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Stichting Trésor
Rapport inzake de jaarrekening 2006

Aan het Bestuur van
Stichting Trésor
Utrecht

Utrecht, 3 oktober 2007

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht tot controle van de jaarrekening van Stichting Trésor brengen wij u
hierbij rapport uit omtrent onze bevindingen.

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport op pagina 14 tot en met 20 opgenomen jaarrekening 2006 van
Stichting Trésor te Utrecht gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van
de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn
toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze
controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven onder nummer 33263683 bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam en lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.
TRSOR/07X00002037UTR
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Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
KPMG ACCOUNTANTS N.V.

A. Zoetbrood RA
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Bestuur
Voorzitter:

Jhr. L. de Geer van Oudegein

Vicevoorzitter:

Ir. F. de Ruiter

Secretaris:

Drs. ing. V.P.A. Lukkien

Penningmeester:

Ir. F. A. Maas Geesteranus

Leden

Prof. Dr. L.A.C.J. Voesenek
A.C. de Lang
Ir. D. de Groot
Prof. Dr. R. Boot

Wetenschappelijke adviseurs: Dr. P.A. Verweij
Dr. H. ter Steege
Drs. M.J. Jansen-Jacobs
Ir. J.W.G. Pfeiffer
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Bestuursverslag
Algemeen
Het Bestuur van de Stichting Trésor is in het jaar 2006 in 7 vergaderingen bijeen geweest.
Aandacht daarbij is vooral uitgegaan naar de verdere samenwerking met relevante organisaties
en overheidsorganen in Frankrijk en in Frans Guyana.
Voor dit doel hebben de heer V.P.A. Lukkien en mevrouw P. Jeurissen van 13 februari tot 25
februari een werkbezoek aan Frans Guyana gebracht.
In de eerste helft van december heeft de heer A. de Lang een tweede werkbezoek gebracht,
gedurende een week.
In 2006 is verder voortgang gegeven aan de administratieve afhandeling binnen de Franse
Overheid inzake de verwerving van de randgebieden rond Trésor (groot 1462 hectare).
Inmiddels is goedkeuring verkregen van het C E L (Conservatoire de L’Espace Littoral et des
Rivages Lacustres, het Conseil des Rivages Francais d’Amérique en het Conseil du Littoral)
Naar verwachting zullen deze gebieden eind 2007 / begin 2008 in beheer kunnen worden
gegeven aan de Association Trésor.

Bestuur
Het Bestuur van de Stichting prijst zich gelukkig met het feit dat Prof. Dr. L.A.C.J. Voesenek
(Vakdecaan van het Departement Biologie van de Universiteit Utrecht) bereid is gevonden de
bestuurszetel van Drs. W. Kardux over te nemen. Dit vanwege het bereiken van de
pensioensgerechtigde leeftijd van de heer Kardux (lid van het College van Bestuur van de
Universiteit Utrecht).

Onderzoek
In 2006 is in de periode 25 september tot 7 oktober 2006 een wetenschappelijke expeditie
uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Herbarium afdeling Utrecht. Doel van de
expeditie was om een indruk te krijgen van de mogelijke seizoenaspecten binnen de
verschillende vegetatietypen van het reservaat. Deze expeditie is mede mogelijk gemaakt met
financiële steun uit het Zwani Spelt / WWF Fonds. De resultaten zullen in de vorm van een
wetenschappelijk verslag in 2007 verschijnen. Bij dit onderzoek zijn in totaal 34 voor het
reservaat nieuwe soorten ontdekt.
Van deze nieuwe soorten zijn er 5 die van bijzonder belang zijn voor Frans Guyana.
Met financiële steun van het bedrijf Greenchoice BV en het WWF en in opdracht van de
Stichting Trésor is door het onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen een quick scan
uitgevoerd naar de koolstof balans van het Trésor reservaat dit in relatie tot de beschikbare
gegevens uit het Amazone gebied (bossen en savannes).
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In samenwerking met en met financiële steun van WWF Nederland en WWF Guiana’s en onder
supervisie van het Copernicus Instituut Universiteit Utrecht (Dr. P.A. Verweij) is volgens de
Rappam methode (een WWF versie van een SWOT analyse) een analyse gemaakt van de
biologische waarden en de kansen en bedreigingen van het Trésor Reservaat.
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met mevrouw L. Fontein in het kader van haar
Master studie Natural Resources Management aan de Universiteit Utrecht. Voor dit doel heeft
zij in de zomer van 2006 een stage van vier maanden vervuld in Frans Guyana. Hierbij is nauw
samen gewerkt met de heer K. Pineau (boswachter) en de andere leden van de Association
Trésor.
Het rapport, dat in 2007 zal verschijnen, bevat tevens aanbevelingen voor het meerjaren
beheersplan voor het reservaat. Dit beheersplan wordt door de Association Trésor in
samenwerking met de Stichting Trésor opgesteld waarbij de eindredactie in handen is van de
heer K. Pineau. Naar verwachting zal ook dit rapport in 2007 gereed zijn.

