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Bestuursverslag
Algemeen
Bestuur Stichting Trésor
Voorzitter:

Jhr. L. de Geer van Oudegein

Vicevoorzitter:

Dhr. prof. dr. R. Boot

Secretaris:

Dhr. drs. ing. V.P.A. Lukkien

Penningmeester:

Dhr. ir. F. A. Maas Geesteranus

Leden

Dhr. prof. dr. L.A.C.J. Voesenek
Dhr. A.C. de Lang
Dhr. ir. D. de Groot
Dhr. dr. G. van Tol

Wetenschappelijke adviseurs:

Mw. dr. P.A. Verweij
Dhr. dr. H. ter Steege
Mw. drs. M.J. Jansen-Jacobs
Dhr. mr. H.A. Teijen

Het bestuur van de Stichting Trésor is in het jaar 2010 in zes vergaderingen bijeen
geweest.
In 2010 is de aandacht vooral uitgegaan naar de samenwerking met de Association
Trésor, het Wereld Natuur Fonds in zowel Nederland als in Frans-Guyana, de lokale
overheid in Frans-Guyana, w.o. het Conseil Régional, het Office National des Forêts
en het Franse Instituut CIRAD–ECOFOG (Ecologie des Forêts de Guyane *).
In het streven naar de duurzame bescherming van het Trésor reservaat is op 12
februari 2010 een mijlpaal bereikt. Op deze dag stemde de Algemene Vergadering
van het Conseil Régional in Frans-Guyana voor de toekenning van de status Réserve
Naturelle Régionale Trésor (RNR Trésor). Hiermee heeft de Departementale
Overheid van Frans-Guyana niet alleen een voor ons reservaat belangrijk
natuurbeschermingsbesluit genomen, maar ook een Nederlands
natuurbeschermingsinitiatief van de Universiteit Utrecht en het bedrijfsleven op
bijzondere wijze gehonoreerd.
Dankzij de financiële steun vanuit het INNO Fonds (WWF-Nederland), WWF FransGuyana en het Conseil Régional, (en mede op basis van een 'Contrat d’
Accompagnement dans l’Emploi') konden in 2010 de taken van de twee
boswachters/educatief medewerkers (dhr. J.-F. Szpigel en dhr. B. Villette) worden
gecontinueerd en per 2 november mw. H. Guillen als conservator voor het Trésor
reservaat worden aangesteld.
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Het samenwerkingsverband met de organisatie Ficus Forever, een vereniging van acht
Ficuskwekers in Nederland, is in 2010 gecontinueerd. Op initiatief van de organisatie
Ficus Forever heeft de Jardiland-groep in Frankrijk een promotiecampagne voor
Trésor georganiseerd, waarbij o.a. als prijs een reis naar Frans-Guyana en het Trésor
reservaat beschikbaar is gesteld. Daarnaast heeft het bedrijf Biohorma B.V een
succesvolle campagne in Nederland gevoerd om nieuwe donateurs voor de Stichting
Trésor te verwerven. Hierbij is eveneens een reis (voor twee personen) verloot naar
Frans-Guyana en het Trésor reservaat. Het bedrijf DMG uit Waalwijk tenslotte, heeft
in december zeer succesvol bijgedragen aan de inkomsten van de Stichting door bij de
verkoop van iedere keuken een bedrag van € 500 voor Trésor over te maken.
In 2010 zijn vanuit het bestuur van de Stichting door dhr. V.P.A. Lukkien en mw P.
Jeurissen twee werkbezoeken aan de Association Trésor in Frans-Guyana gebracht.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Trésor heeft in 2010 geen
wijzigingen ondergaan.
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Vrijwilligers
Met grote inzet van dhr. E.A.G. Augusteijn (websitebeheerder) en de beëdigde
vertalers is de website van de Stichting Trésor (www.tresorrainforest.org) in 2010
verder ontwikkeld en uitgebreid.
Daarnaast verrichtten mw. A.M. Posner, mw. P. Frank, mw. H. Simon-Duttenhofer,
mw. L. Vreman, mw. G. Berendt, mw. C. Liddell, mw. A. Niedermeier, mw. M.
Leutwiler, mw. W. Biemond en dhr. D. Blom al het vertaalwerk in 2010 van
documenten die de website (www. tresorrainforest.org) in vier talen en 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 2009 verzorgd door dhr. E.A.G.
Augusteijn in samenwerking met dhr. V.P.A. Lukkien (secretaris Stichting Trésor).
Alle administratieve werkzaamheden zijn, evenals in voorgaande jaren, op geheel
vrijwillige basis uitgevoerd door mw. P. Jeurissen en mw. G. de Castro Luiz Tinga.
Mevrouw De Castro heeft helaas vanwege nieuwe werkzaamheden afscheid genomen
van de Stichting Trésor. Naast de donateursadministratie hebben beiden vooral
bijgedragen aan de voorbereidende werkzaamheden van vergaderingen, verzendingen
en de organisatie van bijeenkomsten.
Mw. M. Rijkhoek heeft steeds daar mogelijk was mw. P. Jeurissen in haar werk
ondersteund bij de verzorging van de certificaten voor de adoptie van vierkante
meters Trésor.
De Utrechtse Biologen Vereniging heeft ook in 2010 de werkzaamheden rond de
verzending van Trésor Nieuws op zich genomen.
De Stichting Trésor is sinds 1996 een instelling als bedoeld in Artikel 24 lid 2 van de
Successiewet 1956. Sinds september 2008 is de Stichting een door de Belastingdienst
erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de Stichting
schenkingen en legaten met vrijstelling van schenkings- en successierecht mag
ontvangen.
______________
* Zie het overzicht van organisaties aan het einde van dit bestuursverslag.
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De Association Trésor
Alle activiteiten van de Association die in dit jaarverslag worden beschreven zouden
niet tot stand zijn gekomen zonder de enorme inzet van vele vrijwilligers. Wij danken
van harte: dhr. A. Alcide, dhr. Chr. Baroloto, dhr. S. Barrioz, dhr. A. Bertran, mw. L.
Blanc, dhr. M. Boudrie, dhr. O. Broussard, mw. H. Bruniquel, dhr. J. Cambou, dhr. C.
Cambrézy, dhr. F. Catzeflis, dhr. M. Cervero, mw. C. Charlec, dhr. M. Cobigo, mw.
L. Collado, mw. I. Delafosse, mw. M. Delaval, mw. M. Dewynter, dhr. J. Engel, dhr.
G. Feuillet, dhr. O. Fortune, dhr. L. Garnier, mw. E. Gault, dhr. P. Gombault, dhr. J.J.
de Granville, dhr. S. Guitet, dhr. A. Hauselmann, dhr. B. Hurpeau, dhr. P. Ingremeau,
mw. G. Jaffrelot, dhr. P. Joubert, dhr. L.Kelle, mw. M. Laguna, dhr. D. Laversanne,
dhr. G. Léotard, dhr. S. Linares, dhr. Th. Luglia, mw. G. Lutaud, mw. S. Maillé, mw.
S. Maillard, dhr. J.P. Morel, dhr. V. Pelletier, dhr. B. Perrin, dhr. P. Petronelli, dhr. K.
Pineau, dhr. N. de Pracontal, mw. V. Pontana, mw. L. Proux, dhr. H. Quezel, dhr. R.
Ruiz, dhr. V. Rufray, mw. M. Sirre, dhr. J.L. Sibille, dhr. R. Taravella, dhr. J. Tascon,
dhr. B. de Thoisy, dhr. O. Tostain, dhr. J. Tribot, dhr. S. Uriot, dhr. A. Vinot, mw. A.
Vogel en mw. O. Vrignaud.
Onze speciale dank gaat uit naar mw. C. Briand, die na afloop van haar
zwangerschapsverlof heeft aangegeven haar taak, die zij gedurende vier jaar als
boswachter/educatief medewerker op uitstekende wijze heeft uitgevoerd, niet langer
te kunnen uitvoeren. Dankzij haar inzet en motivatie zijn talloze natuur- en milieueducatieve projecten binnen Trésor tot stand gekomen Zij heeft na haar verlofperiode
haar carrière in een geheel andere richting voortgezet. Haar taak is nu definitief
overgenomen door dhr. J.-F. Szpigel. Wij wensen mevrouw Briand veel succes met
haar toekomstige activiteiten.
Het kantoor van de Association is gevestigd in een gebouw aan de 15 Cité Massel,
Route de Montabo in Cayenne. Deze locatie wordt gedeeld met twee andere
organisaties (GRAINE en het Nationaal Natuurreservaat du Connétable).
Het bestuur van de Association bestond in 2010 uit de volgende leden:
Voorzitter:

