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Stichting Trésor is een non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de bescherming van tropisch bos in FransGuyana. De stichting heeft erg veel bereikt op het gebied van natuurbescherming, wat heeft geleid tot veel waardering
in Frans-Guyana en zelfs daarbuiten.

Missie
Stichting Trésor zet zich in voor het voortbestaan van tropisch regenwoud, met name in Frans-Guyana.

Visie
Stichting Trésor draagt bij aan drie pijlers die essentieel zijn voor haar missie:
1. Bescherming van het tropisch regenwoud
2. Kennisoverdracht over het tropisch regenwoud
3. Kennisontwikkeling in het tropisch regenwoud
Middels deze pijlers draagt Stichting Trésor in de breedste zin bij aan het voortbestaan van tropisch regenwoud. Het
beschermen van tropisch regenwoud is het hoogste doel van de stichting en kennisoverdracht en -ontwikkeling zijn
naast het ondersteunen van het werk van de Association Trésor de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken.
Kennisoverdracht in de vorm van educatie en voorlichting is in die zin van groot belang om huidige en volgende
generaties in te laten zien dat we zuinig moeten omgaan met tropische regenwouden. Tenslotte zal de stichting
bijdragen aan kennisontwikkeling, omdat dit het fundament vormt voor effectief natuurbeheer.

Strategie
Voor het nastreven van de beschreven visie, heeft Stichting Trésor een strategie vastgesteld. De strategie per pijler is
als volgt gedefinieerd:
1. Stichting Trésor draagt in belangrijke mate bij aan bescherming van tropisch regenwoud door financiële
ondersteuning van activiteiten van haar zustervereniging, de Association Trésor in Frans-Guyana.
2. Stichting Trésor draagt bij aan kennisoverdracht door een nauwe betrokkenheid met het onderwijs verzorgd
door het departement Biologie van de Universiteit Utrecht. Hieronder vallen zowel inhoudelijke als financiële
bijdragen. Bovendien worden educatieve programma’s verzorgd voor middelbare scholen. Tenslotte worden
educatieve en informerende activiteiten van de Association Trésor zowel inhoudelijk als financieel gesteund.
3. Stichting Trésor draagt bij aan kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek in de Guyana’s zowel
inhoudelijk als financieel te faciliteren.
Stichting Trésor streeft ernaar de drie pijlers te adresseren, met inachtneming van de mate waarin een bepaalde
activiteit bijdraagt aan de hogere missie van de stichting. Dat wil zeggen, de mate van bijdrage aan deze missie is
leidend voor prioritering van de activiteiten van de stichting.

Financiële middelen
De financiële middelen van Stichting Trésor komen deels voort uit relaties met het departement Biologie van de
Universiteit Utrecht en enkele bedrijven.
Tevens vormt een trouw donateursbestand van omstreeks 700 individuen een belangrijke inkomstenbron. De
stichting hanteert daarom een actief donateursbeleid. Voorbeelden waarin dit actieve beleid duidelijk naar voren
komt is het organiseren van donateursdagen, het organiseren van donateursreizen en het inlichten van donateurs
middels Trésor Nieuws, de website, een digitale nieuwsbrief en sociale media. Aangezien Stichting Trésor grotendeels
afhankelijk is van giften wordt er op regelmatige basis aan fondsenwerving gedaan.

De financiële middelen worden op verscheidene manieren besteed. De Association Trésor ontvangt een structurele,
jaarlijkse bijdrage voor de werkzaamheden die vallen binnen het door hen opgestelde en door het bevoegd gezag
("Collectivité Territoriale de Guyane") goedgekeurde beheerplan voor het Trésorreservaat. Daarnaast ontvangt de
Association Trésor financiële ondersteuning voor de bescherming van het gebied Bagne des Annamites. Aanvullende
projecten die de bescherming van het regenwoud ten goede komen, worden aangevraagd middels een
projectvoorstel en beoordeeld door het bestuur van Stichting Trésor. De voorwaarde voor het goedkeuren van
dergelijke projecten is dat zij bijdragen aan de eerder beschreven missie en visie.

Samenwerkingen
Stichting Trésor kent belangrijke partners in haar missie. Stichting Trésor beoogt deze samenwerkingsverbanden te
continueren en waar mogelijk te versterken en/of uit te breiden. De belangrijkste partners zijn:
•

•
•

•
•

De Association Trésor. Onze zusterorganisatie in Frans-Guyana is verantwoordelijk voor het beschermen van
tropisch regenwoud en het realiseren van educatie, voorlichting en onderzoek. Stichting Trésor heeft nauwe
banden met de Association Trésor. Zo houden de partijen elkaar maandelijks via Skype op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en vindt er jaarlijks een werkbezoek plaats.
Conservatoire du Littoral (CdL, kustbescherming van Frankrijk). Het CdL is grondeigenaar van de
natuurreservaten die beheerd worden door de Association Trésor.
GlobeGuards (federatie voor internationale natuurbescherming). GlobeGuards is een netwerk van kleine
natuurbeschermingsorganisaties dat kennisdeling bevordert en de jaarlijkse fondsenwerver ‘Dag van de
Natuur’ organiseert.
Wereld Natuur Fonds (WNF). Het WNF is medeverantwoordelijk voor de oprichting van Stichting Trésor.
Het departement Biologie van de Universiteit Utrecht. Het departement financiert kantoorfaciliteiten en de
productie van Trésor Nieuws. Daarnaast werken wij nauw samen in het onderwijs van het departement.

Overigens erkent de stichting dat zij heden ten dage niet bestaan zou hebben zonder steun van het departement
Biologie. Een hechte relatie met het departement Biologie staat dus hoog in het vaandel. Stichting Trésor vindt het
daarom belangrijk om bij te dragen aan onderwijs en onderzoek binnen de kaders van het departement Biologie ten
behoeve van het opleiden van een nieuwe generatie natuurbeschermers. Het mede mogelijk maken van
onderzoeksprojecten voor master- en PhD-studenten behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
Stichting Trésor heeft een nauw partnerschap met de Utrechtse Biologen Vereniging door haar ambassadeurs. Deze
jaarlijks doorgegeven rol wordt ingevuld door enthousiaste UBV-leden die in hun functie als ambassadeur
verantwoordelijk zijn voor de zichtbaarheid van Stichting Trésor onder studenten.

Continuïteit
De werkzaamheden voor Stichting Trésor op het gebied van het onderhouden van bovengenoemde relaties en
samenwerkingsverbanden en het bijhouden van de administratieve verplichtingen vragen substantiële inspanningen.
Stichting Trésor hanteert daarom een beloningsbeleid voor de vrijwilligers (conform de voorschriften van de
Belastingdienst) die zich bezighouden met het dagelijkse management van de stichting. Bestuursleden ontvangen
geen vergoeding. Bovendien streeft de stichting ernaar om een vrijwilligersbestand op te bouwen, zodat we onze
outreach kunnen vergroten.
Stichting Trésor is op zoek naar vernieuwende en innoverende manieren van fondsenwerving die bijdragen aan het
mogelijk maken van het nastreven van haar missie. Voorbeelden hiervan zijn een geautomatiseerde
ledenadministratie en het werven van nieuwe donateurs.