Donateurs
Eind 2006 had de Stichting Trésor 1171 actieve donateurs. Dit is een lichte toename vergeleken
met het aantal van 1100 einde jaar 2005. Gedurende 2006 hebben 54 donateurs opgezegd, 13
daarvan hebben in 2006 nog een donatie gedaan. Er zijn 84 nieuwe bij gekomen, wat resulteert
in een groei van 30 donateurs.
De donateursbijdragen waren in 2006 iets lager en wel € 24.149,25 tegenover € 25.473 in 2005.
Dit is mede veroorzaakt door de gerichte en dus extra bijdragen van donateurs van in totaal €
13.559,50 voor de herbouw van het entreegebouw van het Trésor reservaat.
Twee bijzondere giften van ieder € 5000 dienen hier genoemd te worden, deze werden
ontvangen van de heer H.H.W. Kernkamp en het NC-IUCN .
Resultaten van de verschijningen van Trésor Nieuws in 2006:
Aantal
Donaties

Totaal
Bedrag

Datum
31-12-05

Trésor Nieuws 17
Trésor Nieuws 18
Trésor Nieuws 19
Trésor Nieuws 20

149
256
177
147

€
€
€
€

Totalen

722

€ 24.149,25

Adoptie
Barometer m2
14.105 m2

5.018,50
6.821,25
6.653,50
5.656,00
31-12-06

16.037 m2

Het totale aantal donaties in het jaar 2006 is 722. Van de gemiddeld 1135 ontvangers van Trésor
Nieuws hebben 433 donateurs ook werkelijk één of meerdere donaties gedaan (38%).
Gemiddeld heeft elke actieve donateur hiermee 1,67 donaties gedaan. Dit is een kleine toename
ten opzichte van 2005 (1,25).
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De donaties zijn in 2006 gelijkmatig over het jaar gedaan. Dit in tegenstelling tot 2005, waar
een duidelijke voorkeur te zien was voor de eerste helft van het jaar. Vergeleken met 2005 is er
een kleine afname van de M2 donaties.
Op 19 november 2006 werd in samenwerking met het Wereld Natuurfonds de traditionele
jaarlijkse donateursdag van de Stichting Trésor gehouden in het nieuwe kantoor gebouw van het
WWF in Zeist. Aan deze donateursdag hebben in totaal ruim 70 donateurs deel genomen . Op
deze dag heeft onder andere de heer K. Pineau namens de Association Trésor een voordracht
gehouden.

Financieel
Na de bijzondere bijdrage van Essent Energie verkoop Nederland BV in 2005 zijn er in 2006
minder sponsorgelden ontvangen.
In 2005 stond nog een schuld in de boeken voor de betaling van een deel van het salaris van een
medewerker van de Universiteit Utrecht die werk heeft verricht voor de Stichting. Deze schuld
van € 17.474,87 is in 2006 door de Universiteit Utrecht overgenomen.
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 € 29.500 en de rente gaat terug naar € 6.080,00.

