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1 Inleiding 

Over de stichting 
Stichting Trésor is opgericht in 1994 en heeft destijds een natuurgebied gekocht van 2500 
hectare in het bosrijke Frans-Guyana. Het gebied, Trésor genaamd, werd het eerste 
beschermde natuurgebied in het Kawgebergte. Ruim 25 jaar later is bijna het hele 
Kawgebergte beschermd én sinds 2013 is daar het beheer van een tweede natuurgebied 
bijgekomen ten westen van het Kawgebergte: Bagne des Annamites - een oude gevangenis 
die overgenomen is door bos met een bijzondere rijkdom aan vogels.  
 
Stichting Trésor heeft als missie te beschermen wat kwetsbaar is. Geen land op de wereld 
heeft zo’n groot percentage bosoppervlak als Frans-Guyana. Er valt dus nog een wereld te 
winnen als het gaat om de bescherming van tropisch regenwoud. Dat doen we aan de hand 
van drie pijlers: beschermen, onderzoeken en onderwijzen. 
 
We werken binnen deze pijlers nauw samen met onze zusterorganisatie in Frans-Guyana, 
de Association Trésor. Stichting Trésor ondersteunt het natuurbeschermingswerk van de 
Association ter plaatse en is betrokken bij het onderwijs van de master Environmental 
Biology en het programma U-Talent van de Universiteit Utrecht. 
 
Het bestuur van Stichting Trésor bestond op 31 december 2020 uit de volgende personen: 

● Prof. dr. H.A.B. Wösten, voorzitter 
● Dr. S.O.I. Ramirez Gomez, secretaris 
● T.J. van Loon, MSc, penningmeester 
● Dr. M. van Kuijk, algemeen bestuurslid 

 
De dagelijkse werkzaamheden van Stichting Trésor worden uitgevoerd door twee personen 
die beloond worden middels een vrijwilligersvergoeding: 

● J. Brand, MSc, coördinator 
● W.M.H.W. Janssen, MA, educatiespecialist en donateursadministratie 

 
Daarnaast is een groep vrijwilligers actief, waaronder onze studentambassadeurs. 

Een terugblik op 2020 
In februari zijn J. Brand en W.M.H.W. Janssen in Frans-Guyana geweest om o.a. met 
collega’s van de Association Trésor te praten over afgeronde, lopende en geplande 
projecten en programma’s, en om de urgentie van gedegen natuurbescherming aan te 
kaarten bij verscheidene overheidsinstanties. De stichting kijkt terug op een succesvol 
werkbezoek.  
 
In maart 2020 arriveerde vervolgens COVID-19 in Nederland. Ook Stichting Trésor is 
getroffen door de coronacrisis. Activiteiten die waren gepland voor 2020 moesten worden 
geannuleerd. Zo was de stichting bijvoorbeeld genoodzaakt om de mastercursus voor het 



programma Environmental Biology uit te stellen. Het werk in Frans-Guyana heeft gelukkig 
relatief goed doorgang kunnen vinden. Als gevolg van COVID-19 hebben daar echter ook 
enkele projecten uitgesteld moeten worden. Projecten die vertraging opliepen en 
gefinancierd zijn door Stichting Trésor, zijn een onderzoek naar het gebruik van eDNA, een 
film- en educatieproject en een vervolgonderzoek naar het effect van jacht op tropisch bos. 
 
Het bestuur van Stichting Trésor is in 2020 acht keer bij elkaar gekomen. Sinds maart 2020 
hebben de bestuursvergaderingen digitaal plaatsgevonden. Er hebben in 2020 geen 
wijzingen in het bestuur plaatsgevonden. 
 
Trésor Nieuws, het magazine van de stichting, is in 2020 twee keer uitgekomen (in juli en in 
december). 
 
  



2 Activiteiten en resultaten 

Reservaat Trésor 
Het Regionaal Natuurreservaat Trésor (hierna RNR Trésor) is gesitueerd in het 
Kawgebergte in de gemeente Roura en bedraagt 2500 hectare. Het behoort tot de natste 
gebieden van Frans-Guyana en de biodiversiteit is uitzonderlijk hoog. De Association Trésor 
werkt aan bescherming, onderzoek en onderwijs in het reservaat met ondersteuning van de 
Stichting Trésor. 
 
Bijzondere projecten die door aanjagen en financieren van Stichting Trésor tot stand zijn 
gekomen, en uitgevoerd worden door de Association Tresor, worden hieronder besproken. 

