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1 Algemeen 
 
Het jaar 2018 was een belangrijk jaar voor Stichting Trésor in verband met de overdracht 
van taken omtrent het coördinatorschap van de stichting. In april zijn Wieteke Janssen en 
Jeffrey Brand met Pipasi Jeurissen en Vijko Lukkien op werkbezoek geweest in Frans-
Guyana. Het werkbezoek stond tevens in het teken van de overdracht.  
 
De Association Trésor heeft sinds mei een nieuwe directrice. In Frans-Guyana stond 
daarnaast het jaar in het teken de savannes van Trésor en het managementplan van Bagne 
des Annamites. Daarnaast heeft in september weer een veldcursus plaatsgevonden voor de 
master Environmental Biology aan de Universiteit Utrecht. 
 
1.1 Organisatie 
 
Op 31 december 2018 bestond het bestuur van Stichting Trésor uit de volgende personen: 
 
Voorzitter   Dhr. prof. dr. R.A. Boot 
Secretaris   Mw. S.O.I. Ramirez Gomez, MSc 
Penningmeester  Dhr. T.J. van Loon, MSc 
 
Adviseurs   Dhr. drs. ing. V.P.A. Lukkien 

Mw. dr. P.A. Verweij 
Dhr. G. Steur, MSc 
Dhr. drs. J.H. Schuurmans 

 
Het bestuur van Stichting Trésor is in 2018 vier keer bijeengekomen. Mw. S.O.I. Ramirez 
Gomez en dhr. T.J. van Loon zijn toegetreden tot het bestuur als secretaris en 
penningmeester, respectievelijk. Dhr. Persoon en dhr. De Lang hebben beiden hun functie 
als algemeen bestuurslid neergelegd. 
 
Per 31 december is dhr. J. Brand aangesteld als coördinator voor 0,2 fte. Mw. W.M.H.W. 
Janssen werkt op vrijwillige basis als projectmedewerker. 
 
1.2 Belangrijke mededelingen 
 
Er heeft een werkbezoek plaatsgevonden in april-mei. Vijko Lukkien en Pipasi Jeurissen 
hebben Jeffrey Brand en Wieteke Janssen geïntroduceerd aan de Association Trésor en haar 
belangrijkste partners, waaronder ONF, DEAL en het herbarium van Cayenne. 
 
In 2016 is door (destijds) vrijwilliger Jeffrey Brand naar het Engels en het Nederlands. In 
2018 is deze vertaling live gegaan. 
 
Van september tot en met november werd in samenwerking met de Prins Bernhard 
Leerstoel en de groep Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht een veldcursus 
georganiseerd voor de master Environmental Biology. Dertien studenten volgden de cursus. 
Tevens sloot dhr. R.W. Vaessen (promovendus gefinancierd door Stichting Trésor) aan met 
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twee masterstudenten om te helpen bij het veldwerk. Er werd nauw samengewerkt met de 
Association Trésor, Institut Pasteur, het herbarium en de gemeente Montsinéry-
Tonnégrande. 
 
Onze ambassadeurs hebben het stokje overgedragen aan een nieuwe lichting: Rosalie 
Dudink, Stijn de Jong en Willemijn Koppelaars. 

2 Association Trésor 
 
Sinds mei 2018 heeft de Association Trésor een nieuwe directrice: Juliette Berger. De 
Association Trésor (hierna: Association) heeft in 2018 het eerste managementplan van 
Bagne des Annamites gepresenteerd. Daarnaast heeft een langdurig project plaatsgevonden 
om de savannes van Trésor te karakteriseren en in kaart te brengen. Verder is de 
Association Trésor gaan bouwen aan het ‘verenigingsgehalte’ van de Association: ze zijn 
leden gaan werven. Deze leden betalen contributie en krijgen in ruil daarvoor bepaalde 
privileges bijvoorbeeld met betrekking tot deelname aan activiteiten. Uiteraard gaat het 
hier niet om privileges die voorbijgaan aan de geldende regels in en rondom de 
natuurgebieden. 
 
2.1 Het team 
 
Het Trésorteam telt 8 vrijwilligers en drie betaalde werknemers (2,75 fte). 
 