Vrijwilligers
Met grote inzet van de heer E. Augusteijn (website beheerder) en de beëdigde vertalers is de
website van de Stichting Trésor (www.tresorrainforest.org) in 2006 in drie talen (Nederlands
Frans en Engels) beschikbaar gekomen.
Daarnaast verrichten de vertalers veel werk aan het vertalen van documenten die de
communicatie tussen de Stichting Trésor en de Association (en andere Franse organisaties) op
een professionele wijze mogelijk hebben gemaakt. Een bijzonder vermelding hierbij verdiend
Mw. A. Posner voor het vele werk wat zij in 2005 heeft verricht.
De eindredactie van Trésor Nieuws, jarenlang verzorgd door de heer L.J.W. van den
Wollenberg, is in 2006 overgenomen door de heer E. Augusteijn (vrijwilliger) en deze taak
wordt nu uitgevoerd in samenwerking met de heer V.P.A. Lukkien (secretaris Stichting Trésor).
Dit om redenen van een nieuwe functie-invulling van de heer van den Wollenberg.
Alle administratieve werkzaamheden zijn evenals in voorgaande jaren op geheel vrijwillige
basis uitgevoerd door mevrouw. P. Jeurissen. Naast de donateuradministratie heeft zij vooral
bijgedragen aan de voorbereidende werkzaamheden van vergaderingen, verzendingen en
bijeenkomsten.
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De Utrechtse Biologen Vereniging heeft in 2006 de werkzaamheden rond de verzending van
Trésor Nieuws op zich genomen.

Donateursreis
In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe donateursreis naar het Trésorreservaat in Frans Guyana.
De belangstelling voor deze reis bleek wederom zo groot dat deze reis, in de maand februari
2007 gepland, zal doorgaan. Aan deze reis zullen in totaal 26 donateurs (in twee afzonderlijke
groepen) deelnemen. Vanuit de Association Trésor wordt deze reis voorbereid en begeleid door
de heren K. Pineau en O. Tostain.

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

O. Fortune (vanaf 5 april 2006)

Conservator:

O. Tostain

Penningmeester:

Mw. E. Gault

Leden:

Mw. V. Thierron
N. de Pracontal
Mw. C. Briand

Het dienstverband met de heer K. Pineau is in 2006 gecontinueerd.
De heer K. Pineau en de heer O. Tostain hebben samen met de overige leden van de Association
in 2006 op enthousiaste en kundige wijze inhoud gegeven aan hun taken.
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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 in 2008 geheel
zal worden beëindigd.
In december 2005 is het entreegebouw van het Trésor reservaat 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.
Naar aanleiding van het politierapport, opgesteld in 2005, heeft de verzekering in 2006 een uit
te keren bedrag van € 44.000 toegezegd voor wederopbouw.
Samen met de vrijwillige donaties die de Stichting mocht ontvangen heeft de voorbereiding van
de wederopbouw in 2006 gestalte gekregen door het maken van nieuwe bouwtekeningen en is
begonnen met de aanvraagprocedure voor de realisatie van de nieuwbouw. .
Het gehele jaar door zijn er onderhoudswerkzaamheden verricht aan de educatieve route en aan
de informatiepanelen hier langs. De route wordt aan het eind van ieder week schoongemaakt
zodat het goed en veilig begaanbaar is tijdens de steeds drukker bezochte weekenden. Voor dit
doel heeft de Association een wat zwaardere bosmaaier aanschaft.
Voor de werkzaamheden van een wat grotere omvang heeft de Association in 2006 drie
vrijwilligersdagen (Mayouris) georganiseerd.
Om op langere termijn verzekerd te zijn van adequaat vervoer in Frans Guyana en met name het
traject Cayenne-Trésor voor de leden van de Association heeft de Stichting aan de Association €
9000 ter beschikking gesteld om een bedrijfsauto aan te schaffen. Deze auto is in 2006 door de
Association aangekocht.
De leden van de Association zijn in 2006 begonnen met het opstellen van een beheerplan, mede
op basis van de aanbevelingen die voort zijn gekomen uit de RAPPAM rapportage.
Dit beheersplan waarvan de heer K. Pineau de eindredactie zal voeren zal medio 2007
beschikbaar zijn.
De bewaking inclusief controle op de naleving van de bezoekregels van het reservaat heeft in
2006 veel aandacht gekregen. Om deze taak in de toekomst goed te kunnen uitvoeren wordt
naar samenwerking gestreefd met relevante organisaties ter plaatse waaronder de Rijkspolitie,
het Franse Staats Bosbeheer en de collega’s van het aangrenzende Kaw reservaat. Dit met als
doel deze taken daar waar mogelijk gezamenlijk en gecoördineerd uit te voeren.

