Stichting Trésor
Utrecht
bestuursverslag / jaarrekening 2005

Dit is een extract van de jaarrekening.
Het volledige rapport inzake de jaarrekening 2005 is beschikbaar
en deze is voorzien van een accountantsverklaring.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven onder nummer 33263683 bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam en lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.
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Bestuur
Voorzitter:

Jhr. L. de Geer van Oudegein (vanaf 10 februari 2005)

Vicevoorzitter:

Ir. F.de Ruiter

Secretaris:

Drs. ing. V.P.A. Lukkien

Penningmeester:

Ir. F. A. Maas Geesteranus

Leden:

Drs. W. Kardux
A.C. de Lang
Ir. D. de Groot
Dr. R. Boot
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Bestuursverslag
Algemeen
Het Bestuur van de Stichting Trésor is in het jaar 2005 in 7 vergaderingen bijeengeweest.
Aandacht daarbij is vooral uitgegaan naar de verdere samenwerking met relevante organisaties
en overheidsorganen in Frankrijk en in Frans Guyana.
In 2005 hebben de contacten met het Conservatoire du Littoral in Parijs geresulteerd in het
besluit van deze organisatie om de randgebieden rond Trésor groot 1462 hectare te verwerven
en het beheer daarvan in de nabije toekomst over te dragen aan de Stichting Trésor.
In 2005 hebben de contacten met het Wereld Natuur Fonds zowel in Nederland, als in de
Guyana’s geleid tot het besluit om gezamenlijk een meerjarenplan (inclusief beheersplan) voor
het Trésorreservaat op te stellen.
Aan beide initiatieven zal in 2006 verder inhoud worden gegeven.
Het Bestuur van de Stichting prijst zich gelukkig met het feit dat Jonkheer L. de Geer van
Oudegein bereid is gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.
Op 5 juni 2005 vierde de Stichting Trésor samen met een kleine 300 donateurs en
vertegenwoordigers van grote sponsors haar 10-jarig jubileum in het nieuwe auditorium van de
Burgers Bush te Arnhem. Tijdens deze bijeenkomst bood de directeur van Greenchoice het
bestuur van de Stichting EUR 2.500 aan.
De Stichting Trésor ontving in het jaar 2005 een belangrijke donatie groot EUR 55.000 van
Essent Energie Verkoop Nederland BV.
Naast bovengenoemde bedragen werd in het boekjaar 2005 aan donaties ruim EUR 26.000
ontvangen. In vergelijking met voorgaande jaren betekent dit een voortgaande stijgende lijn in
de ontvangen donaties, waarbij opvalt dat er meer donaties van een hoger bedrag zijn gedaan.
Met de steun van het Remco Maas Geesteranus Nature Fund is het werkboekje “Mon livret
scolaire Trésor ”, geschreven en samengesteld door de heer J. Moonen, gedrukt.
Dit boekje wordt gratis uitgedeeld aan leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs in
Frans Guyana en vormt op deze wijze een ondersteuning bij de rondleidingen van schoolklassen
door Trésor.
Het boekje is daarnaast te koop voor de prijs van EUR 10 (in Nederland) en een klein aantal is
inmiddels verkocht.
Op de jubileumdag van de Stichting Trésor is de mogelijkheid geopend om een negental
projecten financieel te ondersteunen. Hoewel deze wervingsmethode in 2005 slechts een
bescheiden respons heeft opgeleverd verwacht het Bestuur toch in de toekomst op deze wijze,
per goed omschreven project, extra fondsen te kunnen verwerven.
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De grootste uitgaven van de Stichting Trésor is de jaarlijkse afbetaling van de hypotheek. Dit
bedroeg in 2005 EUR 58.991.
Daarnaast betaalde de Stichting nog eens EUR 7.630 aan rente op de lening.
Om de exploitatie in de komende jaren wat te verlichten is met Van Lanschot Bankiers
overeengekomen om met ingang van 1 januari 2006 de aflossing van de hypotheek met een
kleiner jaarlijks bedrag te laten plaatsvinden. Hiermee wordt de jaarlijkse aflossing gehalveerd
tot EUR 29.500 en de rente gaat terug naar EUR 5.700.
Op initiatief van het Secretariaat van de Stichting Trésor zijn met succes beëdigd vertalers
(Frans – Engels) bereid gevonden om op vrijwillige basis het vele noodzakelijke vertaalwerk
van belangrijke documenten (o.a. die betrekking hebben op een mogelijke nieuwe status van het
huidige Réserve Naturelle Volontaire) en de vertaling van de website
(www.tresorrainforest.org), Trésor Nieuws en verslagen van vergaderingen op zich te nemen.
In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen voor een donateursreis naar het Trésorreservaat in
Frans Guyana. De belangstelling voor deze reis bleek zo groot dat deze reis, in de maand
februari 2006 gepland, zal doorgaan.