In mei 2018 bestaat het dagelijks bestuur uit Olivier Tostain (voorzitter), Olivier Fortune 
(penningmeester) en Élodie Courtois (secretaris). 
 
De betaalde werknemers zijn Juliette Berger (directrice sinds juni 2018), Benoît Villette 
(boswachter sinds 2010) en Jean-François Szpigel (boswachter sinds 2009). Daarnaast 
worden zij ondersteund door Jnamey Bondri (maatschappelijke stage sinds juli 2018) en 
Brisane Buzançais (wetenschappelijke stage tijdens maart-augustus 2018). 
 
2.2 Activiteiten 
 
Regionaal Natuurreservaat Trésor 
 
De Association Trésor voert naast haar standaardwerkzaamheden (surveillance, onderhoud, 
communicatie en educatie) gedurende het jaar verschillende missies uit. Zie hieronder voor 
een overzicht de activiteiten die plaatsvonden in 2018: 
 

Februari Monitoring van dagactieve amfibieën 
Maart Start savanneonderzoek 
April Werkbezoek Stichting Trésor 
Mei Uitrollen van nieuw protocol voor 

amfibieonderzoek 
Juni Animaties, evenementen en excursies in 

het kader van été des spécialistes 
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Juli Animaties, evenementen en excursies in 
het kader van été des spécialistes 

Augustus Vleermuisonderzoek in het laaggelegen 
deel van het reservaat 

September Veldbezoek studenten Universiteit Utrecht 
Oktober Raad van Bestuur en start werkzaamheden 

entreegebouw 
November Onderzoek naar Anomaloglossus blanci 
December Start chytrideonderzoek 

 
Gedurende het jaar heeft de Association Trésor 12 maandelijke gratis rondleidingen 
gegeven in het reservaat. In juli en augustus zijn in het kader van été des spécialistes 
meerdere animaties georganiseerd. Gedurende deze twee maanden kwamen ongeveer 
honderd bezoekers naar het reservaat om te leren over onderwerpen als vlinders, 
nachtdieren, bomen en schorpioenen. In totaal hebben in 2018 376 mensen een rondleiding 
kregen van het Trésorteam. Hier bovenop hebben 8 schoolexcursies plaatsgevonden. In 
totaal heeft het reservaat in 2018 3500 bezoekers gehad. 
 
In 2018 lag de focus van onderzoek in het Trésorreservaat op onbekende diergroepen. Er 
hebben inventarisaties plaatsgevonden van garnalen, macrofauna, schorpioenen, kleine 
zoogdieren en vleermuizen van het laaggelegen deel van het reservaat. Bovendien is een 
nieuw protocol ingevoerd voor het amfibie- en chytrideonderzoek. Tenslotte is een 
grootschalig onderzoek gedaan naar de savannes van Trésor. 
 
Bagne des Annamites 
 
In Bagne des Annamites zijn in 2018 verscheidene ecologische inventarisaties gedaan. 
Enkele van deze inventarisaties vonden plaats in samenwerking met Universiteit Utrecht, 
namelijk een karakterisering van de savannes, een inventarisatie van gordeldieren en 
monitoring van koolstofopslag. In aanvulling op het savanneonderzoek met Universiteit 
Utrecht, is een karakterisering gemaakt van habitats in het gehele gebied. Daarnaast is ook 
in Bagne des Annamites onderzoek gedaan naar de schimmelziekte chytridiomycose bij 
amfibieën. In 2018 heeft tevens een intensief vogelonderzoek plaatsgevonden, waarbij 
vogels werden geringd om een beeld te krijgen van de aanwezige populaties. 
 
Er zijn verscheidene activiteiten georganiseerd in Bagne des Annamites. De grootste 
activiteit was ‘In de huid van een ornitoloog’, waarbij scholen meerdere workshops volgden 
en meer leerden over vogels en vogelonderzoek. 

3 Financieel jaarverslag 
 
Voor de stichting Trésor was het jaar 2018 wat betreft de financiën een gunstig jaar. De 
inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit is grotendeels te danken aan een aantal 
grote schenkingen aan het Fonds Bijzondere Projecten. Ook een succesvolle veiling bij 
GlobeGuards heeft gezorgd voor extra inkomsten. 



