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Stichting Trésor
Rapport inzake de jaarrekening 2008

Aan het Bestuur van
Stichting Trésor
Utrecht

Utrecht, 15 juni 2009

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 17 tot en met 22 opgenomen jaarrekening 2008 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/09X00041879N1P
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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 2008 en van het resultaat over 2008 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

TRSOR/09X00041879N1P

4

Stichting Trésor

Bestuur

Voorzitter:

Jhr. L. de Geer van Oudegein

Vicevoorzitter:

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 (aftredend, december 2008)

TRSOR/09X00041879N1P

5

Stichting Trésor

Bestuursverslag
Algemeen
Het Bestuur van de Stichting Trésor is in het jaar 2008 in 6 vergaderingen bijeen
geweest. In 2008 is de aandacht daarbij vooral uitgegaan naar de verdere
samenwerking met de Association Trésor, het Wereld Natuur Fonds in Nederland en in
Frans-Guyana en relevante organisaties en overheidsorganen in Frankrijk en FransGuyana (w.o. het Conservatoire du Littoral, en het Office National des Forêts –ONF-).
Vanuit het Bestuur is door de heren de Groot en Lukkien medewerking verleend aan
de publicatie van het Beheerplan 2008-2009 van het Trésor reservaat (Pineau et al,
2008). Dit beheerplan, gebaseerd op het in 2007 gepubliceerde rapport RAPPAM
(Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area Management), is in oktober
2008 voor gelegd aan het CSRPN (Conseil Scientifique Régional pour le Patrimoine
Naturel) in Frans Guyanana en vervolgens zowel in het Nederlands als in het Frans als
intern document gepubliceerd en o.a. gepresenteerd aan het Wereld Natuur Fonds
(Nederland en Frans-Guyana).
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, kon deze functie in 2008
worden gecontinueerd.
In 2008 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 september.
Ook in 2008 is binnen de Franse Overheid verder doorgewerkt aan de administratieve
afhandeling van de verwerving van de randgebieden rond Trésor (groot 1462 hectare).
Naar verwachting zullen deze gebieden eind 2009 officieel in beheer worden gegeven
aan de Association Trésor. In 2008 heeft het Conservatoire du Littoral gelden
beschikbaar gesteld voor een eerste botanische inventarisatie van deze randgebieden.
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 bleken 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, evenals in 2006 in het Kawgebied door Cambior
(in 2008 genaamd “Iamgold”), voor als nog tijdelijk, gestopt. De Franse Overheid heeft
in februari 2008, bij monde van de Franse President Sarkozy, besloten geen
goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen goudwinning in dit gebied.
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Er is in 2008 samenwerking met het Office National des Forêts (ONF) een begin
gemaakt met de ontwikkeling van een Langeafstandswandel pad door het Kawgebied.
De Stichting en Association Trésor zijn voornemens hieraan bij te dragen.
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 schenking- en successierecht mag
ontvangen.

Bestuur
Tijdens een bijzondere Bestuursvergadering van de Stichting Trésor op 19 december
2008 oktober is afscheid genomen van Ir J.W.G. Pfeiffer als adviseur van de Stichting
Trésor