De Association
Het Bestuur van de plaatselijke Association Trésor, dat het beheer van het reservaat in Frans
Guyana voert, heeft een kleine wijziging ondergaan en is nu als volgt samengesteld:
Voorzitter

: Laurent Garnier

Conservator

: Olivier Tostain

Penningmeester

: Olivier Fortune

Secretaris

: Charlotte Briand

Adviseurs

: Viviane Thierron
Nyls de Pracontal

Het dienstverband met de nieuwe boswachter Kévin Pineau, die Éric Landais op 15 november
2004 is opgevolgd, is in 2005 gecontinueerd. Kévin Pineau heeft in 2005 op enthousiaste en
kundige wijze inhoud gegeven aan zijn taak.

Terrein en beheer
De baan van boswachter/voorlichter was vroeger een speciaal voor werkeloze jongeren
bedoelde gesubsidieerde baan en is nu een baan geworden met een subsidie die over een periode
van 3 jaar geleidelijk wordt afgebouwd totdat het Centre Nationale de la Recherche Scientifique
de subsidies helemaal stopzet.
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De Association heeft in 2005 haar kantoor gevestigd op een nieuw adres. Hiermee heeft ze een
werkplek verworven in hetzelfde gebouw waar ook de Verenigingen GEPOG en Kwata
gevestigd zijn. Het adres luidt: Chemin de la source de Baduel, 97300 Cayenne
Begin december 2005 is het entreegebouw van het Trésorreservaat door brand verwoest. De
oorzaak van de brand is het gevolg van vandalisme en heeft niet alleen het gebouw, maar ook de
materialen voor educatieve activiteiten volledig verwoest.
Na het politierapport, opgesteld in 2005, heeft de verzekering een uit te keren bedrag van
EUR 44.000 toegezegd voor wederopbouw. Samen met de vrijwillige donaties die wij mochten
ontvangen kan de wederopbouw in 2006 zeker gestalte krijgen. Het gehele jaar door zijn er
onderhoudswerkzaamheden verricht aan de educatieve route en aan de informatiepanelen
hierlangs.