Bezoekers en natuureducatie
Hoewel in 2006 niet beschikt kon worden over een entreegebouw zijn de begeleide bezoeken
(gids K. Pineau) gewoon door gegaan. In vergelijking tot het jaar daarvoor moet echter worden
vastgesteld dat het aantal bezoekers licht is afgenomen.
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Deze teruggang kan verklaard worden door het (tijdelijk) ontbreken van een ontvangst ruimte
waardoor een adequate voorlichting en dus een kwalitatief goed programma voor bezoekers
minder goed mogelijk was.
Ook het programma voor scholieren kon om de zelfde redenen geen doorgang vinden.
Na de realisatie van het nieuwe entree gebouw zullen deze programma’s onmiddellijk opnieuw
worden opgestart.
De voorlichting aan scholieren heeft dit jaar dan ook “binnen-schools” (basis en kleuter
onderwijs, Gemeente Roura) plaats gevonden. Ook is voorlichting geven op de”Dag van het
Milieu” in de maand maart.
Mevrouw C. Briand en de heer K. Pineau hebben de teksten samengesteld voor de uitgave van
een gezamenlijk boekwerk over de natuurreservaten van Frans Guyana. Dit boek dat financieel
wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Franse Staats Bosbeheer (ONF) en DIREN
(Direction Régionale de L’Environnement) zal medio 2007 verschijnen.
In 2006 is een presentatiefolder van het Trésor reservaat ontworpen door mevrouw. E. Gault en
deze folder is gedrukt voor het gebruik op voorlichtingsdagen en op de vakantiebeurs 2006 in
Frans Guyana.
Gedurende de tweede helft van het jaar hebben de leden van de Association samen met
mevrouw. G. Jaffrelot (vormgever en vrijwilliger) gewerkt aan de toekomstige
openingstentoonstelling in het nieuw te bouwen entreegebouw en aan de nieuwe
informatiepanelen langs de educatieve route. De realisatie van dit project mag in 2007 worden
verwacht.
De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht hebben toegezegd om de productie van de
nieuwe naamborden (op aluminiumbasis) van planten en bomen langs de educatieve route ter
hand te nemen, dit ter vervangen van de huidige borden die veel onderhoud vergen. Dit project
zal in 2007 worden afgerond.
Mevrouw L. Fontein, Master (student Universiteit Utrecht ), samen met de heren K. Pineau,
J-P Isel en G. Feullet, heeft tijdens haar stage in Frans Guyana een voorlichtingsfilm van 5
minuten gemaakt over het Trésor reservaat. Deze film is tijdens de donateursdag 2006 voor het
eerst gepresenteerd en vervolgens aan de website Trésor toegevoegd.
Vanuit de Association Trésor en met de steun van de Stichting is op meerdere momenten
bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen goudwinning in het Kaw gebied door het Canadese
bedrijf Cambior. Meerdere paragrafen opgenomen in de MER (Milieu Effecten Rapportage)
bleken onvoldoende toegelicht of niet ingevuld. Ook binnen Frans Guyanese samenleving
blijken veel bezwaren te leven tegen deze mijnbouw activiteiten en is een collectief opgericht
onder de naam “Non à Cambior” waarin tal van maatschappelijke organisaties (w.o. de
Association Trésor) zich hebben verenigd. In 2006 zijn alle activiteiten in het Kawgebied door
Cambior, voor als nog tijdelijk, gestopt.
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Wetenschappelijk onderzoek
Door de leden van de Association worden regelmatig inventarisaties gehouden om een beeld te
vormen van de faunistische samenstelling van het reservaat .
Voor dit doel wordt een database bijgehouden waarin de gegevens over het voorkomen van
Vogels, Zoogdieren, Amfibieën en Reptielen worden ondergebracht.
Daarbij wordt in kaart gebracht waar en op welk moment vogelsoorten broeden.
Het aantal soorten per Faunagroep en de toename van het aantal soorten per jaar is hieronder
weergegeven.
Faunagroep
Vogels
Zoogdieren
Reptielen
Amfibieën

Aantal soorten

Ontwikkeling 2005/2006

285
54
54
41

+ 18
+ 4
+ 4
+ 8

Gedrag en voorkomen van Thiroptera tricolor
De heer M. Guerin, die vorig jaar in het kader van zijn Stage Milieu (Universiteit Antillen/
Cayenne) werkte aan het voorkomen van de vleermuizensoort Thiroptera tricolor in het Trésor
reservaat is in 2006 verder gegaan met dit onderzoek.
Het werk bestond uit het controleren van de individuen die al gemerkt waren met een ring
(2005) en het opnieuw ringen van jonge dieren in 2006. Op den duur moet dit onderzoek nieuwe
gegevens opleveren over het gedrag van deze soort waarnaar tot nu toe alleen in Costa Rica
onderzoek is gedaan.

