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Stichting Trésor
Rapport inzake de jaarrekening 2007

Aan het Bestuur van
Stichting Trésor
Utrecht

Utrecht, 14 mei 2008

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 16 tot en met 22 opgenomen jaarrekening 2007 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/08X00014564UTP
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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 2007 en van het resultaat over 2007 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 (afgetreden op 12 oktober 2007 en
thans erelid)

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 2007 in 7 vergaderingen bijeen
geweest. Ook in 2007 is de aandacht daarbij vooral uitgegaan naar de verdere
samenwerking met het Wereld Natuur Fonds in Nederland en relevante organisaties en
overheidsorganen in Frankrijk en in Frans Guyana. Daarnaast is opnieuw een
belangrijke sponsorrelatie met het Wereld Natuur Fonds Nederland en het bedrijf
Greenchoice uit Rotterdam tot stand gekomen. Ook werd een belangrijke bijdrage uit
een particulier Fonds ontvangen. De Fontys Economische Hogeschool Tilburg heeft
zich op 3 april 2007 eveneens als sponsor van de Stichting Trésor aangemeld.
Dankzij vooral de financiële bijdrage van het WWF kon in 2007 een tweede boswachter
voor het reservaat worden aangesteld in de persoon van mevrouw C. Briand. Dankzij
de financiële bijdrage van het bedrijf Greenchoice in 2007, kan deze functie in 2008
worden gecontinueerd.
In 2007 hebben vanuit het Bestuur van de Stichting twee werkbezoeken plaats
gevonden aan de leden van de Association Trésor in Frans Guyana. De heer en
mevrouw Lukkien brachten een bezoek in de maand februari en de heer de Lang in de
maand december.
Op woensdag 4 juli 2007 is een conferentiedag Trésor gehouden op het hoofdkantoor
van het Wereld Natuur Fonds Nederland (WNF) in Zeist. Op deze dag is de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst tussen het WWF en de Stichting Trésor ondertekend
door heer J. van de Gronden (directeur WNF), jhr. Lodewijk de Geer van Oudegein en
de heer V.P.A. Lukkien (namens de Stichting Trésor). De heer D. Plouvier (WWF
Guiana’s) heeft door afwezigheid op deze dag, later ondertekend.
De Association Trésor werd op deze dag vertegenwoordigd door de heren O. Tostain
(Conservator) en K. Pineau (boswachter).
Tijdens de conferentie vonden presentaties plaats van onder andere de RAPPAM
(Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area Management). Deze
assessment is tot stand gekomen in samenwerking met het Copernicus Instituut van de
Universiteit van Utrecht. De RAPPAM is een door WWF ontwikkelde methode om op
basis van een SWOT-analyse (sterlte-zwakte-kansen-bedreigingen analyse) een
indruk te krijgen van de effectiviteit van het beheer van een beschermd gebied, zoals
het Trésor reservaat. Daarnaast werd ook een overzicht gegeven van het botanisch
onderzoek gedurende de afgelopen tien jaar. Mevrouw A. van der Sluis hield een
lunchvoordracht over haar onderzoek naar de aansluiting van de communicatie vanuit
Trésor met haar donateurs (Van der Sluis, 2007)
In 2007 is binnen de Franse Overheid verder doorgewerkt aan de administratieve
afhandeling betreffende de verwerving van de randgebieden rond Trésor (groot 1462
hectare). Naar verwachting zullen deze gebieden eind 2008/begin 2009 in beheer
kunnen worden gegeven aan de Association Trésor.
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De Stichting Trésor was sinds 1996 een instelling als bedoeld in Artikel 24 lid 2 van de
Successiewet 1956. Zij heeft in juli 2007 een aanvraag ingediend bij de belastingdienst
om aangemerkt te worden als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is
door de Belastingdienst in september toegewezen. Dit betekent dat de Stichting
schenkingen en legaten met vrijstelling van schenkings- en successierecht mag
ontvangen.
Vanaf de oprichting is de C&E bank de huisbank geweest van de Stichting. Deze bank
heeft ook de eerste lening voor de aanschaf van het Trésor bos verschaft. Na de
overname van de C&E door van Lanschot Bankiers heeft het bestuur van de Stichting
besloten over te stappen naar de Triodos Bank. Deze overstap is in oktober 2007
gerealiseerd.