Bezoekers en natuureducatie
Vanaf begin 2005 konden de begeleide en kosteloze bezoeken aan het natuurpad weer hervat
worden. Ze worden iedere eerste en laatste zaterdag en zondag van de maand georganiseerd.
Het bezoekersaantal blijft constant, in totaal hebben gedurende het hele jaar 118 personen
deelgenomen aan een begeleid bezoek.
Het aantal bezoekers van het pad buiten die bezoeken is nog niet vastgelegd. Dus lijkt de
frequentie constant te zijn over het hele jaar met een piek gedurende de vakantiemaanden en
vooral in juli en augustus.
Er zijn dit jaar verschillende rondleidingen gehouden voor schoolkinderen. De belangrijkste
deelnemer blijft de scholengemeenschap Augustine Duchange uit het dorp Roura, waarvoor
verschillende presentaties zijn gehouden. In 2005 hebben 109 leerlingen een bezoek van een
halve dag aan het natuurpad kunnen brengen. De leerlingen zijn grotendeels afkomstig van de
scholengemeenschap Augustine Duchange uit Roura. Aan al die bezoeken gaan presentaties in
de klas vooraf, waardoor het bezoek aan het pad kan worden voorbereid, en de kinderen, door
middel van een diavertoning, met de flora en fauna kennis kunnen maken.
Kévin Pineau heeft voor rekening van de ADNG (Association pour la Découverte de la Nature
en Guyane – Vereniging voor de ontdekking van de natuur in Frans Guyana) deelgenomen aan
een voorlichtingscursus voor het personeel van natuurreservaten en andere natuurvoorlichters.
Deze voorlichting vond plaats in oktober 2005. De behandelde thema’s waren de botanie en wat
er zoal meer omgaat in het oerwoud. Er waren twee voorlichtingsochtenden.
In juni heeft Kévin Pineau, samen met GRAINE en GEPOG, deelgenomen aan twee
presentaties voor mensen met een visuele handicap van de ADV (Association des Déficients
Visuels – Vereniging van visueel gehandicapten) met als onderwerp vogels. Het publiek
bestond uit kinderen en volwassenen. Er was een presentatie in de zaal en een bezoek aan de
Fouillékreek in Rémire-Montjoly.
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Het Park Regional (Roura) heeft op 15 september 2005, op het terrein van het reservaat Trésor
een nacht van de nachtdieren gehouden. Het evenement vond ’s nachts plaats en bestond uit een
bezoek aan het natuurpad met vertellers en een natuurkenner. Het werd een groot succes, er
waren immers niet minder dan 80 deelnemers aan deze nachtdierennacht. Het succes was vast
en zeker te danken aan een goede PR vooraf en aan een belangrijke aankondiging van het
evenement via de radio.
De eerste ontmoetingen “Kunst en Natuur” georganiseerd door GRAINE vonden plaats in juli
op het natuurpad. Het thema van die ontmoetingen was “de vertelling”, en werd gebracht in
samenwerking met de Vereniging Zoukouyanyan.
Op 28 oktober 2005 werd in Trésor een ontmoeting van AFD en de beheerders van beschermde
gebieden georganiseerd. Bij die gelegenheid werd een bezoek aan het natuurpad gebracht.
Verder vond er een open discussie plaats in het ontvangstgebouw met als onderwerp
financiering van de beschermde gebieden.
Ter gelegenheid van het feest van de gemeente Roura heeft het reservaat Trésor samen met
andere Verenigingen deelgenomen met een stand “milieu”. Op de ochtend van het evenement
stond er een begeleid bezoek aan het natuurpad op het feestprogramma en een tiental personen
heeft daaraan deelgenomen.
In februari 2005 werd een presentatie gegeven aan de rechters van de rechtbank van Cayenne.
Deze voorlichting met het onderwerp fauna/flora maakte het mogelijk tien rechters bewust te
maken van de bescherming van de natuur middels een diavoorstelling over de fauna van Frans
Guyana en een bezoek aan het natuurpad.
De studenten milieukunde van de Universiteit van Frans Guyana, hebben op 11 februari 2005
een ochtend doorgebracht in het reservaat. Er was een bezoek aan het natuurpad, en ook een
open discussie over het ecotoerisme en de milieueducatie in Frans Guyana.
Er is een nieuwe tentoonstelling opgezet. Het gaat om 8 posters A3 met als onderwerp: een
vogelsoort, de Manakins en de bijzondere amfibieën die in het reservaat voorkomen (de
Pijlgifkikkers en de Reuzenboomkikkers).
Het plastificeren van de posters heeft het WWF op zich genomen.
Een belangrijke gebeurtenis in het jaar 2005 was het verschijnen van het werkboekje: “Mon
livret scolaire Trésor”.
Dit boekje is bestemd voor kinderen van 4 tot 11 jaar die in klassenverband het reservaat komen
bezoeken. Het is verdeeld in 3 niveaus en behandelt diverse onderwerpen als: bodemkunde,
water, flora, fauna en de bedreigingen. Het is speciaal aangepast voor het bezoek aan het
natuurpad, maar kan ook gebruikt worden voor iedere andere plaats in het Guyanese woud. Het
boekje met 245 bladzijden is rijkelijk geïllustreerd door Joep Moonen (vorige conservator).
“Mon livret scolaire Trésor” wordt verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de
leerlingen die het natuurpad bezoeken o.l.v. de boswachter van het reservaat. Meer dan 150
exemplaren zijn al verdeeld onder de scholieren. Aan andere bezoekers wordt het voor 8 euro
verkocht.
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Donateurs
Eind 2005 had de Stichting Trésor 1.100 donateurs. Het aantal nieuwe donateurs over 2005
bedraagt 216 en het aantal opzeggingen 192. Er zijn in totaal 697 donaties gedaan.
Resultaten van de verschijning van de vier uitgaven van Trésor Nieuws met acceptgiro in 2005
zijn: EUR 26.518 en hiermede is de adoptiebarometer geklommen tot 14.105 m2.
Vergelijkend met 2004 is dit een afname van 123 van het aantal donaties, een toename van
EUR 6.888 aan inkomsten en een stijging van 2.501 m2 op de barometer. Wij zijn uiteraard zeer
verheugd met deze resultaten, die met name ook gekomen zijn uit twee grotere donaties gedaan
tijdens de lustrumdag in juni.