Dhr. O. Tostain

Penningmeester:

Dhr. K. Pineau

Secretaris:

Mw. I. Delafosse
Dhr. C. Delinatte
Dhr. O. Fortune
Dhr. G. Leotard

Personeel
Het contract van dhr. B. Villette is op 1 september 2010 met vijf maanden verlengd en
loopt op 31 januari 2011 af. Het contract (‘Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi’) van J.-F. Szpigel is vanaf 28 januari achtereenvolgens met zes en daarna
met 7 maanden verlengd en loopt dus af op 27 januari 2011.
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Op 2 november is mw. H. Guillen als conservator in dienst gekomen van de
Association. Haar aanstelling is gefinancierd door het Conseil Régional van FransGuyana. Mevrouw Guillen neemt hiermee de taak van dhr. O. Tostain over, die de
taak van conservator jarenlang op geheel vrijwillige basis op uitstekende wijze heeft
uitgevoerd.
Het bezoldigde team van de Association Trésor bestaat nu in 2010 uit drie volledige
banen.
Opleiding en training
Van 9 tot 12 mei 2010 hebben de twee boswachters/educatief medewerkers een door
het WWF en RNF (Réserves Naturelles de France) georganiseerde cursus gevolgd
met als thema 'Overleg en bemiddeling tussen diverse actoren'.
Dhr. B. Villette heeft van 4 tot 15 oktober de cursus BOA ‘natuurreservaten te land’
gevolgd.
Beide boswachters hebben van 15 tot 19 november de cursus BOA ‘fauna/flora’
gevolgd. Dat is een aanvulling op de BOA ‘natuurreservaten te land’; zij mogen nu
het reglement m.b.t. fauna en flora in het reservaat toepassen.
Dhr. J.-F. Szpigel en mw. H. Guillen hebben van 29 november tot 1 december een
training gevolgd voor het SERENA programma. Dit programma is ontwikkeld door
het netwerk RNF en voorziet in de behoefte van de beheerders hun natuurgegevens,
bijvoorbeeld van inventarisaties, voor langere tijd op te kunnen slaan. Hiermee is het
mogelijk databases op te zetten en te beheren binnen MS Access. De gegevens
kunnen later weer opgehaald worden en bewerkt in Excel, MS Access, SIG of een
ander systeem. Eerst moet er nu een database worden opgezet voor het Trésor
reservaat, toegesneden op de behoefte van het reservaat voor toekomstig gebruik.
Vervolgens moeten de vele bestaande gegevens ingevoerd worden. Tenslotte zal de
mogelijkheid bekeken worden een systeem van uitwisseling van gegevens te maken
tussen alle beschermde gebieden die werken met SERENA.
Samenwerking met de lokale overheid andere organisaties
Nadat het Conseil Régional van Frans-Guyana ingestemd heeft (12 februari 2010) met
de gewijzigde status van het Trésor reservaat, voortaan Réserve Naturelle Régionale
Trésor (RNR, Regionaal Natuurreservaat Trésor), werkt de Association Trésor nauw
samen met de verschillende diensten van het Conseil Régional. Er zijn meerdere
vergaderingen geweest om tot overeenstemming te komen over het beheer van het
reservaat, en ook over de samenstelling van de Beheercommissie.
Het Conseil Régional van Frans-Guyana heeft in 2010 de Association een
buitengewone subsidie toegekend om de informatiebordjes langs de educatieve route
van het reservaat te vernieuwen en om materiaal voor het ontvangstgebouw bij de
ingang van het reservaat, met name een stroomaggregaat, aan te schaffen.
WWF
De samenwerking tussen de Association Trésor en het WWF Frans-Guyana is nog
steeds zeer hecht. Het personeel van het WWF is geregeld aanwezig bij de
vergaderingen van de Association en bezoekt regelmatig het reservaat.

8

In 2010 heeft het WWF zijn financiële steun gecontinueerd en op 28 mei is daarvoor
een overeenkomst getekend bestaande uit drie delen:
‘Klimaatveranderingen’ en de gevolgen daarvan. Dit onderdeel berust voor een
groot deel op het onderzoeksprogramma dat door Copernicus Instituut (Mw. dr. P.A.
Verweij) en het Departement Biologie van de Universiteit Utrecht (dhr. drs. ing
V.P.A. Lukkien) is opgezet.
‘Territoriaal overleg en governance’. Dit met het doel om een constructieve dialoog
tussen het Trésor reservaat, de gebruikers ervan en de omwonenden te ontwikkelen.
Dit houdt in dat twee belangrijke onderwerpen in kaart worden gebracht:
1) de menselijke druk en de invloed daarvan op het reservaat en
2) het betrekken van de ‘ontvangende en gerelateerde partijen’ bij het beheer van het
reservaat.
‘Communicatie’. Dit laatste deel bestaat uit de financiering door WWF van de
publicatie van een presentatiebrochure voor het publiek dat het reservaat bezoekt.
In het kader van een onderzoek naar CO2-opslag, dat dit jaar is gestart door de
Universiteit Utrecht, is het ONF gevraagd de twee masterstudenten informatie over
terreinen in het Kawgebied buiten het Trésor reservaat te verschaffen.
Daarnaast zijn twee onderzoekstransecten uitgezet op percelen die onder het beheer
van ONF vallen; één in een geëxploiteerde zone waar selectief wordt gekapt en een
ander perceel in een gebied met primair bos. Het ONF heeft op het verzoek van de
Association zeer snel en positief gereageerd en bovendien al haar medewerking
verleend aan dit onderzoeksproject. Ook het Franse onderzoeksinstituut CIRAD–
ECOFOG (Ecologie des Forêts de Guyane *) moet hier worden vermeld, dat eveneens
al zijn medewerking aan dit project heeft verleend.
Conservatoire des Espaces naturels de Guyana (CENG)
Binnen deze paraplureorganisatie, waarvan de Association Trésor deel uitmaakt is in
2010 verder gewerkt aan het opzetten van een samenwerkingsverband tussen de
deelnemende organisaties. Zo wordt er gewerkt aan een gezamenlijke website en
informatieborden voor het publiek. DIREN heeft voor dit initiatief de financiële
middelen beschikbaar gesteld. De Association Trésor is gevraagd om voor 2011 het
voorzitterschap van deze organisatie op zich te nemen.
Zowel het bestuur van de Association als de beide boswachters/educatief
medewerkers en de conservator hebben in 2010 op enthousiaste en kundige wijze
inhoud gegeven aan hun taken.
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Terrein en beheer
Het gehele jaar door is er onderhoud verricht aan de educatieve route, dit betekent het
verwijderen van omgevallen bomen en afgevallen takken. Het bruggetje bij de ingang
is twee keer schoongemaakt en rond het ontvangstgebouw is noodzakelijk snoeiwerk
verricht.
De Association heeft in 2010 een bijdrage gekregen van EDF Diversiterre, de
Fondation du Patrimonium en Conseil Régional van Frans-Guyana om de
informatiebordjes langs de educatieve route te vervangen. Er zullen 150 bordjes
gemaakt worden en langs het pad worden geplaatst om de huidige bordjes, die in zeer
slechte staat zijn, te vervangen.
Ook zullen er vier informatieborden worden geplaatst in de twee schuilgelegenheden
langs het pad, aan het begin en bij het uitzichtpunt. Het thema van die borden moet
nog vastgesteld worden.
Als gevolg van het in 2009 gevoerd overleg met het Conseil Régional, is het het
Office National des Forêts (ONF) gelukt een ecologische corridor langs het Trésor
reservaat te handhaven.
Dit betekent dat daar waar het Trésor reservaat grenst aan de weg, de bermen 25
meter aan weerzijden van deze weg, niet worden ontbost volgens recente Franse
wetgeving. Hierdoor blijft een groene corridor gehandhaafd waarbij dieren via de
boomkruinen over de weg kunnen blijven migreren vanuit het reservaat naar de
noord-hellingen van het Kawgebied en visa versa.
De ontbossingwerkzaamheden langs de rest van de weg in het Kawgebied hebben in
maart plaats gevonden. De boswachters/educatief medewerkers van het reservaat
zorgen voor het onderhoud van de weg ter hoogte van deze corridor. Het gaat hierbij
er vooral om de weg vrij te maken als dat nodig is. Medewerkers van het ONF bieden
hulp bij deze werkzaamheden.
In de savannes wordt het gehele jaar door zorgvuldig onderzoek gedaan om te
voorkomen dat ze mogelijk afgesloten moeten worden of dat er invasieve soorten
binnenkomen. Er is één pad aangelegd om de verstoringen door boswachters of
wetenschappers zo beperkt mogelijk te houden.