Studenten project Universiteit Antillen/Cayenne.
Twee studenten (L. Kerharo en E. Ferrier) van de Universiteit Cayenne hebben in 2006 een
literatuurstudie verricht over de biodiversiteit van het Trésor reservaat. Doel van deze studie
was om basis materiaal te verzamelen voor een educatief programma voor bezoekers.

Inventarisatie van Libellen rond de kreek Farvard
De heer K. Pineau en T. Luglia hebben in 2006 een inventarisatie uitgevoerd van Libellen in het
gebied van de kreek Farvard van het Trésor reservaat. Het verzamelde materiaal wordt door de
heer Ph. Machet gedetermineerd (2006/2007).

TRSOR/07X00002037UTR

12

Stichting Trésor

Werk voor derden
In november heeft de heer K. Pineau in opdracht van het ONF (Franse Staats Bosbeheer)
deelgenomen aan een inventarisatie van vogelsoorten in Natuurreservaat Lucifer-Dékou Dékou.

Verschenen publicaties
- O. Claessens & K. Pineau (2006), inventarisatie van de vogels van het reservaat Lucifer –
Dékou Dékou 39 blz. – Intern verslag ONF – Frans Guyana.
- R.C. Ek, M.J. Jansen-Jacobs, R. Vonk & K. Pineau (2006) Diversiteit van de flora van het
Reservaat Trésor, Frans Guyana. 37 blz. – Stichting Trésor.
- E. Fontein (2006), RAPPAM assessment of tropical rainforest conservation in the Trésor
Natural Reserve (French Guiana). 115 blz. – Report no. NWS-I-2007-1 Utrecht University.
- L. Kerharo & E. Ferrier (2006), Beschrijving van het ecosysteem van een tropisch regenwoud:
het vrijwillige natuurreservaat Trésor, 36 blz. – Begeleid project, licentiaat HBO milieu –
Universiteit Antillen Frans Guyana.
- B. Kruijt, G.J. Nabuurs & E. Arets (2006), The potential for conservation of carbon stocks and
carbon sequestration in the Tresor rainforest reserve, French Guiana: a quick scan, 31 blz. –
Wageningen, Carbon in Tresor.
V.P.A. Lukkien, juni 2007
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Balans per 31 december 2006
2006
EUR

2005
EUR

Vaste activa
Materiële vaste activa

836.698

836.698

3.377
16.216
31.956

84.496
14.581
15.745

Totaal activa

888.247

951.520

Vermogen

645.729

644.587

26.135

23.530

Langlopende schulden

176.976

176.976

Kortlopende schulden

39.407

106.427

888.247

951.520

Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

Remco Maas Geesteranus Fund

Totaal passiva
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Exploitatierekening over 2006
2006
EUR

2005
EUR

Baten
Sponsoring
Donateurs
Overige baten
Rente
Ontvangen bijdrage Studieprojecten
Ontvangen bijdrage Projecten

6.250
24.149
17.475
23
24.324
13.127

70.680
25.473
90.756
29
–
–

Totaal baten

85.348

186.938

Rente hypotheek
Kosten inspecties en toezicht
Kosten in Guyana
Wervingskosten donateurs + PR
Kantoorkosten
Reiskosten bezoek Frans Guyana
Studieprojecten
Betaalde rente
Accountantskosten
Kosten bestuur
Bankkosten
Diversen

7.074
6.400
28.538
1.750
308
8.891
26.212
727
2.750
779
186
591

7.630
6.396
21.500
3.442
–
1.952
–
38
2750
2.144
193
2.276

Totaal lasten

84.206

48.321

1.142

138.617

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.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde;
vorderingen, indien nodig, onder aftrek van voorzieningen.