Wetenschappelijk onderzoek
In augustus 2005 heeft Paul Maas, specialist op o.a. het gebied van de Gentianaceae gedurende
één dag het gebied van de Favardkreek geïnventariseerd.
Pablo Sevigne heeft een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van mieren in het
reservaat in 2004 en de resultaten ervan zijn gepubliceerd in 2005. Bij dat onderzoek zijn 109
soorten (6 onderfamilies, meer dan 20 genera) geteld, wat neerkomt op een vijfde van de in
Frans Guyana bekende soorten. Deze inventaris is gefinancierd door het natuurreservaat la
Trinité, om bij een toekomstig onderzoek de twee oerwoudgebieden te kunnen vergelijken.
De Vereniging Timarcha van de Universiteit van Jussieu (Parijs) heeft ons bezocht om onder
supervisie van François Catzeflis (CNRS Montpellier) microzoogdieren te inventariseren. Dit
onderzoek vond plaats in augustus 2005 en heeft ongeveer 20 dagen geduurd. Er zijn twee
inventarisatiemethodes toegepast: de vallen van het type Tomawak of BT en de methode van de
valkuilen (pitfall).
De eerste resultaten hebben de aanwezigheid van 12 soorten aangetoond op een totaal van 26
vangsten. Bij dit onderzoek zijn ook bepaalde reptielen en amfibieën gevangen, die in de vallen
terecht waren gekomen. Een soort graafslang, Leptotyphlops collaris, heeft men tot drie keer toe
kunnen vangen (pitfall). Het gaat om een soort die nu uiterst zeldzaam is en uitsluitend
voorkomt in Frans Guyana en Suriname. Er schijnen slechts 5 of 6 exemplaren van deze soort
bekend te zijn en hun levenswijze zou deze opvallende zeldzaamheid kunnen verklaren.
Uiteraard zijn alle gevangen dieren weer vrijgelaten.
Hierbij moet nog vermeld worden, dat het nodige materiaal voor de pitfall is aangeschaft.
Mickael Guerin, student milieukunde (Universiteit van Frans Guyana) heeft stage gelopen in het
reservaat. Deze student werd begeleid door de CNRS (Centre Nationale de la Recherche
Scientifique). Zijn stageonderwerp betrof een bepaalde vleermuis, Thyroptera tricolor, die huist
in de jonge bladeren van de Heliconia sp. Door dit onderzoek werden volkomen nieuwe
gegevens bekend over deze soort in Frans Guyana.
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Net als de vorige student heeft ook Chloé Deschamps onderzoek verricht en wel naar een
amfibiesoort van de familie van de pijlgifkikkers: Colosthethus baeobatrachus. Dit onderzoek,
ook begeleid door de CNRS, concentreerde zich op de directe omgeving van het natuurpad en
voor de eerste keer kon het legsel van deze soort beschreven worden.
In september 2005 heeft het reservaat Philippe Machet een dag mogen ontvangen voor een
eerste inventaris van de libellen. Het doel was een maximaal aantal van de soort in korte tijd te
identificeren en daarom werd al heel snel besloten zich te concentreren op het gebied van de
Favardkreek en de savannes. Ondanks het zeer korte tijdsbestek, is de streek van de Favardkreek
heel rijk gebleken aan soorten. Vreemd genoeg bleek de streek van de savannes betrekkelijk
arm aan deze soorten te zijn. Het lijkt van belang deze inventaris te herhalen in de regentijd.
Het hele jaar door zijn er botanische inventarisaties uitgevoerd door het team van het reservaat.
Lokale plantkundigen hebben hierbij gerichte hulp geboden.
Recent omgevallen bomen zijn onderzocht op gewervelde dieren, die op bomen leven en ook op
orchideeën en andere gastplanten.
Alle waarnemingen van de fauna die verricht zijn door Kévin Pineau en de bezoekende
natuuronderzoekers zijn opgetekend in een cahier, dat voor dat doel is aangelegd. Kévin houdt
zich bezig met het bijwerken van de faunadatabase, die hij ruim een jaar geleden heeft opgezet.
In het jaar 2005 kon de lijst van dieren van het reservaat met een bepaald aantal soorten
uitgebreid worden.
Aantallen nieuw geregistreerde soorten in het reservaat:
Vogels