10

Inventarisaties en wetenschappelijk onderzoek
De botanische inventarisatie van de geïsoleerde heuvels in het savannegebied van
Trésor en van de oeverbossen langs de rivier de Orapu
Zoals aangegeven in het Beheerplan van het reservaat, is in 2010 een begin gemaakt
met de inventarisatie van de geïsoleerde heuvels in het savannegebied van Trésor en
van de moerasbossen langs de rivier de Orapu. Dit onderzoek is uitgevoerd met de
financiële steun van DIREN, een regionaal orgaan van het Franse Ministerie van
Ecologie en Duurzame Ontwikkeling.
Dit type inventarisaties levert bovendien een bijdrage aan de inventarisaties in het
kader van het ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) initiatief.
Het werk dat aanvankelijk was opgedragen aan mw. dr. R.C. Ek is grotendeels (om
tijdelijke gezondheidsredenen van mw. Ek) op contractbasis uitgevoerd door het
onderzoeksbureau Ecobios. Dit onderzoek heeft een schat aan nieuwe floristische
gegevens opgeleverd. In de oeverbossen zijn daarbij een aantal voor Frans-Guyana
zeldzame plantensoorten aangetroffen, waaronder de beschermde soort Lecythis
pneumatophora. Bovendien is een aantal soorten gevonden die waarschijnlijk nieuw
zijn voor de wetenschap, zoals de nog niet nader geïdentificeerde vertegenwoordigers
van het plantengeslacht Paypayrola (Violaceae) en van het geslacht Heterotaxis
(Orchidaceae).
De gegevens van de inventarisaties zijn overgedragen aan het wetenschappelijk
secretariaat van ZNIEFF (Biotoop) en vervolgens aan DIREN. Mw. dr. R.C. EK zal in
het voorjaar van 2011 in de eindrapportage voorzien.
Het vogelringonderzoek in het kader van het STOC (Suivi Temporel d’Oiseaux
Communs) programma
In juni 2010 heeft het laatste van de STOC-onderzoeken plaatsgevonden, die drie jaar
geleden begonnen zijn. Er zijn in totaal negentien onderzoeken geweest. De
praktische en logistieke organisatie van de STOC-onderzoeken is ook dit jaar weer
verzorgd door onze twee boswachters/educatief medewerkers. Dhr. S. Uriot was
verantwoordelijk voor het ringen en werd bijgestaan door drie gediplomeerde ringers:
de heren Th. Luglia, V. Pelletier en K. Pineau. De vier ringers waren ieder belast met
tien netten.
Gedurende het gehele programma zijn 1550 vogels gevangen van 64 soorten (m.u.v.
kolibries). In totaal zijn 1040 vogels geringd, waarvan 528 al eerder waren geringd.
Op de 1550 vangsten waren de vier meest voorkomende soorten: Goudkop manakin,
Wigsnavelmuisspecht, Mc.Connells’s pipratiran, en Witkruin manakin. Deze soorten
maakten 50% uit van het aantal vangsten. Daarentegen zijn zestien soorten slechts één
keer gevangen en vijf soorten slechts twee keer.
Het STOC-programma in Trésor heeft drie jaar lang veel vrijwilligers ingezet: meer
dan vijftig personen hebben geholpen bij deze operatie. De vier ringers hebben bij
ieder onderzoek bovendien talrijke hulpringers opgeleid, die thans zijn beëdigd.
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Het onderzoek naar het voorkomen van de Zwarte manakin
In 2009 werd er een Zwarte manakin gevangen aan de rand van een savanne in
Trésor. Deze vangst was een bevestiging van eerdere waarnemingen. In 2010 zijn
tijdens het weekend van 16/17 oktober tien netten opgesteld in de savannes van het
reservaat, aan de rand van het bos. Er zijn twee volwassen exemplaren gevangen,
waaronder de vogel die in 2009 was geringd. Eerder al, bij het laatste STOConderzoek in Trésor, is een wijfje van deze soort gevangen. Deze gegevens van de
Zwarte manakin, verzameld in het Trésor reservaat, zijn de eerste officiële gegevens
van deze nog nauwelijks bekende soort voor Frans-Guyana.
Inventarisatie kleine zoogdieren
Van 13 tot 30 juni 2010 heeft dhr. F. Catzeflis, verbonden aan de Universiteit van
Montpellier, bijgestaan door onze twee boswachters/educatief medewerkers, een
tweede inventarisatie van kleine niet vliegende zoogdieren in het Trésor reservaat
uitgevoerd. Er zijn op twee locaties twee rijen met ‘potvallen’ (pitfalls) en kooien
uitgezet waarmee in totaal 7 Didelphidae (Opossums, 4 soorten), 5 knaagdieren (2
Proechimys [Stekelratten], 2 Oecomys en 1 Neacomys) en 1 Micoreus demerarae
(Buidelrat) zijn gevangen (Catzeflis, 2010).
De bemonstering uit 2005, volgens dezelfde methode, heeft een grotere populatie
aangetoond. Elders in Frans-Guyana zijn soortgelijke schommelingen waargenomen,
maar er bestaat thans nog geen verklaring voor deze belangrijke schommelingen die
op verschillende tijden op eenzelfde plaats waargenomen zijn. Men zou kunnen
veronderstellen dat die schommelingen te maken hebben met wisselend
voedselaanbod en/of predatie. In 2011 wordt dit onderzoek voortgezet, ook om
mogelijk aan de beantwoording van deze vraag te kunnen bijdragen.
Het REDD project ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation in Developing Countries’
Dit programma, ontwikkeld door drie agentschappen van de Verenigde Naties (FAO,
UNDP, UNEP), verenigt talrijke landen in de strijd tegen de opwarming van de
aarde. Het doel is analyses en richtlijnen te ontwikkelen betreffende omvang,
controle, evaluatie en onderzoek van de bossen en de koolstofvoorraden. Vervolgens
zullen proefprojecten ontworpen worden om middelen te vinden voor het beheer van
de bossen waarbij hun ecosysteemdiensten gehandhaafd blijven en hun
koolstofvoorraden gemaximaliseerd worden.
Het doel van het programma is de ontwikkeling van een duurzaam beheer van de
bossen, waarbij lokale gemeenschappen duurzaam kunnen profiteren van de
economische, natuurlijke(ecologische) en sociale waarden van deze bossen, door bij
te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
In 2010 is vanuit de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met WWF-FransGuyana een begin gemaakt met het koolstofonderzoek in het Trésor reservaat en het
omliggende Kawgebied. Dit onderzoek staat onder leiding van het Copernicus