Regionale landschapsstrategie voor het Kawgebergte 
Doel: bescherming van het Kawlandschap verbeteren en verduurzamen 
 
Het Kawgebergte kent vele eigenaren, beheerders en gebruikers. Voor een bezoeker is het 
onduidelijk welke regels in welk gebied gelden. Bovendien heerst er ook op beheersniveau 
onduidelijkheid en zijn er discrepanties tussen de verschillende managementstrategieën. 
Stichting Trésor heeft samen met overheidspartijen de initiatie van een landschapsstrategie 
mogelijk gemaakt. Het doel hiervan is om de samenhang in bescherming, onderzoek, 
onderwijs en communicatie in het landschap te stroomlijnen. In 2020 is de Association 
Trésor gestart met een stakeholderanalyse. 

Onderzoek naar corridorfunctie van wegbermen 
Doel: kaalkap van wegbermen voorkomen op belangrijke faunapassages 
 
De departementale overheid van Frans-Guyana, het CTG, schrijft voor dat wegbermen tot 
25 meter van de weg ‘open’ zijn in verband met de verkeersveiligheid. De weg die door het 
Kawgebergte loopt, de RD6, is een matig-intensief gebruikte weg. Bovendien is het bos, dat 
op sommige plekken tot aan de weg staat, een belangrijke oversteekplaats voor vogels, 
apen en andere kleine zoogdieren. 
 
Door middel van een bijdrage van Stichting Trésor en lokale overheidspartijen, is het maaien 
uitgesteld totdat er nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de ‘oversteekhotspots’, met 
als doel deze hotspots te identificeren en voor maaien te behoeden. Dit project zou in 2020 
plaatsvinden maar is als gevolg van COVID-19 uitgesteld tot 2021. 

Pilot eDNA 
Doel: de toepasbaarheid van eDNA testen bij het monitoren van amfibieën 
DNA-resten van organismen kunnen steeds beter gedetecteerd worden in het milieu. Dit 
soort DNA wordt ook wel milieu-DNA genoemd, oftewel environmental DNA (eDNA). Deze 
methode heeft de potentie om monitoring van amfibieën te verbeteren. Stichting Trésor heeft 
samen met een lokale overheidspartij een pilot mogelijk gemaakt naar de toepassing van 
eDNA bij amfibie-inventarisaties tijdens paartijd. 
 



Wegens COVID-19 heeft dit onderzoek niet plaats kunnen vinden. De pilot is doorgeschoven 
naar de aanvang van de volgende regentijd, namelijk eind 2021. 

Ontwikkeling van educatief materiaal 
Doel: educatie uitbreiden en verbeteren 
 
Met grote dank aan het Remco Maas Geesteranus Nature Fund is de ontwikkeling van 
educatief materiaal mogelijk gemaakt. Zo is er een educatief spel ontwikkeld met 
levensgrote maquettes van dieren, waarmee kinderen kunnen leren over het monitoren van 
dierpopulaties. Dit spel is ontwikkeld in samenwerking met het nationale natuurreservaat 
Mont-Grand Matoury. Bovendien zijn verschillende veldgidsen in ontwikkeling. 

Reguliere werkzaamheden 
De reguliere werkzaamheden hebben ondanks COVID-19 grotendeels plaats kunnen 
vinden. Lopende monitoringprogramma’s, educatieprogramma’s en patrouillemissies hebben 
in 2020 plaatsgevonden. Daarbij zijn de basisregels voor hygiëne die gelden in Frankrijk 
uiteraard in acht genomen. 

Personeel 
● In januari 2020 heeft de Association Trésor een nieuwe directeur gekregen. Met 

grote dank namen wij afscheid van Juliette Berger. Zij is vervangen door Guillaume 
Decalf. Dhr. Decalf heeft een aanstelling van 80% voor RNR Trésor. 

● Boswachter Benoît Villette, gespecialiseerd in herpetologie, aangesteld voor 80% 
voor RNR Trésor. Is tevens bevoegd als police d’environnement. 

● Boswachter Jean-François Szpigel, gespecialiseerd in kleine zoogdieren, aangesteld 
voor 100% voor RNR Trésor. Is tevens bevoegd als police d’environnement. 

● Educatiemedewerker Sarah Touzi. Tijdelijke aanstelling van september 2019 tot juni 
2020. Aangesteld voor 80% voor de educatie- en voorlichtingsmissie van RNR 
Trésor. 