25 soorten

Zoogdieren

22 (inclusief microzoogdieren)

Reptielen en amfibieën

17 soorten

Kévin Pineau heeft deelgenomen aan het inventariseren van vleermuizen in het natuurreservaat
la Trinité (september 2005) en in het staatsnatuurreservaat Lucifer – Dékou (november 2005).
Beide reservaten vallen onder het Office Nationale des Forêts (ONF) (Nationale Dienst voor
Bossen). Het ONF betaalt de Association voor deze opdrachten.
Het Bestuur
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Balans per 31 december 2005
2005
EUR

2004
EUR

Vaste activa

836.698

836.698

Vlottende activa

114.822

103.033

Totaal activa

951.520

939.731

Vermogen

644.587

505.970

Remco Maas Geesteranus Fund

23.530

28.748

Schulden (kort en lang lopend)

283.403

405.013

Totaal passiva

951.520

939.731
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Exploitatierekening over 2005
2005
EUR

2004
EUR

Baten
Sponsoring
Donateurs
Overige baten

70.680
25.473
90.785

143.293
19.008
38

186.938

162.339

Rente hypotheek
Kosten inspecties en toezicht
Kosten in Guyana
Kantoorkosten
Wervingskosten donateurs + PR
Reiskosten bezoeken aan Frans Guyana
Project Botanisch onderzoek
Betaalde rente
Accountantskosten
Bankkosten
Diversen

7.630
6.396
21.500
–
3.442
4.096
–
38
2750
193
2.276

8.423
7.400
9.667
1.100
2.421
252
69.874
3
1.950
38
901

Totaal lasten

48.321

102.029

138.617

60.310

Totaal baten

Lasten

Exploitatieresultaat
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Toelichting
Algemeen
Doelstelling
Stichting Trésor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (inschrijfnummer S187239) en heeft tot doel “het zonder winstoogmerk verwerven, in stand houden en
beheren van het Trésor Tropical Park (Reserve Voluntaire Naturelle) in Frans Guyana”.
De stichting is opgericht op 13 december 1994.

Schenkingsrechten
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid
4 van de Successiewet 1956. De stichting is op grond van artikel 67 lid 1 van de Successiewet
vrijgesteld van schenkingsrechten.