 5 

De inkomsten uit reguliere giften en schenkingen zijn ongeveer zoals begroot en een stuk 
lager dan in het jubileumjaar 2017, maar significant hoger dan in 2016. Van Trésor Nieuws 
zijn in 2018 drie nummers uitgebracht, waarvan de laatste in december. 

De uitgaven van de stichting zijn wat hoger dan begroot. Dit komt door een wijziging in het 
beloningsbeleid voor vrijwilligers, alsmede een wat duurder werkbezoek aan Frans-Guyana 
dan was begroot. In 2018 is een totaal van €20.000 overgemaakt als directe ondersteuning 
aan de Association Trésor. 

Ten laste van het Fonds Bijzondere Projecten is in 2018 op maandelijkse basis een bedrag 
van €2.000 overgemaakt aan de Association in Fr Guyana ten behoeve van het gebied 
“Bagne des Annamites”. Over een goede besteding van de donaties van dit jaar wordt 
momenteel door het bestuur nagedacht, waarbij ondersteuning aan een aantal concrete 
projecten wordt beoogd. 

De uitgaven ten laste van het CDL Fonds betreffen naast de jaarlijkse bijdrage aan de 
faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht voor het promotieonderzoek van 
Rens Vaessen nu ook de bijdrage van de stichting aan de kosten van het veldwerk voor dat 
onderzoek. 

Het saldo op 31 december 2018 was voor alle banken boven het bedrag dat valt onder de 
bankgarantie. Later is een rekening bij de ING Bank geopend om dit recht te trekken. 

Donateurs 
 
In 2018 zijn van donateurs in totaal 493 giften ontvangen. Ten opzichte van 2017 is het 
aantal donaties toegenomen, dit is mede te danken aan de drie edities van Trésor Nieuws 
die in 2018 zijn verschenen. Het nummer 45 van Trésor Nieuws is in januari 2018 verstuurd, 
nummer 46 is in juli verstuurd en eind december is Trésor Nieuws nummer 47 uitgekomen. 
 
Giften na het verschijnen van Trésor Nieuws in 2018 
 Totaal Bedrag 
Trésor Nieuws 45 € 4.957,50 
Trésor Nieuws 46 € 3.587,90 
Trésor Nieuws 47 € 2.447,50 
 
In 2018 is de Adoptie Barometer opgelopen van 67.934 m2 op 1 januari tot 69.221 m2 in 
december. Daarin zijn ook de grote donaties meegenomen. 
 
In 2018 werd viermaal een bijzondere donatie ontvangen, waaronder ook dit jaar een gift 
van de donateur die al vele jaren een bedrag van steeds € 10.000,00 schenkt. Het totaal aan 
grote donaties was € 178.000,00. 
 
De tabel hieronder bevat een overzicht van de aantallen donaties, inclusief de incasso's en 
periodieke overboekingen, maar zonder de bijzondere donaties.
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Donaties Aantal in 2018 Aantal in 2017 
 <   € 25,00 217 178 
 €     25,00 <= x <   € 50,00 164 148 
 €     50,00 <= x <   € 100,00 56 58 
 €   100,00 <= x <   € 250,00 35 44 
€    250,00 <= x <   € 500,00 13 12 
€    500,00 <= x <   € 1000,00 7 5 
€  1000,00 <= x <   € 5000,00 1 2 
€  5000,00 <= x <   € 10000,00 0 0 
Totaal  493 447 
 
Financiën 
 
Het resultaat van de stichting in 2018 is positief. Hoewel de uitgaven hoger lagen dan 
begroot, is dit ruimschoots gecompenseerd met de hogere inkomsten, en dan met name de 
onvoorziene inkomsten uit de GlobeGuards veilling. 