● Projectleider landschapsstrategie Kawgebergte Marine Loisy. Tijdelijke aanstelling 
voor een jaar, vanaf juli 2020. 

● Projectmedewerker landschapsstrategie Kawgebergte Annaick Hiram. Tijdelijke 
aanstelling voor 8 maanden, vanaf december 2020. 

● Maatschappelijke stagiair voor milieueducatie Maxandre Abon. Werkzaam van juli 
2019 tot en met maart 2020. 

Bagne des Annamites 
In 1944 is de gevangenis ‘Crique Anguille’ gesloten. Frankrijk gebruikte de gevangenis voor 
vrijheidsstrijders van het huidige Vietnam, mensen uit de regio Annam (vandaar de naam 
bagne des Annamites, gevangenis van de Annamieten). Sinds de sluiting van de 
gevangenis heeft de natuur het heft weer in eigen hand genomen. Het is een gevarieerd 
gebied met moerassen, savannes en hellingbos, en het huisvest o.a. de Amazonekroontiran 
en de zeldzame palmensoort Bactris nancibaensis. Het ecologisch beheer van het gebied is 
belegd bij de Association Trésor en is grotendeels gefinancierd door Stichting Trésor. 



Monitoring en onderzoek naar amfibieën 
Amfibieën zijn over het algemeen bijzonder gevoelig voor grote verstoringen antropogene, 
klimaatverandering en opkomende ziekten. Hun aanwezigheid, hun overvloed en hun 
distributie vormen indicatoren voor "milieugezondheid". Association Trésor voerde 
gedurende de regentijd verschillende onderzoeken uit, om erachter te komen of de 
gemeenschappen van amfibieën in goede ecologische staat zijn. De populaties in Trésor 
blijken op dit moment gelukkig relatief stabiel. 

Inventaris van aquatische kevers 
In samenwerking met de Universiteit van Kansas heeft er een inventarisatie plaatsgevonden 
van aquatische kevers in Bagne des Annamites, met als doel meer te weten te komen over 
deze soortgroep. Er zijn monsters genomen om de soorten verder te identificeren en er is 
een samenwerkingsverband uitgekomen tussen de Universiteit en de Association Trésor. Op 
dit moment wordt gewacht op de resultaten van de studie.  

Monitoring van lokale vogelpopulaties  
In januari, september en november hebben verschillende ringsessies van zangvogels in het 
kreupelhout plaatsgevonden in samenwerking met CRBPO. Deze monitoring draagt bij de 
inventarisatie van de vogels die zich op het terrein bevinden en geven meer kennis over de 
soort (reproductieperiodes, differetiatiecriteria, etc).  

Inventarisatie van grote fauna  
Als onderdeel van het opstellen voor een protocol van inventarisatie van (niet-vliegende) 
zoogdieren in Bagne des Anamites heeft een eerste kwalitatieve telling plaatsgevonden van 
grote zoogdieren. Deze gegevens zijn verzameld door middel van cameravallen. 

Orchideeën inventaris 
Door hevige wind zijn er meer omgevallen bomen geconstateerd dan normaal, waardoor het 
makkelijker was dan normaal om, redelijk zeldzame, orchideeën te inventariseren. Er zijn 35 
soorten geïnventariseerd, wat het totaal van orchideeën in Bagne des Annamites op 47 
verschillende soorten brengt.  

Personeel 
● Guillaume Decalf is als directeur van Association Trésor ook aanstuurder van het 

ecologisch beheer van Bagne des Annamites. 
● Uitvoerend medewerker Marie Aucourd, belast met onderzoek, monitoring en 

coördinatie van de werkzaamheden in Bagne des Annamites. 
● Maatschappelijke stagiair voor milieueducatie Maxandre Abon. Werkzaam van juli 

2019 tot en met maart 2020. 

Nederland 
Door de maatregelen rondom COVID-19 konden in 2020 helaas een aantal zaken geen 
doorgang vinden. Zo is er in dit jaar geen ficusverkoop geweest, is de veiling van 
Globeguards afgelast, en was het ook niet mogelijk om op verantwoorde wijze een 



Trésordag te organiseren. In 2021 staan deze elementen weer op de agenda. Er zijn echter 
ook relevante resultaten behaald in 2020.  