Onderzoek
In 2008 is voort gegaan met het onderzoeksprogramma 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 2008 hebben zes vangsessies
plaatsgevonden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met medewerkers
van de organisatie GEPOG (Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux de Guyane),
een groot aantal vrijwilligers en het Natuurhistorisch Museum in Parijs.
De heer K(évin) Pineau heeft daarnaast in 2008 met succes het examen gedaan voor
het Vogelringonderzoek. Het bijbehorende diploma is uitgereikt door het Centre de
Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRPBO).
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. Dit onderzoek is in de maand december 2008
onder leiding van dr R (enske).C. Ek uitgevoerd (Publicatie: Ek et al, 2009).
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Daarnaast is voortgang geven aan meerdere inventarisaties door de leden van
Association, dit betreft vooral de soortsamenstelling en populatieomvang van
vleermuizensoorten. In 2008 is met behulp van de heer P. Blondé (een
vleermuizenspecialist uit Gent) twee maanden gewerkt aan een nieuwe inventarisatie
van de voorkomende vleermuizen in het reservaat. In totaal zijn 399 individuen
gevangen en het totaal aantal soorten voor het reservaat inclusief de randgebieden
komt nu op 56 soorten!
In 2008 is voortgang geven aan verschillende monitoronderzoeken, waaronder aan de
Dendrobatus tinctorius populaties, aan de voorkomende Gastropoden soorten in het
reservaat en aan de voorkomende libellen soorten langs de kreek Farvard. Bij dit laatst
genoemde onderzoek zijn nu 13 soorten vastgesteld waaronder een soort
(Epipleoneura nehalennia) die zelden wordt waargenomen in Frans-Guyana.
Mevrouw C(harlotte) Briand heeft 2008 in samenwerking met Mevrouw Dr. R(enske).C.
Ek fenologisch onderzoek gedaan langs het natuurpad, dat wil zeggen dat zij wekelijks
de gegevens noteert van de soorten planten die in bloei zijn of vruchten dragen.
De toename van het aantal geregistreerde soorten binnen alle faunagroepen in de
periode 2007-2008 is;
Faunagroep
Vogels
Zoogdieren
Reptielen
Amfibieën

Aantal soorten
306
102
61
45

Ontwikkeling 2007/2008
+ 6
+ 38
1
- 1

˜ De toename in het aantal zoogdieren is vooral toe te schrijven aan het aantal nieuw
geregistreerde Vleermuizen soorten.
Daarnaast zijn nu (eind 2008) 1140 plantensoorten beschreven voor het Trésor
reservaat (inclusief de randgebieden).
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Educatie en voorlichting
In 2008 is het informatieblad over het Trésor Natuur Reservaat in Frans- Guyana
“Trésor Nieuws” voor donateurs en sponsors van de Stichting drie maal verschenen, in
de maanden april, juni en november.
Op 22 juni 2008 is door het Bestuur van de Stichting Trésor een dag voor de donateurs
en sponsoren georganiseerd in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Ruim
110 deelnemers luisterden naar presentaties van Dr. H(ans) ter Steege (adviseur van
de Stichting Trésor), Dr P(ita) A. Verweij (eveneens adviseur) en van C(harlotte) Briand
en K(évin) Pineau (beide boswachter in het Trésor reservaat). Na afloop van deze
presentaties en de lunch vond een rondleiding door de Tuinen plaats.
Hoewel ook in 2008 het reservaat niet kon beschikken over een entreegebouw zijn de
begeleide bezoeken gedurende de weekeinden (gidsen K. Pineau en mw. C. Briand)
gewoon door gegaan. Voor deze excursies wordt publiciteit gemaakt via de
dagbladpers, RFO radio, TV en de internetsite Blada.
Aan de 23 rondleidingen (twee per maand) hebben 245 personen deelgenomen, dit
betekent een verdubbeling van de deelname t.o.v. van 2007. Daarnaast hebben in de
juli vakantie 141 kinderen deelgenomen aan een tweedagen durend programma in
Trésor. Daarnaast heeft Mevrouw C(harlotte Briand leraren in opleiding voorlichting
gegeven over de buitenschoolse programma mogelijkheden in het reservaat en zijn
schoolklassen ontvangen uit Cacao. Op 29 maart en 4 april twee nacht wandelingen
georganiseerd waaraan in beide gevallen door ruim 20 persoenen is deel genomen.
Gedurende het gehele jaar is door de Association Trésor gewerkt aan de
voorbereidingen van de bouw van het nieuwe entree gebouw voor het reservaat het “
Maison de la Réserve”.
De opdracht voor de bouw is in tweede instantie aanvaard door het Office National des
Forêts (ONF) in Frans- Guyana en het nieuwe gebouw is op 22 december opgeleverd.
Door het faillissement van de eerste aannemer is op de bouwsom een bedrag van €
12.600 verloren. Door extra bijdragen van het Conseil Regional en de Stichting Trésor
kon dit financiële verlies goeddeels worden gecompenseerd. Bij de notaris die het
faillissement behandelt is door de Association een schadeclaim ingediend.
De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht hebben de productie van de nieuwe
naamborden (op aluminiumbasis) van planten en bomen langs de educatieve route ter
hand genomen, dit ter vervangen van de huidige borden die veel onderhoud vergen. In
2008 zijn de eerste nieuwe naamborden langs de route geplaatst en dit project zal in
2009 verder worden uitgevoerd.
Langs het natuurpad is een van de schuilgelegenheden voor bezoekers herbouwd en
zijn de nieuwe informatieborden (de TOTEMS) geplaatst.

