45.374 op 31 december

De getoonde verdeling is een benadering. Alleen als een overboeking is gedaan met een
acceptgiro kan met zekerheid worden vastgesteld aan welk nummer van Trésor Nieuws
deze moet worden toegeschreven. Voor de andere betaalmethoden is dat verband niet
zichtbaar. Voor die betalingen is een verdeling evenredig met die van de acceptgiro’s
aangenomen.
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Totaal
inkomsten van
2
sponsors en M
adoptie
€ 46.912,75

Sponsoring
€ 6.500,00

Daarvan
2
Totaal in M telling
€ 46.912,75

Donaties
€ 40.412,75

Bijz. en grote bedr.
2

in M telling :
€ 16.500,00
Adoptie M2 :
€ 30.412,75

In 2013 zijn een aantal grotere donaties gedaan, die in de bovenstaande tabel
meegenomen zijn. Deze donateurs hebben voor hun bijdrage ook adoptie van vierkante
meters bijgeschreven gekregen.
Deze bijzondere donaties van € 1000 of meer zijn:
1 x € 1.000
1 x € 1.250
1 x € 2.500
1 x € 3.000
1 x € 10.000

privé donateur
privé donateur
privé donateur
privé donateur
privé donateur

In Tabel-3 wordt de aantallen donaties van de verschillende waarden weergegeven.
Tabel-3
Donaties
€ 12,50 <= x
€ 25,00 <= x
€ 37,50 <= x
€ 50,00 <= x
€ 100,00 <= x
€ 250,00 <= x
€ 500,00 <= x
€ 1000,00 <= x
€ 5000,00 <= x
> € 10.000
Totaal

< € 12,50
< € 25,00
< € 37,50
< € 50,00
< € 100,00
< € 250,00
< € 500,00
< € 1000,00
< € 5000,00
<= € 10000,00

Aantal in 2013
54
172
154
16
67
38
9
6
4
1
0
521

 Financiën
Nu de leningen zijn afgelost, ontbreken de rentebetalingen. Maar desondanks is het
resultaat van 2013 sterk negatief.
De belangrijkste redenen daarvoor zijn het wegvallen van twee belangrijke sponsoren, de
wel begrote, maar nog niet gerealiseerde inkomsten uit licenties, de hoger dan begrote
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bestuurskosten en de hogere kosten van de donateursadministratie.
Dat laatste is mede het gevolg van de extra inspanningen om deze administratie op orde te
krijgen. Daarbij is de lijst met donateurs opgeschoond, waar nodig de informatie per
donateur gecorrigeerd en/of aangevuld en is het archief verder bijgewerkt. Maar ook in
2014 zal de archivering nog extra inspanning vergen.
Opgemerkt kan worden, dat het verschijnen van slechts twee nummers van Trésor Nieuws
vergeleken met de gebruikelijke drie nummers geen gevolgen heeft gehad voor het totaal
ontvangen bedrag aan donaties.
De toename van de M2 barometer van 40629 tot 45374 is groter dan die welke kan
worden afgeleid uit het bedrag aan giften. Dat is het gevolg van de beslissing om in de
administratie alle giften mee te rekenen bij het bepalen van de M2 stand. Waardoor ook
een aantal giften uit het verleden nu alsnog meetellen voor de berekening van de M2-s.

Balans per 31 december 2013
2013
EUR
Vaste activa
Materiële vaste activa

2012
EUR

-

Vlottende activa
Liquide middelen

39.159

47.700

Totaal activa

39.159

47.700

Vermogen

22.223

31.367

Remco Maas Geesteranus Fund

16.459

16.177

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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477

156

39.159

47.700

Exploitatierekening 2013

Baten
Sponsoring
Donateurs
Bijdrage voor studieproject voor Peperpot
Bijdrage project
Bijdrage Universiteit Utrecht eindaflossing leningen
Bijdrage WNF voor eindaflossing leningen
Overige baten
Totaal baten