Bestuur
Tijdens een bijzondere Bestuursvergadering op 12 oktober is afscheid genomen van Ir.
Frans de Ruiter als bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting Trésor. Tijdens deze
bijkomst is de heer de Ruiter met algemene stemmen benoemd tot (eerste) Erelid van
de Stichting.

Onderzoek
In juni 2007 is een langlopend onderzoeksprogramma gestart naar de
soortsamenstelling en dynamiek van vogelpopulaties in de ondergroei van het
regenwoud in het Trésor reservaat.
Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te verkrijgen in o.a. de dichtheden waarin de
afzonderlijke vogelsoorten voorkomen, migratiegedrag, overlevingspercentages,
rekruteringspercentages en nestbouwperiodes. In 2007 hebben vier vangsessies
plaatsgevonden, in de maanden juni, augustus, oktober en december.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met medewerkers de organisatie
GEPOG (Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux de Guyane)en het
Natuurhistorisch Museum in Parijs.
Gedurende dit bestuursjaar is in samenwerking met Conservatoire du Littoral en het
Nationaal Herbarium, afdeling Utrecht, een nieuwe onderzoeksexpeditie voorbereid
met als doel een eerste indruk te krijgen van de botanische rijkdom van de nieuw toe te
voegen randgebieden van het reservaat.
Daarnaast is voortgang geven aan verdere inventarisaties door de leden van
Association, dit betreft vooral de soortsamenstelling en populatieomvang van
vleermuizensoorten. In 2007 hebben vier vangsessies van vleermuizen plaats
gevonden waarbij 69 individuen zijn gevangen, behorende tot 12 verschillende soorten.

TRSOR/08X00014564UTP
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De toename van het aantal geregistreerde soorten binnen alle faunagroepen in de
periode 2006-2007 is;
Faunagroep

Aantal soorten

Ontwikkeling 2006/2007

Vogels
Zoogdieren
Reptielen
Amfibieën

300
64
60
48

+ 15
+ 10
+ 6
+ 7

Donateurs
Eind 2007 had de Stichting Trésor 1218 actieve donateurs. Dit is weer een toename
van ten opzichte van einde jaar 2006. Gedurende 2007 hebben 61 donateurs
opgezegd, 8 daarvan hebben in 2007 nog een donatie gedaan. Er zijn 134 nieuwe bij
gekomen, wat resulteert in een positief saldo van 73 donateurs.
Tabel-1
Resultaten van de verschijningen van Trésor Nieuws in 2007 :
Aantal
Donaties
Trésor Nieuws 20
Trésor Nieuws 21
Trésor Nieuws 22
Trésor Nieuws 23
Totalen

85
244
205
79
613

Totaal
Bedrag
€ 3.821,50
€ 38.582,10
€ 33.472,25
€ 3.397,50
€ 79.273,35

Datum
31-12-06
Jan 2007

Dec. 2007
31-12-07

Adoptie
Barometer
16.037

22.277

In 2007 is een aantal grote donaties gedaan, die in de bovenstaande tabel
meegenomen zijn. Deze donateurs hebben voor hun bijdrage ook Trésor adoptie M2’s
bijgeschreven gekregen
Deze bijzondere en eenmalige donaties zijn :
1 x € 25.000,=
1 x € 30.197,60

TRSOR/08X00014564UTP
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Laten we deze bijzondere donaties buiten beschouwing en nemen we alleen de
“normale” donaties mee dan ziet de tabel er als volgt uit:
Tabel-2
Aantal
Donaties
Trésor Nieuws 20
Trésor Nieuws 21
Trésor Nieuws 22
Trésor Nieuws 23
Totalen