TRSOR/09X00041879N1P

9

Stichting Trésor

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 2008
verder ontwikkeld en uitgebreid.
Daarnaast verrichtten de vertalers in 2008 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.
De eindredactie van Trésor Nieuws werd in 2008 verzorgd door de heer E. Augusteijn
(vrijwilliger) in samenwerking met de heer V.P.A. Lukkien (secretaris Stichting Trésor).
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 de organisatie van
bijeenkomsten.
De Utrechtse Biologen Vereniging heeft ook 2008 de werkzaamheden rond de
verzending van Trésor Nieuws op zich genomen.

Donateursreis
De belangstelling voor de donateursreis 2008 naar het Trésorreservaat bleek wederom
zo groot dat deze reis in de maand februari doorgang heeft kunnen vinden.
In totaal hebben 22 personen deelgenomen.
In 2008 zijn in samenwerking met de Stichting Hovo van de Universiteit Utrecht tevens
de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe donateursreis in 2009.
Vanuit de Association Trésor wordt deze reis voorbereid en begeleid door de heren K.
Pineau en mevrouw C. Briand.

TRSOR/09X00041879N1P
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De Association
De samenstelling van de plaatselijke Association Trésor, die het beheer van het
reservaat in Frans Guyana uitvoert heeft in 2008 geen wijzigingen ondergaan.
Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van de Association Trésor op 6 maart 2008
is in bijzijn van de heer Lukkien en mevrouw Jeurissen het Bestuur van de Association
Trésor herkozen; Voorzitter Olivier Fortune, Vicevoorzitter Olivier Tostain,
Penningmeester Elodie Gault en secretaris Isabelle Delafosse.
In dienst van de Association zijn in 2008 twee boswachters met een volledige baan;
Charlotte Briand (tijdelijke aanstelling) en Kévin Pineau (in vaste dienst sinds 1 maart
2008). Olivier Tostain vervult de functie van Conservator. Per 1 februari 2008 is het
kantoor van de Association gevestigd op 15 cité Massel, Route de Montabo in
Cayenne. Dit kantoor wordt gedeeld met meerdere Milieuorganisaties. In de maand
januari heeft het WWF Frans-Guyana kosteloos kantooronderdak geboden. Voor het
vervoer van materialen en personeel wordt gebruik gemaakt van een dienstauto.
Het dienstverband met de heer K. Pineau is in 2008 gecontinueerd in vaste dienst.
De heer Olivier Fortune, de heer Olivier Tostain, mevrouw Elodie Gault en mevrouw
Isabelle Delafossele (en de overige leden en vrijwilligers van de Association) hebben
samen met de boswachters mevr. Charlotte Briand en de heer Kévin Pineau in 2008
op enthousiaste en kundige wijze inhoud gegeven aan hun taken.