Educatief fonds 
Stichting Trésor heeft een educatiefonds opgezet. Dit geld is bedoeld voor de ontwikkeling 
van educatief materiaal om werk- en onderzoeksresultaten om te zetten in kennis voor de 
volgende generatie natuurbeschermers. In 2020 is nog geen geld uit dit fonds uitgegeven. 

Ambassadeurs 
De ambassadeurs van Stichting Trésor, een groep van studenten, mogen zich voor een jaar 
ambassadeur van Stichting Trésor noemen en zetten zich in voor naamsbekendheid en 
educatie over het reservaat onder studenten van de Universiteit Utrecht.  
 
In 2020 hebben de ambassadeurs de banden met de Utrechtse Biologen Vereniging (UBV) 
verstevigd door een samenwerkingsverband aan te gaan. Ook is de groep uitgegroeid naar 
10 ambassadeurs die deze rol voor onbepaalde tijd op zich nemen. Binnen deze opzet 
hopen de ambassadeurs samen te werken met verschillende commissies van de UBV om 
zo nog meer studenten te bereiken en te betrekken bij de bescherming van Trésor. 

Overstap naar Salesforce 
In januari 2020 heeft Stichting Trésor een nieuw administratiesysteem in gebruik genomen. 
In plaats van Adres2000 worden donateursgegevens nu opgeslagen in Salesforce. Deze 
overstap opent verschillende deuren naar duurzamer beheer en automatisering van 
administratief werk. Hierdoor wordt de verwerking van gegevens minder foutgevoelig en 
minder tijdrovend waardoor deze tijd anders ingezet kan worden binnen de Stichting. Tevens 
wordt er gekeken naar mogelijkheden om dit systeem te linken aan de website. 
 
Bij de overstap is helaas een fout geslopen in de aantallen geadopteerde vierkante meters 
regenwoud. Enkele oplettende donateurs brachten dit eind 2020 onder onze aandacht, 
waarvoor onze grote dank. In nauwe samenwerking met een vrijwillige Salesforce-expert 
wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Dit zal naar verwachting in 2021 
verholpen zijn.  



3 Financieel jaarverslag 

Voorwoord van de penningmeester 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Trésor over het boekjaar 2020. Dit 
verslag is als volgt opgebouwd: hieronder eerst een voorwoord met een korte samenvatting 
van de financiële situatie van de Stichting, een aantal algemene opmerkingen van de 
penningmeester en een korte beschrijving van de verschillende fondsen. Daarna volgt de 
resultatenrekening van 2020 en een toelichting hierop, waarin elke post kort wordt besproken. 
Ten slotte volgt de balans van 2020 met toelichting. 

Financiële situatie Stichting Trésor 
In 2020 is het resultaat van de Stichting Trésor negatief, dat wil zeggen dat de uitgaven hoger 
waren dan de inkomsten. 
 
De inkomsten zijn gedaald ten opzichte van 2019 (€21.685,53 tegenover €31.810,43) en deze 
zijn ook lager dan begroot (begroot was €30.500). Deze daling is te wijten aan het lagere 
aantal donaties, waarbij moet worden aangetekend dat er juist meer donaties van boven 
€1000 zijn gedaan (5 tegenover 4). Mogelijk is dat het lagere aantal edities van Trésor Nieuws 
(twee in plaats van drie in 2020, waarvan de laatste eind december) bij heeft gedragen aan 
de relatief lage inkomsten. Daarnaast heeft ook de COVID-19 crisis effect, onder andere 
omdat de geplande wervingsactiviteiten geen doorgang konden vinden. 
 
Ook de uitgaven zijn gedaald ten opzichte van 2019 (€29.375,35 tegenover €31.356,45) en 
deze zijn lager dan begroot (begroot was €30.500). Dit jaar betrof de algemene ondersteuning 
voor de Association Trésor €17.500, waarmee de drie pijlers van de Association 
(bescherming, onderzoek en educatie) in brede zin zijn ondersteund. 

Algemene opmerkingen 
Een aantal algemene zaken verdient een speciale vermelding in het jaarverslag. De eerste 
heeft betrekking op het Trésor Nature Fund, de nieuwe naam van het voormalige Fonds 
Bijzondere Projecten. Voor deze naamswijziging is gekozen omdat onduidelijk was wanneer 
een project tot de categorie bijzonder mocht worden gerekend, en de naam impliceerde dat 
uit de overige fondsen geen bijzondere projecten gefinancierd zouden kunnen worden. 
 