85
243
204
79
611

Totaal
Bedrag

Datum

€ 3.821,50
€ 8.384,50
€ 8.472,25
€ 3.397,50
€ 24.075,75

31-12-06
Jan 2007

Dec. 2007
31-12-07

Adoptie
Barometer
16.037

17.861

Refererend naar Tabel-2 is het totaal aantal donaties in het jaar 2007 611. Dit is een
daling van 111 ten opzichte van 2006. Van de gemiddeld 1182 ontvangers van Trésor
Nieuws hebben 431 donateurs ook werkelijk één of meerdere donaties gedaan (36%).
Gemiddeld heeft elke actieve donateur hiermee 2,74 donaties gedaan. Dit is een
toename van 1,07 donaties per donateur ten opzichte van 2006 (1,67).
Het gemiddelde gedoneerde bedrag per donatie stijgt langzaam over de jaren.
2006 : € 33,45
2007 : € 39,40
In Tabel-3 wordt de aantallen donaties van de verschillende waarden weergegeven.
Tabel-3
Donaties
€ 12,50
€ 25,00
€ 37,50
€ 50,00
€ 50,= < x < € 100,=
€ 100,= < x < 250,=
€ 250,= < x < € 500,=
€ 500,= < x < € 1000
€ 1000,= <x < € 1500,=
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2007
220
188
34
71
34
19
7
1
1

Aantal in
2006
291
233
25
80
31
15
1
3
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Financieel
De Stichting Trésor en de Association Trésor hebben beide in het jaar 2007 veel
projecten en activiteiten voorbereid, waarvan nu in 2008 de uitvoering gaat beginnen.
Ten eerste het ontvangstgebouw. Het ontwerp is gereed, de vergunning is verleend en
de aannemer zal binnenkort beginnen met de bouw. De financiering hiervoor komt van
de verzekeringsgelden (circa € 34.000) en een gift van € 10.000 van het Conservatoire
du Littoral in Frans Guyana.
Een permanente tropenbestendige buitenexpositie van “totempalen” met uitleg over de
ecosystemen in het oerwoud is gemaakt en wordt in 2008 langs het natuurpad
geïnstalleerd. De kosten hiervan zijn gemaakt in 2007 en bedragen € 8.500.
Sinds de oprichting in 1996 is de C&E Bank de huisbankier geweest van de Stichting.
De C&E is in 2007 overgenomen door Van Lanschot Bankiers en hierdoor is de
synergie tussen beiden minder duidelijk geworden.
Oktober 2007 is de Stichting over gegaan naar een nieuwe bank. De Triodos Bank, bij
velen wel bekend voor hun investeringen in ecologisch verantwoorde projecten. De
lening en een groot deel van het betalingsverkeer zijn nu overgeheveld naar de Triodos
bank. Wederom staat de Universiteit Utrecht garant voor de nieuwe lening.
De rekening bij de Postbank zal nog gedurende 2008 aangehouden worden omdat er
nog steeds donaties op ontvangen worden. Eind 2008 zal ook deze rekening gesloten
worden.
De Stichting heeft zich ook in 2007 weer gelukkig mogen prijzen met een gestadig
groeiend aantal donateurs, die M2 ‘s adopteren, wellis waar bij een ten opzichte van
2006 bijna gelijkblijvend totaal bedrag van ongeveer € 24.000.
Daarnaast heeft het WNF de Stichting ondersteund met € 42.000 om de salarissen van
de twee boswachters en de onkostenvergoeding van de conservator te dekken. Een
bedrag van € 5.000 uit deze ondersteuning is gereserveerd voor de herinrichting van
het nieuwe ontvangstgebouw in 2008.
De firma Greenchoice (groene stroom) heeft een eenmalige donatie gedaan van
€25.000 ook voor de salarissen van de boswachters. Dit bedrag is gereserveerd voor
besteding in 2008.
Een particulier heeft 1000 M2 geadopteerd en een schenking gedaan voor een 10%
aflossing van de lening bij de bank. Totaal heeft zij hiermee Trésor gesteund met een
bedrag van € 30.000.
Inclusief een aantal kleinere bedragen zijn de totale inkomsten voor 2007 gekomen op
€ 125.123,26.
De uitgaven worden ook dit jaar weer gedomineerd door bank gerelateerde kosten
(rente op de lening en rekeningen, bankkosten) van in totaal € 10.355 en de bijdragen
aan de Association voor de dekking van hun algemene kosten (€ 34.666) ,
vergoedingen aan de conservator (€ 6.400) en de permanente buitenexpositie
(€ 8.500).