Terrein en beheer
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 deze goed en veilig begaanbaar is tijdens de steeds
drukker bezochte weekenden.
In 2008 is het beheerplan 2008-2012 (Pineau et al, 2009) gereed gekomen, dat wil
zeggen dat de diverse werkzaamheden in het kader van het beheer volgens de daarin
opgenomen jaarwerkschema’s wordt uitgevoerd.
Voor de onderhoudswerkzaamheden van een wat grotere omvang en het
vogelonderzoek heeft de Association in ook 2008 vrijwilligersdagen (Mayouris)
georganiseerd. Tijdens deze dagen zijn o.a. de bouwplaats van het nieuwe
entreegebouw bouwrijp gemaakt en is een schuilgelegenheid langs de educatieve
route vervangen.
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De bewaking inclusief controle op de naleving van de bezoekregels van het reservaat
heeft in 2008 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. De heer K(évin) Pineau heeft in Montpellier met succes de
cursus ”buitengewone opsporingsbevoegdheid natuurreservaten te land” gevolgd. Het
tweede deel van deze opleiding bestaat o.a. uit de eedsaflegging bij het Gerechtshof.
Dit zal in begin 2009 plaatsvinden.
De bewaking van het reservaat bestaat voornamelijk uit het patrouilleren langs de weg,
het natuurpad en langs de rivier de Orapu. Alle jachtpaadjes worden systematisch
opgetekend en ter plaatse voorzien van een informatiebord met het reglement van het
reservaat. Bij al deze activiteiten wordt de nadruk gelegd op informatieverstrekking en
preventie. De eerste uniformen passend bij de reservaatstatus Réserve Naturelle
Régionale zijn door de overheid beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn onze boswachters
voor de bezoekers van het reservaat beter en makkelijker herkenbaar geworden.

Verschenen publicaties
-Pineau, K. (red.), C. Briand, I. Delafosse, E. Gault, L. Garnier, O. Fortune, O. Tostain,
N. de Pracontal, L. Fontein (UU), V.P.A. Lukkien (UU)& V. Thierron (WWF)(2008).
Réserve Naturelle Régionale Trésor, Plan de Gestion 2008-2012. Internal report
Association Réserve Naturelle Trésor.
-Lukkien, V. (2008). Trésor Voortrekkersrol in bosbescherming Frans-Guyana.
Ecologie & Ontwikkeling 26: 66-69.

Donateurs
Eind 2008 had de Stichting Trésor in totaal 1448 donateurs. Dit is weer een toename
van ten opzichte van einde jaar 2007 (1218 actieve donateurs). Gedurende 2008
hebben 64 donateurs opgezegd. Er zijn 294 nieuwe bij gekomen, wat resulteert in een
positief saldo van 230 donateurs.
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Tabel-1
Resultaten van de verschijningen van Trésor Nieuws in 2008 :
Aantal
Donaties
Trésor Nieuws 23
Trésor Nieuws 24
Trésor Nieuws 25
Trésor Nieuws 26
Totalen

103
199
227
184
713

Totaal
Bedrag
€
€

8.810,50
7.727,50
€ 10.545,50
€ 14.109,75
€ 41.193,25

Datum
31-12-07
Jan 2008

Dec. 2008
31-12-08

Adoptie
Barometer
22.277
704,84
618,20
843,64
1.128,78
25.572

In 2008 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. Eén van deze grotere bedragen is een CO2 compensatie van
€ 2.390 van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.
Deze bijzondere en eenmalige donaties komen op een totaal van € 13.065,00.
Een aantal particulieren hebben met hun verjaardag in plaats van cadeaus voor zich
zelf te vragen, geld ingezameld voor de stichting Trésor.
Deze inzamelingen komen op een totaal van € 3.200,00
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 23
Trésor Nieuws 24
Trésor Nieuws 25
Trésor Nieuws 26
Totalen