2013
EUR

2012
EUR

6.500
40.413

19.172
39.494
11.830
100.000
45.000
500

46.913

215.996

20.000

28.575
329
180
325

20.000
1.890
2.046
2.953
11.830
26.111
665
360
671

Totaal lasten

56.057

66.526

Exploitatieresultaat

- 9.144

149.470

Lasten
Bijdrage aan Association Frans Guyana
Rente (leningen Triodos Bank)
Wervingskosten donateurs + PR
Werkbezoek Frans Guyana
Studieproject voor Peperpot Suriname
Operationele kosten
Bankkosten en betaalde rente
Kosten vrijwilligers
Diverse en lidmaatschappen

2.778
3.870

Toelichtingen op de balans en exploitatierekening
Balans
Materiële vaste activa
Er zijn wel materiële vaste activa (Trésor Reservaat), maar deze zijn in 2010 geheel
afgewaardeerd en hebben sinds 2011 geen boekwaarde meer.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de tegoeden bij de Triodos Bank en zijn alle direct
opeisbaar:
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2013
EUR

2012
EUR

Triodos Internet Zaken Rekening
Tridos Internet spaarrekening ( Remco Maas Geesteranus
Nature Fund)

22.700
16.459

31.523
16.177

Totaal

39.159

47.700

Vermogen
2013
EUR

2012
EUR

Stand per 1 januari
Toevoeging Exploitatie resultaat

31.367
- 9.144

- 118.103
149.470

Stand per 31 december 2013

22.223

31.367

Stand per 1 januari
Toevoeging Exploitatie resultaat

16.177
282

15.956
221

Stand per 31 december 2013

16.459

16.177

Zonder Remco Maas Geesteranus Nature Fund

Remco Maas Geesteranus Nature Fund

Remco Maas Geesteranus Nature Fund
In 2003 heeft de familie Maas Geesteranus een fonds ingesteld ter nagedachtenis aan hun
zoon, met als doel natuureducatie in Frans Guyana te stimuleren. Het fonds wordt beheerd
door de Stichting Trésor. Subsidies ten laste van het fonds worden toegekend in overleg
met en na de verkregen toestemming van de familie Maas Geesteranus.
Langlopende schulden
Er zijn geen langlopende schulden meer.
Kortlopende schulden
2013

2012
EUR

Bankkosten Q4 vorig boekjaar
Crediteuren

63
414

156

Totaal

477

156
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Exploitatierekening
Sponsoring
De volgende bijdragen van sponsoren zijn ontvangen:

Keukenhuys de Tweede Kamer
Wish – Wish (Pluim)
IUCN
Fontys Hogeschool
Ficus Forever
Biohorma

2013
EUR

2012
EUR

4.000
2.500

10.000
67
138
500
2.875
2.500
3.092
-

6.500

19.172

Universiteit Utrecht & Copernicus Instituut

Totaal

Bijdrage uit RMG Nature Fund
In 2013 zijn geen bijdragen voor projecten in Frans Guyana geleverd uit het Remco Maas
Geesteranus fonds.
Bijdrage aan de Association in Frans Guyana
Dit zijn de jaarlijkse bijdragen van de Stichting aan de Association voor het dekken van
de dagelijkse kosten voor het beheer van het reservaat en het gebouw. In 2013 totaal €
20.000.
Wervingskosten
Dit zijn de kosten van de website, het drukken van Trésor Nieuws en de jaarlijkse
donateursdag.
Werkbezoek Frans Guyana
De kosten van het werkbezoek van de Trésor projectleider aan Frans Guyana voor het
voeren van besprekingen met alle betrokken partijen aldaar. Deze kosten bestaan
voornamelijk uit reis- en verblijfkosten.
Werkbezoek: februari – maart 2013
Studieproject in Trésor
In Trésor Frans Guyana zijn geen studieprojecten uitgevoerd.
Operationele kosten
Dit zijn de out of pocket kosten van de projectleider voor het uitvoeren van zijn taken en
de kosten voor de inhuur van mevr. Jeurissen. De projectleider ontving in 2013 van de
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Stichting Trésor géén salaris. Mevr. Jeurissen werkt met ingang van 2011 onder een
contract met vergoeding voor de gewerkte uren en gemaakte reiskosten.
Kosten vrijwilligers
De vrijwilligers hebben een exemplaar van de DVD “De Nieuwe Wildernis” ontvangen
Diversen en lidmaatschappen
Lidmaatschap van FIN , Stichting Tropenbossen en IUCN.

Verslag Kascontrolecommissie:
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