Het Trésor Nature Fund is dit jaar, net als in voorgaande jaren, wederom ondersteund met 
een grote donatie. Daarnaast zijn een aantal reserveringen gedaan uit dit fonds, om de 
financiering te waarborgen die vorig jaar was toegekend aan een zevental projecten. Enkele 
van deze projecten lopen al. Een aantal andere is door de situatie omtrent COVID-19 
vertraagd. De verwachting is echter dat alle projecten op termijn doorgang kunnen vinden. 
 
Ten tweede is het resterende bedrag in het Remco Maas Geesteranus Nature Fund 
overgemaakt aan de Association Trésor voor de financiering van de publicatie van een aantal 
educatieve boekjes. In overleg met de familie Maas Geesteranus, is het Remco Maas 



Geesteranus Nature Fund hierna opgeheven en de bijbehorende rekening bij de Triodos Bank 
opgezegd. 
 
Hetzelfde geldt voor de rekening bij de ING Bank. Deze is opgezegd omdat het vermogen van 
de stichting en haar fondsen lager is geworden en in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk 
verder zal dalen, door de uitgaven aan de projecten vanuit het Trésor Nature Fund. Hierdoor 
zal deze onder de bankgarantie van drie banken vallen en is een rekening bij de ING Bank 
niet meer noodzakelijk. De kosten die deze extra rekening met zich meebrachten worden 
hierdoor bespaard. 
 
Stichting Trésor heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie. Om als een 
ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van 
een instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. De Stichting heeft dit als volgt 
geïnterpreteerd: de overhead (zijnde de bestuurskosten en de detacherings- en 
vrijwilligerskosten) mag maximaal 10% zijn. In 2020 is de overhead slechts 2.6%, wat betekent 
dat meer dan 97% van de uitgaven direct ten goede zijn gekomen of zullen komen aan 
natuurbescherming. 
 
De kascontrole van het boekjaar 2020 werd uitgevoerd door Gijs Steur en Thomas Olijhoek. 
Op 9 februari 2021 is de volledige boekhouding en het jaarverslag in orde bevonden. 
 
Ten slotte draag ik, Tijmen van Loon, per het boekjaar 2021 mijn rol als penningmeester over 
aan Stijn van den Bergh. Na 3 mooie jaren ben ik weer toe aan een volgende uitdaging, wel 
blijf ik als algemeen bestuurslid betrokken bij de stichting. Gezien Stijns eerdere ervaring als 
penningmeester, kennis van de financiële situatie van Stichting Trésor (door zijn lidmaatschap 
van de kascommissie in afgelopen jaren) en zijn passie voor natuurbescherming, heb ik er 
alle vertrouwen in dat hij deze rol uitstekend zal invullen. 

Toelichting fondsen 

Trésor Nature Fund 
Een vermogende donateur heeft in 2015 te kennen gegeven grotere bedragen te willen 
schenken, met als doel projecten in de Trésorgebieden te ondersteunen. Hiervoor is destijds 
een nieuw fonds ingesteld. In eerste aanleg werd als bestemming het door de Association 
Trésor in beheer verkregen natuurgebied Bagne des Annamites aangemerkt. Overige 
uitgaven uit dit fonds worden met de betreffende donateur afgestemd. 

CDL Fonds 
Na de verkoop van het Trésorreservaat in Frans-Guyana aan het Conservatoire du littoral 
(CDL) in 2014, is het betreffende verkoopbedrag en de daarmee te financieren activiteiten 
apart in de boekhouding opgenomen als het CDL Fonds. Het doel van het fonds is het 
stimuleren van onderwijs en onderzoek ten behoeve van natuurbescherming.  
 



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 Remco Maas 
Geesteranus Nature Fund. 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.  