De boeken en de jaarcijfers 2018 zijn op 4-12-2019 gecontroleerd door Pita Verweij en Stijn 
van den Bergh. Zij hebben de verslagen en onderliggende bescheiden in orde bevonden.  
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Balans per 31 december 

ACTIVA 2018 2017 2016 2015 
     
Vaste activa     
     
Vlottende activa     

Liquide middelen 387.339 249.493 329.283 275.536 
     
Vooruitbetaald    13.500 
     
Debiteuren 487 5.826 1.157 2.278 
     
     

Totaal activa 387.826 255.319 330.440 291.314 
     

     
PASSIVA 2018 2017 2016 2015 
     
Vermogen 28.733 27.614 29.667 28.665 
     
RMG Nature Fund 7.695 7.695 7.695 11.587 
Fonds Bijzondere projecten 204.108 60.108 88.000 6.000 
CDL Fonds 90.235 136.740 182.519 245.000 
     
Crediteuren 
 

55.361 23.162 22.559 62 
     

Totaal passiva 387.826 255.319 330.440 291.314 
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Resultatenrekening 
BATEN 2018 2017 2016 
    

Rente 147 356 1.157 
    
Sponsoring 178.000 11.868 114.000 
Donateurs 22.684 35.096 15.349 
    
Wervingsopbrengsten 2.650 1.220 0 

  Diverse baten 520 0 8.000 
    

Totaal baten 204.001 48.540 138.506 
    
    
LASTEN 2018 2017 2016 
    

Bijdrage aan Association Fr Guyana 20.000 17.500 20.000 
Jubileum cadeau  22.000  
    
Operationele kosten  3.244 393 
Bestuurskosten 68   
Vrijwilligers 5.571 0 1.717 
Werkbezoeken 
 

6.143 3.551 2.417 
Diversen en lidmaatschappen 1.492 275 475 
    
Werving  657 1.538 322 
Bankkosten en betaalde rente 259 302 172 
    
Kosten jubileum  2.183  
    
Uitgaven tlv RMG Natura Fund 0 0 3.900 
Uitgaven tlv Fonds Bijzondere Projecten 24.000 27.892 30.000 
Uitgaven tlv CDL Fonds 46.504 45.779 62.481 
    
Resultaat RMG Nature Fund 0 0 -3.892 
Resultaat Fonds Bijzondere Projecten 144.000 -27.892 82.000 
Resultaat CDL Fonds -46.504 -45.779 -62.481 
Resultaat Stichting 1.118 -2.053 1.002 
    

    

Totaal lasten 204.001 48.540 138.506 
    

  



 9 

Toelichtingen op de balans en resultatenrekening 
 

Balans 

Materiële vaste activa 
Er zijn geen materiële vaste activa. 

Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen de tegoeden bij de Triodos Bank, de SNS Bank en de ASN 
Bank. Na de verkoop van het terrein in Frans-Guyana zijn de laatste twee rekeningen 
geopend om verzekerd te zijn van vergoeding in geval van een bankfaillissement. 
Alle tegoeden zijn direct opeisbaar: 

 

Liquide middelen 2018 2017 2016 
    
Triodos Internet Zaken Rekening 101.408 1.918 9.865 
Triodos spaarrekening (RMG Nature Fund) 7.695 7.695 7.687 
Triodos spaarrekening  75.074 62.074 125.056 
ASN spaarrekening  101.408 86.262 85.766 
SNS spaarrekening  101.754 91.544 100.909 
    
Totaal 387.339 249.493 329.283 
    
 
 
Vermogen 
 
Stichting zonder de fondsen op naam 2018 2017 2016 
    
Stand per 1 januari  27.614 29.667 28.665 
Toevoeging Saldo Resultatenrekening 1.118 -2.053 1.002 
    
Stand per 31 december 28.733 27.614 29.667 
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Remco Maas Geesteranus Nature Fund 2018 2017 2016 
    
Stand per 1 januari  7.695 7.695 11.587 
Toevoeging Saldo Resultatenrekening 0 0 -3.892 
    
Stand per 31 december 7.695 7.695 7.695 
    
 
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 wordt beheerd 
door de Stichting Trésor. Subsidies ten laste van het fonds worden toegekend in overleg met 
en na de verkregen toestemming van de familie Maas Geesteranus. 

 
Fonds Bijzondere projecten 2018 2017 2016 
    
Stand per 1 januari  60.108 88.000 6.000 
Toevoeging Saldo Resultatenrekening 144.000 -27.892 82.000 
    
Stand per 31 december 204.108 60.108 88.000 
    
 
Fonds Bijzondere projecten 
Een enkele donateur ondersteunt de stichting sinds lange tijd. De donateur heeft al in 2015 
te kennen gegeven grotere bedragen te willen schenken, met in eerste aanleg als 
bestemming het door de Association in beheer verkregen terrein “Bagne des Annamites”. In 
2018 heeft de donateur wederom een aantal grote giften gedaan, over de bestemming 
wordt de komende tijd besloten in samenspraak met de betreffende donateur. 