Instituut (mw. dr. P.A. Verweij) en het Departement Biologie van de Universiteit
Utrecht (dhr. drs. ing. V.P.A. Lukkien).
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Van 14 mei tot 8 augustus 2010, hebben twee masterstudenten van de Universiteit van
Utrecht: mw. A. Dunden en mw. I. Roeling onderzoek gedaan naar de koolstofopslag
in verschillende zones van het Kawgebied, waaronder het RNR Trésor. Hierbij zijn
een aantal permanente studietransecten uitgezet, zowel in het reservaat als daarbuiten.
Voor de realisatie van het onderzoek ter plaatse zijn diverse
afstemmingsbijeenkomsten georganiseerd met deskundigen uit Frans-Guyana op dit
gebied: ONF Frans-Guyana, laboratorium ECOFOG, WWF Frans-Guyana. Dit
bovendien met het doel om tot een meerjaren-samenwerkingsprogramma te komen
voor dit onderzoek. De twee boswachters/educatief medewerkers van het Trésor
reservaat hebben in het veld de studenten gedurende hun hele onderzoek ondersteund.
Het stageonderzoeksrapport zal begin 2011 verschijnen.
De invloed van menselijke activiteiten op de interacties tussen planten
en dieren in tropische bossen
Dhr. O. Boissier, student van het BIOTROP-team van het Nationaal Historisch
Museum (Parijs), werkt aan een proefschrift getiteld ‘Impact des pressions
anthropiques sur les interactions plantes-animaux en forêt tropicale’. (‘ De invloed
van de menselijke activiteiten (druk) op de interacties tussen planten en dieren in
tropische bossen’). Een gedeelte van zijn veldwerk doet hij in het Trésor reservaat.
Voor dit doel heeft hij in april 2010 studies verricht in het reservaat. Dit onderzoek zal
op basis van een overeenkomst in 2011 worden voortgezet.
Het stageonderzoek naar voorkomen van Dendrobates tinctorius
Na het stageonderzoek van dhr. B. Villette in 2009 over het voorkomen van de
Pijlgifkikkers langs de educatieve route van het Trésor reservaat, zijn de verkregen
gegevens in 2010 geanalyseerd. Er zijn in totaal 42 exemplaren van de Dendrobates
tinctorius geïnventariseerd in de loop van drie maanden, hoofdzakelijk in het gebied
van de educatieve route. Hierbij is aangetoond dat op deze plaats de biotopen te
vinden zijn waar de mannetjes van deze soort hun jongen komen afzetten.
De analyses tonen bovendien aan dat na een eerste keer gevangen te zijn, de vrouwtjes
eerder opnieuw aangetroffen worden. De omvang van de populatie langs de
educatieve route wordt geschat op 140 individuen.
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Voorlichting en Educatie
Trésor Nieuws
In 2010 is het informatieblad ‘Trésor Nieuws’ over het Trésor natuurreservaat in
Frans-Guyana voor donateurs en sponsors van de Stichting drie maal verschenen, in
de maanden februari, mei en oktober. De redactie van Trésor Nieuws is ook in 2010
uitgevoerd door de heren E.A.G. Augusteijn en V.P.A. Lukkien.
De website
Dhr. Augusteijn heeft ook in 2010 op een voortreffelijke wijze de website
www.tresorrainforest.org verzorgd. De inhoud van deze website is verder
vervolmaakt en steeds is actuele informatie toegevoegd. De website wordt per week
gemiddeld door 450 bezoekers geraadpleegd.
De donateursdag
De jaarlijkse donateursdag van de Stichting Trésor heeft op 6 juni 2010
plaatsgevonden in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Inleidingen
werden verzorgd door dhr. V.P.A. Lukkien (‘Wat is uw in Trésor geïnvesteerde euro
waard’), mw. P.A. Verweij (over ecosysteemdiensten van tropische bossen met de
nadruk op de rol i.v.m de klimaatregulatie op aarde) en dhr. P. Blondé uit Gent (over
zijn vleermuizenonderzoek in het Trésor reservaat).
Aan dit programma, met na afloop van de lezingen een rondleiding door de Tuinen,
namen ruim 100 donateurs deel.
De Gids voor de educatieve route van het Trésor reservaat: ‘Sur les pistes de
Trésor’
Deze vierkleurengids, die in 2010 is verschenen en die aan de bezoekers van het
reservaat ter beschikking wordt gesteld, bevat een schat aan informatie over de vele
waarnemingen die tijdens de wandeling kunnen worden gedaan. Bovendien wordt in
deze gids achtergrondinformatie gegeven over het gehele reservaat en de
historie daarvan.
Tentoonstellingen
In het kader van het project ‘Une maison pédagogique en forêt tropicale guyanaise’,
dat is gesponsord door de Fondation Nicolas Hulot, het Conservatoire du Littoral en
de Stichting Trésor, is in het ontvangstgebouw in 2010 de eerste expositie gereed
gekomen.
Dit project, dat is gefinancierd door de Stichting Nicolas Hulot, het Conservatoire du
Littoral en de Stichting Trésor, en de naam draagt ‘Een educatief huis in het bos van
Frans-Guyana’, is bijna voltooid.
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Dit project bestaat uit drie onderdelen:
1) Een permanente tentoonstelling, bestaande uit acht informatieposters die zijn
opgesteld in het entreegebouw en die de volgende thema’s behandelen:
- Presentatie van het reservaat Trésor;
- Natuurlijke habitats en biodiversiteit;
- Dans van de Manakins;
- Opmerkelijke bloemen en zaden;
- Explosieve voortplanting van de amfibieën;
- Planten uit het onderhout en hun aanpassingen;
- Gebruiken en farmacopee uit het tropische woud;
- Kleine dieren.
De informatieposters gaan vergezeld van boekjes voor de leraren die met hun klas een
langer bezoek aan Trésor willen brengen. Daarin staan afbeeldingen van de posters en
een reeks vragen en spelen over de behandelde thema’s.
2) Een reizende tentoonstelling die bestaat uit de reproductie op zeildoek van de
totempalen die langs het pad staan. Dit is een hulpmiddel bij voorlichting buiten het
reservaat en kan ook dienen als reizende tentoonstelling. Evenals bij de posters is ook
bij deze tentoonstelling een boekje voor onderwijzers beschikbaar.
3) Het model van een boom en zijn bewoners, geplaatst in het ontvangstgebouw. Met
het bijbehorende lesmateriaal kan aan de hand van dit ontwerp het leven in holen,
termietennesten en hangende mierennesten geïllustreerd worden