Resultatenrekening 

Overzicht 
BATEN REKENING 2020 REKENING 2019 REKENING 2018 

Baten Stichting Trésor       

Schenkingen en legaten tgv Stichting Trésor 20.715,75 29.136,33 32.683,60 

Opbrengsten werving 917,65 2.600,00 2.650,00 

Rente tgv Stichting Trésor 2,13 74,10 147,10 

Diverse baten 50,00   520,00 

Totaal baten Stichting Trésor 21.685,53 31.810,43 36.000,70 
        

Baten Trésor Nature Fund       

Schenkingen en legaten tgv Trésor Nature Fund 5.000,00 55.000,00 168.000,00 

Totaal baten Trésor Nature Fund 5.000,00 55.000,00 168.000,00 
        

TOTAAL 26.685,53 86.810,43 204.000,70 

    
LASTEN REKENING 2020 REKENING 2019 REKENING 2018 
Lasten Stichting Trésor       

Ondersteuning Association 17.500,00 17.500,00 20.000,00 

Bestuurskosten 174,97 355,25 67,55 

Detacherings- en vrijwilligerskosten 6.950,35 9.972,52 6.265,00 

Werkbezoeken Frans-Guyana 3.143,50 0,00 6.142,66 

Werving 355,62 2.679,98 657,04 

Bankkosten 338,22 243,49 258,51 

Externe relaties 280,00 275,00 275,00 

Website 279,06 251,55 216,57 

Diverse lasten 353,63 78,66 1.000,00 

Totaal lasten naast ondersteuning Association       

Totaal lasten Stichting Trésor 29.375,35 31.356,45 34.882,33 
        

Lasten Trésor Nature Fund       

Ondersteuning Association tgv Bagne des Annamites 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Diverse lasten 212.000,00 0,00 0,00 

Totaal lasten Trésor Nature Fund 236.000,00 24.000,00 24.000,00 
        

Lasten CDL Fonds       

Ondersteuning UU tgv PhD project Rens Vaessen 0,00 30.000,00 43.556,20 

Ondersteuning Association tgv Educatiemedewerker 0,00 14.400,00   

Overige uitgaven 0,00 340,00 2.948,00 

Totaal lasten CDL Fonds 0,00 44.740,00 46.504,20 
 



 
LASTEN - vervolg REKENING 2020 REKENING 2019 REKENING 2018 

Lasten RMG Nature Fund       

Totaal lasten RMG Nature Fund 7.694,93 0,00 0,00 

       

Resultaten       

Resultaat Stichting Trésor -7.689,82 453,98 1.118,37 

Resultaat Trésor Nature Fund -231.000,00 31.000,00 144.000,00 

Resultaat CDL fonds 0,00 -44.740,00 -46.504,20 

Resultaat RMG Nature Fund -7.694,93 0,00 0,00 

TOTAAL 26.685,53 86.810,43 204.000,70 
 

Toelichting 

Baten 

Baten Stichting Trésor 

Schenkingen en legaten 

Onder deze post vallen alle eenmalige en periodieke schenkingen, alsmede legaten, ten 
gunste van de Stichting. In 2020 zijn van donateurs in totaal 434 giften ontvangen. Ten 
opzichte van 2019 is het aantal donaties afgenomen. De tabel hieronder bevat een overzicht 
van de aantallen donaties, inclusief de incasso's en periodieke overboekingen (hierin zijn 
donaties aan één van de fondsen niet meegenomen). 
 

Donaties     Aantal in 2020 Aantal in 2019 Aantal in 2018 

  <  €             25  204 226 217 

 €             25  -  €        49,99  137 179 164 

 €             50  -  €        99,99  54 71 56 

 €           100  -  €       249,99  25 45 35 

 €           250  -  €       499,99  7 5 13 

 €           500  -  €       999,99  2 8 7 

 €        1.000  -  €    4.999,99  5 4 1 

 €        5.000  -  €    9.999,99  0 0 0 

  ≥  €       10.000  0 0 1 

TOTAAL     434 538 494 
 
In 2020 zijn twee edities van Trésor Nieuws verschenen: editie 50 in juli en editie 51 in 
december. De tabel hieronder laat het gedoneerde bedrag per editie van Trésor Nieuws zien, 
berekend op basis van de donaties die zijn ontvangen uit de acceptgiro die met de Trésor 
Nieuws is meegestuurd. De donaties per acceptgiro die nog voor het uitkomen van editie 50 
zijn ontvangen, zijn toegeschreven aan Trésor Nieuws 49, die eind 2019 is verstuurd.  
 



Inkomsten uit acceptgiro sinds uitgave laatste editie Trésor Nieuws Totaal bedrag 

Trésor Nieuws 49  €           562,50  

Trésor Nieuws 50  €        7.014,00  

Trésor Nieuws 51  €        2.130,03  

TOTAAL  €        9.706,53  

Opbrengsten werving 

Onder deze post vallen de opbrengsten van diverse wervingsacties. De laatste jaren bestaat 
dit uit de inkomsten van de verkoop van de Ficus Trésor en van de verkoop van diensten bij 
de jaarlijkse GlobeGuards veiling. In 2020 heeft geen van beide plaats kunnen vinden door 
de invloed van COVID-19. Als alternatief voor de veiling heeft GlobeGuards echter aan haar 
donateurs alsnog een bijdrage gevraagd, welke is uitgekeerd aan de stichtingen die lid zijn 
van deze federatie. 