Totaal
Bedrag
€ 3.475,50
€ 7.377,50
€ 7.295,50
€ 6.819,75
€ 24.928,25

Datum
31-12-07
Jan 2008

Dec. 2008
31-12-08

Adoptie
Barometer
22.277

24.271

Refererend naar Tabel-1 is het totaal aantal donaties in het jaar 2008 713. Dit is een
toename van 76 ten opzichte van 2007. Van de 1448 ontvangers van Trésor Nieuws
hebben 514 donateurs ook werkelijk één of meerdere donaties gedaan (35%). Ook
een toename ten opzichte van 2007 van 83. Gemiddeld heeft elke actieve donateur
hiermee 1,39 donaties gedaan. Het gemiddelde gedoneerde bedrag per donatie stijgt
langzaam over de jaren.
2006 : € 33,45
2007 : € 39,40
2008 : € 54,42

TRSOR/09X00041879N1P
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In Tabel-3 wordt de aantallen donaties van de verschillende waarden weergegeven.
Tabel-3
Aantal
2008
Donaties
€ 12,50
267
€ 25,00
229
€ 37,50
7
€ 50,00
76
€ 50,= < x < € 100,=
49
€ 100,= < x < 250,=
21
€ 250,= < x < € 500,=
9
€ 500,= < x < € 1000
4
€ 1000,= <x < € 1.500,=
3
> € 1.500,00
4

Aantal in
2007
220
188
34
71
34
19
7
1
1

Aantal in
2006
291
233
25
80
31
15
1
3
0

Financieel
De Stichting Trésor en de Association Trésor hebben in het jaar 2008 de projecten en
activiteiten die in 2007 waren voorbereid, uitgevoerd. Ten eerste het ontvangstgebouw.
Het is nu gereed en in gebruik genomen. De financiering hiervoor kwam van de
verzekeringsgelden (circa € 34.000) en een gift van € 10.000 van het Conservatoire du
Littoral in Frans Guyana.
De permanente tropenbestendige buitenexpositie van “totempalen” met uitleg over de
ecosystemen in het oerwoud is in 2007 geprefabriceerd en in 2008 langs het natuurpad
geïnstalleerd. De kosten hiervan zijn reeds gemaakt in 2007 en bedragen € 8.500.
De Stichting heeft zich ook in 2008 weer gelukkig mogen prijzen met een gestadig
groeiend aantal donateurs, die M2 ‘s adopteren, met een ten opzichte van 2007
langzaam stijgend bedrag van ongeveer € 25.000 plus met daarnaast de meestal
eenmalige donaties, die welkom zijn gebruikt voor het werk in het Trésor gebied.
In 2007 heeft het WNF de Stichting een bedrag € 42.000 gegeven om de lopende
kosten van de Association en de onkostenvergoeding van de conservator te dekken.
Dit is in 2008 ook voor die doeleinden gebruikt. Een bedrag van € 5.000 uit deze
ondersteuning is besteed aan de herinrichting van het nieuwe ontvangstgebouw in
2008.
De firma Greenchoice (groene stroom) heeft in 2007 een eenmalige donatie gedaan
van €25.000 ook voor de salarissen van de boswachters. Dit bedrag is in 2008 mede
benut voor de betaling van de salarissen van de beide boswachters.

TRSOR/09X00041879N1P
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Inclusief de vrijval van de reservering uit 2007 en een aantal kleinere bedragen zijn de
totale inkomsten voor 2008 gekomen op € 90.007.
De uitgaven worden ook dit jaar weer gedomineerd door bank gerelateerde kosten
(rente op de lening en rekeningen, bankkosten) van in totaal € 10.630. De bijdragen
aan de Association voor de dekking van hun algemene kosten (€ 42.000) ,
vergoedingen aan de conservator (€ 6.400) en de werkbezoeken naar Frans Guyana
(€ 7.018).
Het totaal van de uitgaven komt hiermee op € 83.640
Daarmee komt het resultaat op een positief resultaat van € 6.367,=

Baten Stichting Trésor
2.800

Sponsoring
Donateurs
Rente bankrekeningen

42.000

Bijdragen voor Projecten
41.055
Overige baten
Bijdrage uit RMG fonds voor
FG project
Vooruitontvangen bedragen
t.b.v. Association
2.509

TRSOR/09X00041879N1P
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200
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lasten Stichting Trésor