 
CDL Fonds 2018 2017 2016 
    
Stand per 1 januari  136.739 182.519 245.000 
Toevoeging Saldo Resultatenrekening -46.504 -45.780 -62.481 
    
Stand per 31 december 90.235 136.739 182.519 
    
 
CDL Fonds 
Na de verkoop van het terrein in Frans Guyana aan het “Conservatoire du littoral” is het 
betreffende verkoopbedrag en de daarmee te financieren activiteiten apart in de 
boekhouding opgenomen. 
De te financieren activiteiten betreffen de ondersteuning van het promotie onderzoek door 
Rens Vaessen naar het effect van jacht op biodiversiteit. 
Daarin zijn begrepen de jaarlijkse bijdrage van € 30.000 aan de Betafaculteit van de 
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Universiteit Utrecht en de bijdrage van de stichting aan de kosten van het veldwerk van Rens 
Vaessen. 

Debiteuren 
Betreft de op 1 januari nog te ontvangen rente over het voorafgaande jaar en een bijdrage 
aan gemaakte kosten op veldwerk van een tweetal studenten van Rens Vaessen. 
 
Crediteuren 

 2018 2017 2016 
    
Bankkosten vierde kwartaal  55 72 59  
Association (jubileum) 22.000 22.000 22.500 
Modellen en bestuurskosten  1.090  
Jaarlijkse bijdrage PhD Rens Vaessen 30.000   
Detachering Jeffrey Brand 3.306   
    
Totaal 55.361 23.162 22.559  
    
 

Resultatenrekening 

Sponsoring 
De volgende bijdragen van sponsoren zijn ontvangen: 
 
 2018 2017 2016 
    
De heer W. de Groot 168.000  0  104.000      
Mevrouw Schuurman 10.000  10.000  10.000 
Andere schenkingen 0 1.868  0 
    

Totaal 178.000  11.868  114.000 
    

 

Bijdrage uit RMG Nature Fund 
In 2018 zijn uit het Remco Maas Geesteranus fonds geen subsidies verleend. 

Bijdrage aan de Association in Frans-Guyana 
De jaarlijkse bijdrage van de Stichting aan de Association voor de kosten van het beheer van 
het reservaat. In 2018 totaal € 20.000. 

Wervingsopbrengsten en Wervingskosten. 
Dit betreft inkoopkosten en de opbrengsten van diverse acties, waarbij de Ficus guyanensis 
werd verkocht. Ook kosten gemaakt tijdens afspraken met donateurs vallen hieronder, 
alsmede de grote opbrengst van de veiling bij GlobeGuards. 
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Operationele kosten 
De operationele kosten betroffen o.a. de kosten voor de website. Sinds 2018 vallen deze 
kosten onder Diversen en lidmaatschappen en worden operationele kosten niet langer 
gebruikt. 

Bestuurskosten 
De bestuurskosten omvatten onder andere kosten gemaakt tijdens bestuursvergaderingen, 
en andere kosten om werkzaamheden van het bestuur te ondersteunen. 

Vrijwilligers 
In 2018 heeft Jeffrey Brand een bescheiden vergoeding ontvangen voor zijn werk als 
coördinator. Vanaf september 2018 heeft Jeffrey Brand een contract bij de UU voor 8 uur per 
week voor zijn werkzaamheden voor Trésor. Wieteke Janssen heeft eenzelfde 
vrijwilligersvergoeding gekregen voor haar werk met betrekking tot de 
donateursadministratie. 

Werkbezoeken 
Dit betreft de kosten van het werkbezoek van Jeffrey Brand, Wieteke Janssen, Vijko Lukkien 
en Pipasi Jeurissen aan Frans-Guyana.  

Diversen en lidmaatschappen 
Omvat de kosten van het lidmaatschap van GlobeGuards, Vereniging Tropische Bossen en 
sinds 2018 ook de kosten voor de website. Tevens valt de reservering voor het project van 
Advident hieronder. 

 