TRSOR/08X00014564UTP
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In 2007 zijn veel plannen besproken en gemaakt en daarvoor zijn inkomsten
verkregen. Deze plannen moeten in 2008 gerealiseerd worden in het veld. Daarom
zijn in de exploitatierekening 2007 drie grote reserveringen voor 2008 gedaan :
• € 17.697
voor aflossing van een deel van de lening
• € 45.000
voor de salarissen van de twee boswachters
• € 18.559
voor de herinrichting van het ontvangstgebouw.
Het totaal van de uitgaven komt hiermee op € 147.358.
Daarmee komt het resultaat op een verlies van € 22.253.

Inkomsten Trésor 2007
827
eenmalige Bijdrage

Sponsors

17.699

36.998

Donateurs

Donateurs m2

TRSOR/08X00014564UTP
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69.600 Sponsors

Bijgragen projecten

Overige inkomsten
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Uitgaven Trésor 2007
Overige

573

10.355

Renten en fin.

Accountantskosten 2.600
Reservering inrichting
Carbet

18.560

6.398

Insp. en toezicht

34.667

45.000
Reservering bosw achters
2008

8.500

Association
Trésor

Projecten Trésor

787 Werving donateurs
Reservering aflossing 17.698
Werkbezoeken aan Trésor 1.000

665 Vrijw illigers
557 Kantoorkosten

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 2007 in
drie talen (Nederlands Frans en Engels) gecontinueerd.
Daarnaast verrichtten de vertalers ook in 2007 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 2007
heeft verricht.
De eindredactie van Trésor Nieuws werd in 2007 verzorgd door de heer E. Augusteijn
(vrijwilliger) in samenwerking met de heer V.P.A. Lukkien (secretaris Stichting Trésor).
Het bestuur heeft in 2007 besloten Trésor Nieuws in meerkleurendruk te laten
verschijnen met een frequentie van vier maal per jaar , in plaats van drie maal per jaar
zoals in 2006 het geval was.
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.
De Utrechtse Biologen Vereniging heeft in 2007 de werkzaamheden rond de
verzending van Trésor Nieuws op zich genomen.

TRSOR/08X00014564UTP
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Donateursreis
In 2007 zijn in samenwerking met de Stichting HOVO van de Universiteit Utrecht de
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe donateursreis naar het Trésor- reservaat in
Frans Guyana.
De belangstelling voor deze reis bleek wederom zo groot dat deze reis, in de maand
februari 2008 gepland, zal doorgaan. Aan deze reis zullen in totaal 24 donateurs
deelnemen. Vanuit de Association Trésor wordt deze reis voorbereid en begeleid door
de heren K. Pineau en mevrouw C. Briand..

De Association
De samenstelling van de plaatselijke Association Trésor, die het beheer van het
reservaat in Frans Guyana uitvoert heeft in 2007 kleine wijzigingen ondergaan. Van
mevrouw V. Thierron werd in dit bestuursjaar afscheid genomen vanwege haar vertrek
naar Canada. Mevrouw Thierron heeft belangrijk bijgedragen aan het werk van de
Association Mevrouw C. Briand heeft in het najaar van 2007 haar functie als secretaris
van de Association gewisseld voor haar functie als boswachter van het reservaat.

Voorzitter:

O. Fortune (vanaf 5 april 2006)

Conservator:

O. Tostain

Penningmeester:

Mw. E. Gault

Secretaris

Mw. C. Briand (afgetreden najaar 2007)

Leden:

Mw. V. Thierron (afgetreden begin 2007)
N. de Pracontal

Het dienstverband met de heer K. Pineau is in 2007 gecontinueerd.
De heer O.Fortune, O.Tostain, K. Pineau, mevrouw C.Briand en E Gault hebben
samen met de overige leden van de Association in 2006 op enthousiaste en kundige
wijze inhoud gegeven aan hun taken.