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
2006
EUR
Essent
C en E Bankiers
Rente
Vordering op belastingdienst
Greenchoice
Totaal

TRSOR/07X00002037UTR

2005
EUR

–
–
231
146
3.000

55.000
29.496
–
–
–

3.377

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.

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de tegoeden bij bank en giro en zijn alle direct opeisbaar:
2006
EUR

2005
EUR

Postbank
C en E Bankiers spaarrekening
C en E Bankiers effectenrekening
C en E Bankiers rekening-courant

5.017
8.845
224
17.870

7.359
8.386
–
–

Totaal

31.956

15.745

Vermogen
2006
EUR

2005
EUR

Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat

644.587
1.142

505.970
138.617

Stand per 31 december

645.729

644.587

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.
2006
EUR

2005
EUR

Stand per 1 januari
Storting in fonds (geld)
Storting in fonds (aandelenpakket)
Dividend aandelen
Rente spaarrekening
Boekwinst aandelenpakket
Bewaarkosten effecten
Dotatie aan werkzaamheden Stichting Tresor

23.530
150
–
369
540
1.635
(89)
–

28.748
50
–
361
468
2.753
–
(8.850)

Stand per 31 december

26.135

23.530

TRSOR/07X00002037UTR
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Langlopende schulden
De langlopende schulden betreft een ontvangen lening van:
2006
EUR

2005
EUR

C en E Bankiers hypotheek

176.976

176.976

Totaal

176.976

176.976

Eind maart 2006 is met Van Lanschot Bankiers (voorheen C&E Bankiers) contractueel
afgesproken om de resterende looptijd van de lening met ingang van 2006 te verdubbelen tot en
met 2012. Hiermede is het bedrag van de jaarlijkse aflossing gehalveerd van EUR 58.991 naar
EUR 29.496.

Hypothecaire lening
2006
EUR

2005
EUR

Stand per 1 januari
Aflossing

235.967
(29.496)

294.958
(58.991)

Stand per 31 december
Kortlopend deel van de hypothecaire lening

206.471
(29.495)

235.967
(58.991)

Langlopend deel van de hypothecaire lening

176.976

176.976

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2006
EUR

2005
EUR

Kortlopend deel van de hypothecaire lening
C en E Bankiers rekening-courant
Te betalen salariskosten
Nog te betalen rente lening C en E Bankiers
Nog te betalen kosten Studieproject

29.495
–
–
6.079
3.833

58.991
29.962
17.474
–
–

Totaal

39.407

106.427

TRSOR/07X00002037UTR
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Exploitatierekening
Sponsoring
De volgende bijdragen van sponsoren zijn ontvangen:
2006
EUR

2005
EUR

RMG Nature Fund
Greenchoice
Burgers Zoo
Essent
HIPEPE Nederland
Wereld Natuur Fonds
KPMG Accountants

–
1.500
–
–
–
2.000
2.750

8.850
2.500
1.305
55.000
275
–
2.750

Totaal

6.250

70.680

Overige baten
De overige baten 2006 bestaan uit de vrijval van de schuld aan Universiteit Utrecht voor
genoten arbeid, waarvan de toezegging van de Universiteit ontvangen is dat deze niet
terugbetaald hoeven te worden. De overige baten van 2005 bevatten de vrijval van twee
langlopende leningen van elk EUR 45.378 (zie jaarrekening 2005 voor een nadere toelichting).

Kosten inspecties en toezicht
Hieronder zijn opgenomen de vergoeding aan de heer Olivier Tostain ad EUR 6.400 voor de
door hem gemaakte kosten voor werkzaamheden inzake zijn toezichthoudende functie. De heer
Tostain is conservator van het Trésor gebied.

Kosten in Guyana
Deze kosten zijn over 2006 als volgt te specificeren:
EUR
Financiering Association Trésor
Financiering auto
Reiskosten

18.352
9.000
1.186
28.538

TRSOR/07X00002037UTR

19

Stichting Trésor

Studieprojecten
2006
EUR

2005
EUR

Studiereizen

26.212

–

Totaal

26.212

–

Salaris coördinator Trésor
Door de faculteit Biologie is besloten geen salariskosten in rekening te brengen over 2006.
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