Rente Lening
Aflossing Lening

3.098

568

592

2.392

Kosten inspectie en
toezicht Trésor
10.854

2.500

Bijdrage aan Association
FG
Kantoorkosten

7.018

6.400

Kosten Tresor Nieuws /
donateurs werving
6.138

Werkbezoeken FG

247

Projecten FG
Accountantskosten
Bankkosten
43.833

Diverse lasten
Kosten vrijwilligers

TRSOR/09X00041879N1P
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Balans per 31 december 2008
2008
EUR

2007
EUR

836.698

836.698

6.500
41.156

82
104.638

Totaal activa

884.354

941.418

Vermogen

648.658

642.291

23.692

26.434

Langlopende schulden

161.556

183.778

Kortlopende schulden

50.448

88.915

884.354

941.418

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Remco Maas Geesteranus Fund

Totaal passiva

TRSOR/09X00041879N1P
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Exploitatierekening over 2008
2008
EUR

2007
EUR

Baten
Sponsoring
Vooruitontvangen sponsoring
Donateurs
Overige baten
Rente
Bijdrage uit RMG-fonds voor FG -project
Ontvangen bijdrage Projecten

2.800
42.000
41.055
276
1.167
2.509
200

6.040
36.998
19.298
326

Totaal baten

90.007

62.662

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

43.833
6.400
10.854
6.138
247
7.018
2.500
3.098
–
568
592
2.392

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

Totaal lasten

83.640

66.100

6.367

-3.438

Lasten

Exploitatieresultaat

TRSOR/09X00041879N1P
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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
2008
EUR

2007
EUR

Rente
Vooruitbetaalde kosten studieprojecten

–
6.500

82
–

Totaal

6.500

82

TRSOR/09X00041879N1P

19

Stichting Trésor

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de tegoeden bij bank en giro en zijn alle direct opeisbaar:
2008
EUR

2007
EUR

Postbank
Triodos Internet Zaken Rekening
Triodos Deposito Rekening
Van Lanschot rekening-courant

1.330
16.134
23.692
–

24.609
53.857
26.192
-20

Totaal

41.156

104.638

Vermogen
2008
EUR

2007
EUR

Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat

642.291
6.367

645.729
-3.438

Stand per 31 december

648.658

642.291

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.
2008
EUR

2007
EUR

Stand per 1 januari
Dividend aandelen
Rente spaarrekening
Boekwinst aandelenpakket
Donatie aan werkzaamheden Stichting Trésor
Overige mutatie

26.434
–
–
–
2.500
242

26.135
268
199
-168
–
–

Stand per 31 december

23.692

26.434
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Langlopende schulden
De post langlopende schulden betreft de volgende ontvangen lening van:
2008
EUR

2007
EUR

Triodos Bank

161.556

183.778

Totaal

161.556

183.778

De Universiteit Utrecht staat voor een bedrag ad EUR 210.000 borg jegens Triodos Bank.
2008
EUR

2007
EUR

Stand per 31 december
Aflossing

183.778
22.222

206.000
22.222

Langlopend deel van de hypothecaire lening

161.556

183.778

2008
EUR

2007
EUR

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

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

21.560
22.222
2.596
870
3.200

63.560
22.222
2.372
761
–

Totaal

50.448

88.915

TRSOR/09X00041879N1P
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Exploitatierekening
Sponsoring
De volgende bijdragen van sponsoren zijn ontvangen:
2008
EUR

2007
EUR

Greenchoice
Wereld Natuur Fonds
KPMG Accountants

–
–
2.800

25.000
42.000
2.600

Af: gepresenteerd als vooruitontvangen

2.800
–

69.600
63.560

Totaal

2.800

6.040

Vooruitontvangen sponsoring
De vooruitontvangen sponsoring bestaat uit de vrijval van de in 2007 ontvangen sponsoring van
Greenchoice en het Wereld Natuur Fonds. Dit bedrag is aangewend voor de betaling van de
boswachters.

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.
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