TRSOR/08X00014564UTP
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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 nog een
subsidie in 2007, die in 2008 geheel zal worden beëindigd.
Samen met de vrijwillige donaties die de Stichting mocht ontvangen heeft de
voorbereiding van de wederopbouw van het ontvangstgebouw in 2007 gestalte
gekregen. De bouwvergunning is midden december verleend en de nieuwbouw zal,
zoals thans gepland is, in het eerste kwartaal van 2008 plaats vinden.
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 hij goed en veilig begaanbaar is tijdens de steeds drukker
bezochte weekenden. Voor dit doel heeft de Association een wat zwaardere bosmaaier
aanschaft.
Voor de onderhoudswerkzaamheden van een wat grotere omvang en het
vogelonderzoek heeft de Association in 2007 zes vrijwilligersdagen (Mayouris)
georganiseerd.
De leden van de Association waren in 2006 begonnen met het opstellen van een
beheerplan, mede op basis van de aanbevelingen die voort zijn gekomen uit de
RAPPAM rapportage. Met name is in 2007 aan de onderdelen B en C gewerkt. Dit
beheerplan is eind 2007 in een bijna volledige versie gereed gekomen en zal begin
2008 worden aangeboden aan het bestuur van de Stichting Trésor en aan het CSRPN
(Conseil Scientifique Régional pour le Patrimoine Naturel) in Frans Guyana.
De bewaking inclusief controle op de naleving van de bezoekregels van het reservaat
heeft in 2007 veel aandacht gekregen. Om deze taak te kunnen uitvoeren wordt steeds
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. Door de aanstelling van mevrouw C. Briand, als
boswachter, is het nu mogelijk om deze taak met twee personen (efficiënter en veiliger)
uit te voeren.

Bezoekers en natuureducatie
Hoewel ook in 2007 niet beschikt kon worden over een entreegebouw zijn de begeleide
bezoeken gedurende de weekeinden (gidsen K. Pineau en mw. C. Briand) gewoon
door gegaan. Door de aanstelling van mw. C. Briand is een stijging van het aantal
deelnemers geconstateerd in november en december. In deze twee maanden zijn vier
excursies georganiseerd waaraan in totaal 54 bezoekers hebben deel genomen. In de
periode daarvoor zijn vanaf januari 121 deelnemers ontvangen. Publiciteit aan deze
wandelingen wordt geven door de Plaatselijke krant (France Guyane le Semaine
Guyanaise), RFO radio en de internet site Blada.

TRSOR/08X00014564UTP
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Mevrouw C. Briand en de heer K. Pineau hebben de teksten over het Trésor reservaat
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) is medio 2007 verschenen. De titel luidt “A la
découverte des réserves naturelles Guyanaises en is verschenen onder redactie van
Maël Dewynter (ONF) en Isabelle Delafosse (DIREN).
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 is in 2007
afgerond. De plaatsing in het veld langs de educatieve route zal begin 2008 plaats
vinden.
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 is 2007 opgestart.
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 2007 zijn alle activiteiten in het Kawgebied door Cambior, evenals in 2006
voor als nog tijdelijk, gestopt. (Bij het verschijnen van dit jaarverslag kan gemeld
worden dat de Franse Overheid in februari 2008 heeft besloten geen goedkeuring te
verlenen aan de voorgenomen goudwinning in dit gebied)

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

Verschenen publicaties
Van der Sluis, A.(2007) Maak meer lawaai, onderzoek naar de aansluiting tussen
communicatie vanuit Trésor en haar donateurs. Afstudeeronderzoek voor de
masteropleiding Science Communicatie, Universiteit Utrecht.
V.P.A. Lukkien, mei 2008
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Balans per 31 december 2007
2007
EUR

2006
EUR

836.698

836.698

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

82
–
104.638

3.377
16.216
31.956

Totaal activa

941.418

888.247

Vermogen

642.291

645.729

26.434

26.135

Langlopende schulden

183.778

176.976

Kortlopende schulden

88.915

39.407

941.418

888.247

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa

Remco Maas Geesteranus Fund

Totaal passiva

TRSOR/08X00014564UTP
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Exploitatierekening over 2007
2007
EUR

2006
EUR

Baten
Sponsoring
Af: Waarvan verantwoord als vooruitontvangen

69.600
63.560

6.250
–

Donateurs
Overige baten
Rente
Ontvangen bijdrage projecten

6.040
36.998
19.298
326
–

6.250
24.149
17.475
23
37.451

Totaal baten

62.662

85.348

Kosten in Guyana
Kosten inspecties en toezicht
Rente (hypotheek en rekening-courant)
Wervingskosten donateurs + PR
Kantoorkosten
Reiskosten bezoek Frans Guyana
Projecten
Accountantskosten
Kosten bestuur
Bankkosten
Kosten vrijwilligers
Diversen