Balans
Materiële vaste activa
Deze post heeft betrekking op een in 1995 in Frans Guyana aangekocht bosperceel ter grootte
van 2464 hectare, 4 are en 30 centiare. Het perceel is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
inclusief de notariskosten e.d. en bedraagt EUR 836.698 Op het perceel wordt niet
afgeschreven.

Vorderingen
2005
EUR

2004
EUR

Essent
Bank

55.000
29.496

–
–

Totaal

84.496

–
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Effecten
Onder de effecten staan opgenomen de beleggingen in beursgenoteerde fondsen. Deze zijn
gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.

Vermogen
2005
EUR

2004
EUR

Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat

505.970
138.617

445.660
60.310

Stand per 31 december

644.587

505.970

Voorziening 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 is ondergebracht bij de
Stichting Trésor.
2005
EUR

2004
EUR

Stand per 1 januari
Diverse inkomsten
Boekwinst aandelenpakket
Dotatie aan werkzaamheden Stichting Tresor

28.748
879
2.753
(8.850)

16.700
11.209
839
–

Stand per 31 december

23.530

28.748
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Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen de volgende ontvangen leningen van:
2005
EUR

2004
EUR

Langlopende leningen
Hypotheek

–
176.976

90.756
235.967

Totaal

176.976

326.723

De langlopende lening van € 90.756,= zijn verleend voor een periode van drie jaar ingaande
november 1994.
Uit navraag bij de leningverstrekkers is naar voren gekomen dat de verstrekte leningen niet
meer voorkomen in de administraties van de respectievelijke verstrekkers. De reële verwachting
is dan ook dat deze schulden niet meer terugbetaald hoeven te worden. Het bestuur heeft op
basis hiervan in 2005 besloten de leningen te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat.
Stichting Trésor heeft per 1 februari 1996 een hypothecaire lening ad EUR 589.914 met een
looptijd van tien jaar verkregen. Met ingang van 1999 wordt 10% per jaar afgelost op deze
lening. De hypothecaire lening kent een variabel rentepercentage.

Hypothecaire lening
2005
EUR

2004
EUR

Stand per 1 januari
Aflossing

294.958
(58.991)

353.949
(58.991)

Stand per 31 december
Kortlopend deel van de hypothecaire lening

235.967
(58.991)

294.958
(58.991)

Langlopend deel van de hypothecaire lening

176.976

235.967
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2005
EUR
Kortlopend deel van de hypothecaire lening
Nog te betalen drukkosten Trésor nieuws
Bank rekening-courant
Nog te betalen salariskosten
Totaal

2004
EUR

58.991
–
29.962
17.474

58.991
1.825
–
17.474

106.427

78.290

Exploitatierekening
Sponsoring
De volgende bijdragen van sponsoren zijn ontvangen:
2005
EUR

2004
EUR

RMG Nature Fund
Greenchoise
Burgers Zoo
Essent
HIPEPE Nederland
Wereld Natuur Fonds
Universiteit Utrecht
Zwani Spelt fonds via WNF voor project
KPMG Accountants
Parea

8.850
2.500
1.305
55.000
275
–
–
–
2.750
–

–
–
–
–
–
60.000
6.000
73.793
1.950
1.550

Totaal

70.680

143.293

Overige baten
De overige baten bestaan uit de vrijval van de aanwezige ontvangen leningen waarvan de
verwachting is dat deze niet terugbetaald hoeven te worden, € 90.785.

Kosten inspecties en toezicht
Hieronder zijn opgenomen de vergoeding aan de conservator voor de door hem uitgevoerde
werkzaamheden inzake zijn toezichthoudende functie.
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Kosten in Guyana
2005
EUR

2004
EUR

Association
Diverse kosten conservator
Scholenproject / Samenstellen / drukken schoolboeken

14.000
–
7.500

9.000
667
–

Totaal

21.500

9.667

De uitgaven aan de Association zijn voor de dekking van de dagelijkse kosten.

Salaris coördinator Trésor
Door de faculteit Biologie is besloten geen salariskosten in rekening te brengen over 2005.
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