Het insectenspel
Het ‘insectenspel’, vervaardigd met financiële steun van het Remco Maas Geesteranus
Nature Fund, is bijna helemaal klaar. Het idee en de uitvoering is van mw. G.
Jaffrelot, alleen de dragers moeten nog gedrukt worden. Als alles klaar is wordt in
2011 begonnen met een serie lezingen op scholen.
Rondleidingen en excursies in het reservaat
Dit jaar hebben de boswachters/educatief medewerkers in totaal zeventien
rondleidingen gehouden in het reservaat, zes maal voorlichting op scholen gegeven en
vier excursies in andere beschermde gebieden begeleid. In totaal hebben 355 personen
deelgenomen aan de rondleidingen over de educatieve route door het reservaat. Aan
de lessen en voorlichtingbijeenkomsten op scholen hebben in totaal 66 kinderen deel
genomen.
Het Nationale Natuurreservaat du Mont-Grand-Matoury en de Association Trésor
hebben in 2010 samengewerkt om het publiek een programma te bieden, dit met als
doel een kennismaking met de natuur te verzorgen. Voor dit programma zijn
verschillende deskundigen gevraagd rondleidingen te houden in de reservaten van
beide organisaties. De onderwerpen die hierbij zijn gepresenteerd zijn:
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1) Palmbomen en planten van het onderhout, verzorgd door dhr. J-J. de Granville,
2) Varens, verzorgd door dhr. M. Boudrie,
3) Insecten, verzorgd door dhr. J.-P. Champenois en
4) Vogels, verzorgd door dhr. S. Maillé.
Tenslotte heeft de groep Zoukounyanyan twee bijzondere wandelingen begeleid,
waarbij de biodiversiteit van het bos met behulp van verschillende dierenverhalen uit
Frans-Guyana werd geïllustreerd.
Het hele programma is uitgevoerd met steun van de Association Réserves Naturelles
de France, het Franse Ministerie van Ecologie en Duurzame Ontwikkeling en de
Stichting EDF Diversiterre. Na iedere wandeling zijn samenvattingen uitgedeeld aan
de deelnemers van de wandelingen. Deze teksten kunnen bovendien worden
gedownload op de site van het reservaat Trésor (www.tresorrainforest.org).
Overige activiteiten
In het kader van ‘La semaine du développement durable’ (‘de week van duurzame
ontwikkeling’) van 1 tot 7 april 2010, heeft de Association een informatiestand
bemand met een kleine fototentoonstelling in het Ecodorp Roura.
Deze tentoonstelling is speciaal voor deze gelegenheid samengesteld door het Parc
Naturel Régional de Guyane. De foto’s van de tentoonstelling zijn beschikbaar op pdf
formaat en kunnen gratis gedownload worden op de site van de Stichting Trésor
(www.tresorrainforest.org).
Van januari tot mei 2010 heeft de Association Trésor opnieuw deelgenomen aan een
buitenschools project in het kader van het Contrat Educatif Local (CEL) van de stad
Cayenne, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Sociale Ontwikkeling
en Stadsvernieuwing. Dit project is uitgegroeid tot een natuurclub onder leiding van
de Association Trésor. Medewerking aan dit programma wordt verleend door de
Nationale Natuurreservaten Grand Connétable en Mont Matoury.
Donateursreis
De belangstelling voor de donateursreis 2010 naar Suriname, Frans-Guyana en het
Trésor reservaat bleek wederom zo groot dat deze reis in de maand februari heeft
plaatsgevonden. Vanuit de Association Trésor is deze reis begeleid door de
boswachter/educatief medewerkers de heren B. Villette en J.-F. Szpigel. In totaal
hebben veertien personen aan deze reis deelgenomen.
In 2010 zijn in samenwerking met de Stichting HOVO van de Universiteit Utrecht
tevens de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe donateursreis in 2011.
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Publicaties
•
•
•
•
•
•

Annuaire de la recherche en Guyane 2010 – PNRG, Cayenne, 140 blz.
Guide des financements á destination des gestionnaires d’Outre Mer – ATEN.
SZPIGEL J.F., VILLETTE B., 2010. Suivi d’abondance des espèces
cynégétiques dans la Réserve Régionale Trésor Intern onderzoeksrapport,
augustus 2010.
NOËL D., PAGNON T., CLAVIER S. EN VIGOUREUX R. -2010- Premier
inventaire Piscicole de la Réserve Naturelle Régionale Trésor (Guyane
française) Rapport –HYDRECO – DIREN. 12 blz.
Catzeflis F.,2010. Inventaire des Rongeurs et Opossums de la Réserve
Naturelle.
Trésor. Institut des Sciences de l’Evolution, Université de Montpellier 2 –
UMR-5554 CNRS – .

Overzicht van in dit jaarverslag genoemde organisaties en gebruikte afkortingen
CCCL (Communauté des Communes du Centre Littoral). Organisatie met
vertegenwoordigers van Cayenne, Matoury, Remire-Montjoly, Macouria, Roura en
Montsinery-Tonnegrande om de samenwerking tussen deze gemeentes te bevorderen.
CEL (Contrat Educatif Local). Het CEL heeft als doelstelling de ontwikkeling van
kinderen en jongeren te bevorderen door het ontwikkelen van educatieve activiteiten
als aanvulling op die van de school en het gezin.
CEN (Conservatoire des Espaces Naturels). Overkoepelende organisatie van
natuurbeschermingsorganisaties.
Comité du Tourisme Guyanais. Het Frans-Guyanese bureau voor toerisme.
Conseil Régional. Volksvertegenwoordiging van Frans-Guyana.
Conservatoire des espaces naturels. Overkoepelend genootschap van
natuurbeschermingsorganisaties.
CdL, Conservatoire du Littoral. Organisatie met als doelstelling bedreigde
natuurgebieden te beschermen, met name in de kustgebieden, door het voeren van
goed ruimtelijk beleid.
ATEN * ATELIER TECHNIQUE DES ESPACES NATURELS * is een groepering
van algemeen belang opgericht door de Minister van het Milieu, die zich bezig houdt
met het beheer van de natuur en de bescherming van de biodiversiteit
BIOTROP * BIODIVERSITÉ TROPICALE * Studierichting Universiteit van de
Franse Antillen en Frans-Guyana
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CAE * CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI * is een
arbeidscontract met beperkte duur bedoeld om werklozen met bijzondere sociale en
professionele moeilijkheden helpen aan werk.. De duur is minstens 6 en hoogstens 24
maanden, m.i.v. verlengingen
CCCL * COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU CENTRE LITTORAL *
Organisatie met vertegenwoordigers van Cayenne, Matoury, Remire-Montjoly,
Macouria, Roura en Montsinery-Tonnegrande ter bevordering van de samenwerking
tussen deze gemeentes.
CEL * CONTRAT EDUCATIF LOCAL * Het CEL heeft als doelstelling de
ontwikkeling van kinderen en jongeren door het ontwikkelen van educatieve
activiteiten als aanvulling op die van de school en het gezin.
CENG * CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE GUYANE *
Overkoepelende organisatie van natuurbeschermingsorganisaties van Frans-Guyana.
DIREN (Directions Régionales de l’Environnement). Regionaal orgaan van het
ministerie van Ecologie en Duurzame ontwikkeling.
EDF DiversiTerre. Stichting voor goede doelen van de Franse
elektriciteitsmaatschappij EDF (Electricité de France).
Fondation Nicolas Hulot. Stichting die als doelstelling heeft het bevorderen van het
bewustzijn van het belang van natuurbescherming.
ONCFS (Office National de Chasse et de la Faune Sauvage). Adviesorganisatie voor
de Franse overheid betreffende de jacht en landbouw.
ONF (Office National des Forêts). Het Franse Staatsbosbeheer.
RNF (Réserve Naturelles de France). Overkoepelende organisatie van
natuurreservaten die ook de verschillende Associations in Frans-Guyana ondersteunt.
Fondation Nature et Découverte. Stichting die projecten ondersteunt op het gebied
van natuurbescherming en natuureducatie in Frankrijk, Franse gebieden en Afrika.
ECOBIOS * Onderzoekbureaus op het gebied van natuur en milieu, Franse Antillen
en Frans-Guyana
ECOFOG * ECOLOGIE DES FORÊTS DE GUYANE * Onderzoeksgroep gericht
op de ecologie van de bossen van Frans-Guyana
EDF DIVERSITERRE * ELECTRICITÉ DE FRANCE * Stichting voor goede
doelen van de Franse Elektriciteitsmaatschappij EDF (Électricité de France).