34.667
6.398
8.026
787
556
1.000
8.500
2.600
–
2.328
665
573

28.538
6.400
7.801
1.750
308
8.891
26.212
2.750
779
186
–
591

Totaal lasten

66.100

84.206

Exploitatieresultaat

-3.438

1.142

Lasten

TRSOR/08X00014564UTP
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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

2007
EUR
Rente
Vordering op belastingdienst
Greenchoice

82
–
–

231
146
3.000

Totaal

82

3.377
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Effecten
Onder de effecten staan ultimo 2006 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:
2007
EUR
Postbank
Triodos Internet Zaken Rekening
Triodos Deposito Zaken
Van Lanschot rekening-courant
Totaal

2006
EUR

24.609
53.857
26.192
-20

5.017
8.845
224
17.870

104.638

31.956

Vermogen
2007
EUR

2006
EUR

Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat

645.729
-3.438

644.587
1.142

Stand per 31 december

642.291

645.729

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.
2007
EUR

2006
EUR

Stand per 1 januari
Storting in fonds (geld)
Storting in fonds (aandelenpakket)
Dividend aandelen
Rente spaarrekening
Boekresultaat aandelenpakket
Bewaarkosten effecten

26.135
–
–
268
199
(168)
–

23.530
150
–
369
540
1.635
(89)

Stand per 31 december

26.434

26.135
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Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen:
2007
EUR

2006
EUR

C en E Bankiers
Triodis Bank

–
183.778

176.976
–

Totaal

183.778

176.976

De lening C en E Bankiers is in 2007 afgelost. Bij Triodos Bank zijn twee nieuwe leningen
aangegaan als volgt:
Hoofdsom
EUR
Lening 1
Lening 2

106.000
100.000

Rente

5,6% - 5,7%
5,6% - 5,7%

Aflossing

Ineens op 1-10-2017
Eur 5.555 per kwartaal

Universiteit Utrecht staat voor een bedrag ad EUR 210.000 borg richting Triodos Bank.
2007
EUR

2006
EUR

Stand per 31 december
Kortlopend deel

206.000
22.222

206.471
(29.495)

Langlopend deel

183.778

176.976

2007
EUR

2006
EUR

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vooruitontvangen sponsorbijdragen
Kortlopend deel van de hypothecaire lening
Nog te betalen rente lening
Nog te betalen kosten Studieproject
Overige

63.560
22.222
2.372
–
761

–
29.495
6.079
3.833
–

Totaal

88.915

39.407
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De post vooruitontvangen sponsorbijdragen betreft in het verslagjaar ontvangen bijdragen ter
dekking van salariskosten van boswachters. Aangezien een deel van deze kosten in 2008
worden gemaakt is dat deel van de bijdrage als vooruitontvangen gepresenteerd. De post is als
volgt opgebouwd:
EUR
Bijdrage WNF
Bijdrage Greenchoice

20.000
25.000
45.000

Exploitatierekening
Sponsoring
De volgende bijdragen van sponsoren zijn ontvangen:
2007
EUR

2006
EUR

Greenchoice
Wereld Natuur Fonds
KPMG Accountants

25.000
42.000
2.600

1.500
2.000
2.750

Af:

69.600
63.560

6.250
–

6.040

6.250

Gepresenteerd als vooruitontvangen

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.

Kosten inspecties en toezicht
Hieronder zijn opgenomen de vergoeding aan de heer Olivier Tostain ad EUR 6.398 voor de
door hem gemaakte kosten voor werkzaamheden inzake zijn toezichthoudende functie. De heer
Tostain is conservator van het Trésor gebied.
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Projecten
2007
EUR

2006
EUR

Permanente buitenexpositie
Studieproject

8.500
–

–
26.212

Totaal

8.500

26.212

Salaris coördinator Trésor
Door de faculteit Biologie is besloten geen salariskosten in rekening te brengen over 2007.
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