FAO * VN Wereldvoedselorganisatie
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FONDATION NATURE ET DÉCOUVERTE * Stichting die projecten ondersteunt
op het gebied van natuurbescherming en natuureducatie in Frankrijk, Franse gebieden
en Afrika.
FONDATION DU PATRIMOINE * Particuliere instelling zonder winstoogmerk
die zich ten doel stelt het patrimonium dat niet beschermt wordt door de staat, te
behouden
FRÉQUENCE GRENOUILLE * Voorlichtingscampagne, bewustmaking van het
publiek voor het behoud van waterrijke gebieden
GEPOG * GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROTECTION DES OISEAUX DE
GUYANE * Frans-Guyanese natuurbeschermingsorganisatie voor natuureducatie en
de studie en bescherming van vogels
GRAINE * GROUPE RÉGIONAL D’ANIMATION ET D’INITIATION À LA
NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT * heeft tot doel de ontwikkeling van
milieueducatie en duurzaamheid.
IGN * INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL * Frans staatsbedrijf met als doel
productie, onderhoud en verspreiding van geografische informatie
IKA * INDICE KILOMÉTRIQUE D’ABONDANCE * Kilometer densiteitindex.
Punt-transect-methode. Bij deze methode worden op een bepaald traject
observatiepunten uitgezet, telkens op 1 kilometer afstand van elkaar. De methode
berust op het principe dat het aantal waargenomen dieren per kilometer in verhouding
staat tot de dichtheid van de aanwezige populatie.
KWATA * Natuurbeschermingsorganisatie Frans-Guyana
NATURE POUR TOUS *NATUUR VOOR IEDEREEN * Organisatie die zich
wijdt aan milieueducatie en natuurbescherming.
PNRG * PARC NATUREL REGIONAL DE GUYANE * De Regionale
Natuurparken zijn opgezet ter bescherming van de natuur van bewoonde rurale
gebieden.
PNUD * = UNDP = UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMMA * VN
ontwikkelingsprogramma
PNUE * = UNEP = UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME * VN
milieuprogramma
RNF * RESERVES NATURELLES DE FRANCE * Overkoepelende organisatie van
natuurreservaten die ook de verschillende Associations in Frans-Guyana ondersteunt
SERENA * Systeemprogrammatuur voor het beheer van natuurgegevens en
uitwisseling van gegevens.
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SIG *SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE * Computersysteem met
geografische gegevens.
STOC * SUIVI TEMPOREL D’OISEAUX COMMUNS * Monitoring van algemeen
voorkomende vogels
WWF * WORLD WIDE FUND FOR NATURE * Wereldnatuurfonds
ZNIEFF * ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE
ET FLORISTIQUE * Identificeert, lokaliseert en beschrijft gebieden van groot
biologisch belang die in goede staat verkeren.
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Sponsoren
Dankzij de grote inspanningen van de Trésor projectleider en mevr. Lukkien heeft
Trésor zich in 2010 kunnen verheugen op een achttal serieuze sponsors :
1. Het Wereld Natuur Fonds heeft in 2010 € 10.000 ter beschikking gesteld uit
het INNO fonds.
2. De kwekersvereniging Ficus Forever. De vereniging geeft een jaarlijkse
bijdrage van € 2.500. Daarnaast heeft het bedrijf Jardiland (groot planten
verkoop bedrijf in Frankrijk) door toedoen van Ficus Forever doormiddel van
folders de naamsbekendheid van Trésor onder ficus kopers teweeg gebracht,
een percentage van de verkoop van een nieuwe ficussoort aan Trésor
geschonken en zij hebben onder deze kopers een reis naar Trésor verloot.
3. Biohorma BV. De firma Biohorma geeft de stichting jaarlijks een bijdrage van
€ 2.500 en heeft eind 2010 alle medewerkers een eindejaars
cadeaucertificaat gegeven ter waarde van € 12,50 elk. Met dit laatste schonk
Biohorma een bedrag van € 4.125
4. Universiteit Utrecht. De universiteit stelde een aantal faciliteiten vrij
beschikbaar en schonk de CO2 compensatie voor hun directieauto aan Trésor.
€ 250
5. Copernicus Instituut (Universiteit Utrecht) geeft nu jaarlijks de CO2
compensatie voor de reizen van hun stafmedewerkers van circa € 2.200
6. Het Remco Maas Geesteranus Nature Fund ondersteunt educatieve jeugd
projecten in Trésor. In 2010 was dit € 2.500 voor het Insect Game
7. Botanica Catering schonk de kosten van catering bij de kennismaking met de
nieuwe conservator. € 300
8. KPMG accountants met een bijdrage in natura van € 2.800
Het totale sponsorbedrag was in 2010 € 27.115,90
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Donateurs
Jaarverslag Donateurs over 2010

Eind 2010 had de Stichting Trésor 1569 ingeschreven donateurs. Dit is een
kleine toename van ten opzichte van einde jaar 2009 (1545). Gedurende 2010
hebben in totaal 243 donateurs opgezegd of zijn door ons uitgeschreven omdat
zij langer dan 5 jaar niet gedoneerd hadden en geen respons gaven op het
schrijven of zij nog geïnteresseerd waren in Trésor. Er zijn 267 nieuwe bij
gekomen, wat resulteert in een positief saldo van 24 nieuwe donateurs.De
meeste nieuwe donateurs zijn “binnen gekomen” via de Trésor website of via de
Biohorma donateursactie. Aanmeldingen komen ook binnen van mensen die de
website bezoeken en spontaan reageren en ook door bestaande of nieuwe
donateurs, die een cadeaucertificaat geven aan familie of vrienden, die nog geen
donateur zijn. Deze geste van een cadeaucertificaat wordt door steeds meer
mensen gedaan en gewaardeerd. Naast de vele particulieren, zijn er ook twee
bedrijven, die hun medewerkers of klanten deze cadeaucertificaten als
eindejaarscadeau meegeven. Dit waren de firma’s Biohorma (zie ook hierboven
onder “Sponsors”) en Total Area bv.
Tabel-1
Verworven M2 door het verschijningen van Trésor Nieuws in 2010 :
Aantal
Donaties
Trésor Nieuws 30
Trésor Nieuws 31
Trésor Nieuws 32
Totalen

Totaal
inkomsten van
sponsors en m2
adoptie
€ 74.432

Datum

203
265
229

€
€
€

12.190,00
15.464,45
22.666,32

31-12-09
febr 2010
Mei 2010
Okt.. 2010

697

€

50.320,77

31-12-10

Sponsoring
€ 27.116

Donaties
€ 47.316

Totaal
Bedrag

Daarvan
2
Totaal in M telling
€ 50.321

Adoptie
Barometer
28.787

32.812

Bijz. en grote bedr.in
M2 telling :
€ 23.869
Adoptie M2 :
€ 26.452

In 2010 zijn een aantal grotere donaties gedaan, die in de bovenstaande tabel
meegenomen zijn. Deze donateurs hebben voor hun bijdrage ook Trésor adoptie M2
bijgeschreven gekregen
Deze bijzondere en eenmalige donaties zijn :
2 x € 3.000,00 privé donateur
1 x € 5.000,00 privé donateur
1 x € 4.900,00 privé donateur
2 x € 2.500,00 van Ficus Forever en Biohorma
€ 525,00 + € 394,32 van Ficus Forever
1 x € 1.250,00 privé donateur
1 x € 800,00 privé donateur
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Laten we deze donaties buiten beschouwing en nemen we alleen de “normale M2”
donaties mee dan ziet de tabel er als volgt uit :
Tabel-2

Aantal
Donaties
Trésor Nieuws 30
Trésor Nieuws 31
Trésor Nieuws 32
Totalen

Totaal
Bedrag

Datum

202
262
225

€ 7.940,
€ 9.139,45
€ 9.372,00

31-12-09
febr. 2010
Mei 2010
Okt. 2010

689

€ 26.451,77

31-12-07

Adoptie
Barometer
28.787

30.935

Refererend naar Tabel-1 is het totaal aantal donaties in het jaar 2010 697.
Van de gemiddeld 1557 ontvangers van Trésor Nieuws hebben 506 donateurs ook
werkelijk één of meerdere donaties gedaan (32%). Gemiddeld heeft elke actieve
donateur hiermee 1,38 donaties gedaan.
Het gemiddelde gedoneerde bedrag per donatie was in 2010 € 72,20.
In Tabel-3 wordt de aantallen donaties van de verschillende waarden weergegeven.
Tabel-3
Donaties
€ 12,50
€ 25,00
€ 37,50
€ 50,00
Overige < € 50,00
€ 50,00 < x < € 100,00
€ 100,0 < x < 250,00
€ 250,00 < x < € 500,00
€ 500,00 < x < € 1000,00
€ 1000,00 < x < € 5000,00
€ 5000,0 < x < 10000,00
Totaal

Aantal in 2010
252
194
17
95
41
52
28
9
2
7
0
697

Financiën
Hoewel we in 2010 nog steeds in de “financiële crisis” zaten hebben de enorme
inspanningen van de Trésor projectleider en mevr. Lukkien hun resultaat opgeleverd.
Trésor heeft in 2010 € 27.115,90 aan sponsorgeld mogen ontvangen, voornamelijk
dankzij de bijdragen van het WNF, Biohorma en de kwekersvereniging Ficus Forever.
Ook de inkomsten van de adoptie van M2 tropisch oerwoud geven een positief beeld.
Deze stijgen gestaag en daarnaast hebben een aantal privé donateurs een grote
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bedragen gedoneerd tot een totaal van € 14.950. Deze grote donaties beschouwen wij
als eenmalige schenkingen. Het totaal aan donaties was in 2010 € 47.316.
Het totaal aan inkomsten van sponsors en donaties komt hiermee op € 74.732. Uit dit
bedrag heeft ter waarde van € 50.320,77 meegedaan in de M2 telling.
Ondanks de gunstige ontwikkeling van de inkomsten had de Stichting de eerste helft
van het jaar onvoldoende saldo om de aflossing van de tweede lening bij de Triodos
Bank gestand te doen. Na overleg heeft de bank de aflossing voor 2010 opgeschort tot
einde van het jaar. Op 1 januari 2011 is de aflossing weer hervat en wel beginnend
over het vierde kwartaal 2010. De rentes over de beide leningen zijn wel doorbetaald.
Nu de inkomsten in 2011 weer een positieve trend hebben aangenomen en nog een
sponsor een grote bijdrage heeft geleverd verwachten wij de aflossingen over 2011
volgens plan te kunnen doorzetten
De grootste uitgaven in 2010 waren de jaarlijkse bijdrage aan de Association
( € 20.000 ) , de rente over de leningen bij de Triodos Bank ( € 9.128 ) en de
werkbezoeken van de projectleider van de Stichting naar Frans Guyana en van de
nieuwe conservator naar Utrecht. De uitgaven zijn dit jaar verder bewust klein
gehouden vanwege de geringe beschikbare middelen de eerste helft van het jaar.
De waarde van het reservaat
Het reservaat heeft de afgelopen 15 jaar voor een waarde van € 836.698 op de balans
gestaan. Dit was de aanschafwaarde in 1995 en is sindsdien niet veranderd. Er werd in
principe niet op afgeschreven.
Bij de aankoop van de gronden in 1995 waren er ten aanzien van het grondgebruik in
principe geen beperkingen. Bosexploitatie, landbouwkundige ontwikkeling en zelfs
goudwinning behoorden tot de economisch rendabele gebruiksmogelijkheden. Deze
ruime gebruiksmogelijkheden vormden de basis voor de waardering van de betrokken
gronden.
In 1997 werd, conform de doelstellingen van de Stichting, de status van “Vrijwillig
Natuur Reservaat” toegekend; mede dank zij de Stichting werd in de jaren daarna met
succes goudwinning in de directe omgeving tegengegaan. In 2005 werd de status van
vrijwillig natuur reservaat ook door de regionale overheid erkend.
In 2010 verkreeg het reservaat officieel de status van “Réserve Naturelle Régionale”
van de Franse overheid. Met deze officiële status van het reservaat Trésor is de
bescherming van het gebied voor de toekomst gegarandeerd.
Deze belangrijke stap geeft invulling aan de natuurbeschermingsdoelstelling van de
Stichting.
De nieuwe status impliceert dat de economisch rendabele gebruiksmogelijkheden van
de gronden zeer sterk beperkt of zelfs geheel onmogelijk zijn. Deze beperkingen
blijven ook na een eventuele verkoop van de gronden bestaan. De kans dat de nieuwe
status door het Conseil Régional weer ongedaan wordt gemaakt wordt zeer laag
ingeschat.
De commerciële waarde van het terrein is hiermee in praktische zin sterk verlaagd of
eigenlijk € 0,= .
Het terrein kan niet meer vrij op de markt verhandeld worden en er is ook geen open
markt voor natuurgebieden.
Deze laatste verandering van de status is de reden van de afwaardering per einde 2010
van het reservaat tot een waarde € 0,= .
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Hiermee komt het eigen vermogen in de balans van 31-12-2010 op € - 129.095,= ( op
31-12-2009 was dit : € 676.519).
De verwachtingen voor 2011 zijn gunstiger dan die voor 2010. De Stichting zal over
2011 aan zijn financiële verplichting jegens de Triodos Bank en aan de Association in
Frans Guyana kunnen voldoen. Nu het reservaat de status van een regionaal reservaat
heeft gekregen heeft de Association steeds meer toegang tot lokale middelen en is het
minder afhankelijk van de bijdragen van de Stichting in Nederland. Dit geeft de
Stichting meer ruimte voor de betalingen van renten en aflossing en voor het
bijdragen aan speciale projecten die de Association wil uitvoeren. De projecten die het
reservaat interessanter gaan maken voor de bezoekers en daarmee een betere positie
geven in de Frans Guyanese samenleving.
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Stichting Trésor Baten 2010

2.500

45
24.616
Sponsoring
Donateurs
Bijdr. Project Insect Game
Overige baten

47.316

Verwijderd: ¶
¶
¶

Rente Lening

Stichting Trésor Lasten 2010
1.600
246
2.800 773

Rente rek. courant

389
9.128

Kosten inspectie en
toezicht Trésor
Kosten Association FG

2.500
9

Kosten Tresor Nieuws /
donateurs werving
0

4.736

Werkbezoeken FG
Project "Insect Game"
Accountantskosten
Bankkosten

2.078

Diverse lasten

20.000

Operationele- &
kantoorkosten
Kosten vrijwilligers

26

Balans per 31 december 2010
2010
EUR

2009
EUR

-

836.698

Liquide middelen

54.458

27.717

Totaal activa

54.458

863.415

Vermogen

- 129.284

676.519

19.512

21.988

Langlopende schulden

139.334

161.556

Kortlopende schulden

24.896

3.152

Totaal passiva

54.458

863.415

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa

Remco Maas Geesteranus Fund
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Exploitatierekening over 2010
2010
EUR

2009
EUR

24.616
47.316
3.745
2.500
-

22.086
21.560
29.701
100
2.500
16.000

78.177

91.947

20.000
9.128
2.078
4.736
2.500
2.800
1.600
782
389
3.269

22.000
3.200
9.599
2.063
2.460
16.259
2.500
2.800
1.603
680
515
208

Totaal lasten

47.282

63.887

Exploitatieresultaat

30.895

28.060

Afwaardering Materiële Vaste Activa

-836.698

-

Resultaat

-805.803

28.060

Baten
Sponsoring
Vooruitontvangen sponsoring
Donateurs
Overige baten
Rente
Bijdrage uit RMG nature fund voor FG Project “Insect Game”
Ontvangen bijdrage Projecten (van Conservatoire du Littoral)
Totaal baten

Lasten
Kosten in Guyana
Kosten inspecties en toezicht
Rente (hypotheek en rekening-courant)
Wervingskosten donateurs + PR
Werkbezoek Frans Guyana
Studieproject in Trésor
Project “Insect Game” in Frans Guyana
Accountantskosten
Operationele kosten
Bankkosten en betaalde rente
Kosten vrijwilligers
Diversen
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Toelichtingen
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 reservaat (Réserve
Naturelle Régional) in Frans Guyana”.
De stichting is opgericht op 13 december 1994.

Schenkingsrechten
De stichting is in 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI en
daarmee 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.

Continuïteit van de Stichting
In het boekjaar 2010 is de positie in Frans Guyana afgewaardeerd tot EUR 0.
Deze afwaardering heeft geleid tot een negatief eigen vermogen van EUR 129.284. Het bestuur heeft een liquiditeitsprognose opgesteld voor de periode
eindigend 31 december 2012. Daaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de
continuïteit niet geborgd is. Daarnaast moet worden vermeld dat Universiteit
Utrecht zich garant heeft gesteld voor de door de stichting aangegane lening bij
Triodos Bank

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 was
tot en met einde 2009 gewaardeerd tegen de aanschafwaarde inclusief de
notariskosten e.d. en bedroeg EUR 836.698 Op het perceel werd tot einde 2009
niet afgeschreven.
In 2010 heeft het reservaat de status van Réserve Naturelle Régional gekregen,
wat inhoudt dat de grond met alle opstallen en natuur er op door de departementale overheid van Frans Guyana erkend en bestemd is als een natuurgebied van
Frans Guyana. De grond kan wel verhandeld worden, maar alleen met de
blijvende bestemming als natuurgebied. De commerciële waarde is hierdoor zeer
sterk gedaald en om deze reden door het bestuur van de Stichting Trésor per 3112-2010 op € 0,= gesteld. De afwaardering is hiermee € 836.698 .
De nieuwe status is bewust door het bestuur van de Stichting en de Association in
Frans Guyana nagestreefd met als doel het reservaat langdurig als natuurgebied
te kunnen behouden.
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Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de tegoeden bij bank en giro en zijn alle direct
opeisbaar:
2010
EUR

2009
EUR

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

334
34.612
19.512

740
3.989
21.988

Totaal

54.458

26.717

2010
EUR

2009
EUR

Stand per 1 januari
Afwaardering reservaat per 31-12-2010
Exploitatieresultaat

676.519
- 836.698
30.895

648.659
28.060

Stand per 31 december

- 129.284

676.519

Vermogen

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, maar blijft eigendom van de
familie Maas Geesteranus.
2010
EUR

2009
EUR

Stand per 1 januari
Rente
Bankkosten
Donatie aan Stichting Tresor

21.988
- 2.500

23.692
871
-75
- 2.500

Stand per 31 december (Internet spaarrekening)

19.512

21.988
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Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen de volgende ontvangen leningen van:
2010
EUR

2009
EUR

Triodos Bank

139.334

161.556

Totaal

139.334

161.556

De Universiteit Utrecht staat voor een bedrag ad EUR 210.000 borg richting
Triodos Bank.
Specificatie van de wijzigingen over 2010

2010
EUR

2009
EUR

Stand per 31-12-2009
Aflossing 2011 (leningen 78.47.59.367 en 78.47.59.375)
Stand per 31-12-2010

161.556
-22.222
139.334

161.556

Langlopend deel van de hypothecaire leningen per 31 december

139.334

161.556

2010
EUR

2009
EUR

Kortlopend deel van de aflossing hypothecaire leningen
Nog te betalen rente lening (Q4 leningen 78.47.59.367 en 78.47.59.375)
Overige schulden

22.222
2.282
392

2.282
880

Totaal

24.896

3.162

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Het kortlopende schulddeel van de lening is in dit verslag opgevoerd omdat er
met de Triodos bank overeengekomen is om per datum 01-01-2011 de
aflossingen weer te starten. In januari 2011 is € 5.555,56 betaald voor de
aflossing van de lening 78.47.59.375 over Q4 2010.
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Exploitatierekening
Sponsoring
De volgende bijdragen van sponsoren zijn ontvangen:
2010
EUR

2009
EUR

Wereld Natuur Fonds (INNO)
Greenchoice
IUCN (stichting Ned. Comité)
HOVO
Notariële schenking
Ficus Forever
Biohorma
Remco Maas Geesteranus Nature Fund
Universiteit Utrecht & Copernicus Instituut
KPMG Accountants
Botanica Catering
Overige

10.000
2.500
6.625
2.500
2.391
2.800
300
-

10.000
5.000
200
200
3.386
300
2.800
200

Totaal

27.116

22.086

Donateurs
Dit bedrag omvat de bijdragen aan de Stichting in de vorm van de adoptie van
m2 bos in het Trésor gebied.

Bijdrage uit RMG Nature Fund
Uit dit fonds worden projecten gefinancierd met een educatief karakter. In 2010
was dit € 2.500 voor het project “Insect Game”, een project om bezoekers (jong
en oud) inzicht te geven over de rol van insecten in het tropisch oerwoud.
In 2010 zijn geen gelden ontvangen voor het realiseren van studieprojecten.

Kosten in Guyana
Dit zijn de jaarlijkse bijdragen van de Stichting aan de Association voor het
dekken van de dagelijkse kosten voor het beheer van het reservaat en het
gebouw. In 2010 totaal € 20.000.

Kosten inspecties en toezicht
Op eigen verzoek is de jaarlijkse bijdrage aan de conservator voor “inspecties en
toezicht Trésor” met ingang van 2010 stop gezet. Dit is door de Association
besloten omdat de gehele Association het werk op vrijwillige basis doet en een
groot deel van het toezicht in feite gebeurt door twee betaalde boswachters. De
salarissen van deze boswachters wordt via het WWF France en WWF Frans
Guyana betaald door het WNF.
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Werkbezoek Frans Guyana
De kosten van werkbezoeken van de Trésor projectleider aan Frans Guyana voor
het voeren van besprekingen met alle betrokken partijen aldaar.

Studieproject in Trésor
Er zijn in 2010 geen studieprojecten uitgevoerd.

Operationele kosten
Dit zijn de out of pocket kosten van de projectleider en mevr. Jeurissen voor het
uitvoeren van hun taken. Zowel de projectleider en mevr. Jeurissen ontvingen in
2010 van de Stichting Trésor géén salaris.

Kosten vrijwilligers
Kosten gemaakt voor vrijwilligers als dank voor hun bijdragen.
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