Rente 

Dit betreft de rente over de rekeningen van de Stichting. Deze inkomsten lopen terug omdat 
de rente al een aantal jaren achter elkaar door de banken is verlaagd. 

Baten Trésor Nature Fund 
De inkomsten van het Trésor Nature Fund worden gevormd door donaties van een 
vermogende donateur. In 2020 is er wederom een relatief grote gift gedaan aan dit fonds. 

Lasten 

Lasten Stichting Trésor 

Ondersteuning Association Trésor  

Dit betreft de jaarlijkse algemene bijdrage van de Stichting aan de Association Trésor ter 
ondersteuning van de drie pijlers van de Association: bescherming, onderzoek en educatie. 
In 2020 bedroeg dit € 17.500. 

Bestuurskosten 

Deze post bestaat uit kosten gemaakt tijdens bestuursvergaderingen en andere kosten om 
werkzaamheden van het bestuur te ondersteunen. In 2020 is deze lager dan vorig jaar, met 
name omdat de bestuursvergaderingen dit jaar digitaal zijn gehouden. 

Detacherings- en vrijwilligerskosten 

Bevat de kosten voor het werk dat door Jeffrey Brand, Wieteke Janssen en andere vrijwilligers 
wordt uitgevoerd voor de Stichting. 
 
Tot en met augustus 2020 heeft Jeffrey Brand een vergoeding ontvangen voor zijn werk als 
coördinator van Stichting Trésor via een detachering bij de Universiteit Utrecht. In overleg is 
besloten om dit per september 2020 om te zetten in een vrijwilligersvergoeding. Wieteke 
Janssen heeft in 2020 een vrijwilligersvergoeding gekregen voor haar werk met betrekking tot 
de donateursadministratie. Ten slotte heeft Lyke de Raat een vrijwilligersvergoeding van €500 



ontvangen voor haar hulp bij het omzetten van de donateursadministratie naar een nieuw 
programma, Salesforce. 

Werkbezoeken Frans-Guyana 

Dit betreft de kosten van werkbezoeken aan Frans-Guyana. In februari 2020 heeft er een 
werkbezoek plaatsgevonden en zijn Jeffrey Brand en Wieteke Janssen naar Frans-Guyana 
geweest om daar met de Association en andere lokale partijen te spreken. 

Werving 

Onder deze post vallen de kosten van diverse wervingsacties, waaronder de jaarlijkse 
donateursdag en de verkoop van de Ficus Trésor. Ook kosten gemaakt tijdens afspraken met 
donateurs vallen hieronder, alsmede kosten voor de diensten die worden aangeboden op de 
jaarlijkse GlobeGuards veiling. In 2020 waren deze kosten lager dan begroot, omdat de 
wervingsactiviteiten door COVID-19 stil hebben gelegen. De kosten die nog wel zijn gemaakt 
hebben betrekking op de Ficusverkoop van eind 2019. 

Bankkosten 

De kosten voor de rekeningen van de Stichting. Deze zijn hoger dan in 2019 door de verhoging 
van bankkosten door de Triodos Bank en ondanks het opzeggen van een aantal rekeningen 
in de tweede helft van 2020. 

Externe relaties 

Dit betreft de kosten van het lidmaatschap van GlobeGuards en de Vereniging Tropische 
Bossen. 

Website 

De kosten voor de website, dit jaar hoger dan in 2019 omdat we over zijn gestapt op een 
nieuwe website, terwijl de oude nog niet was opgezegd. Dit is inmiddels wel gebeurd. 
 

Diverse lasten 

Betreft lasten die niet onder één van de andere posten vallen. 

Lasten Trésor Nature Fund 
Uit het Trésor Nature Fund wordt sinds 2017 op maandelijkse basis een bedrag van €2.000 
overgemaakt aan de Association Trésor, specifiek bedoeld voor het beheer van het Bagne 
des Annamites reservaat. Hiervoor was in 2017 in totaal €80.000 beschikbaar gesteld, 
waarvan in de loop van 2020 het laatste deel werd overgemaakt. Het bestuur besloot om deze 
bijdrage in de resterende maanden van 2020 nog over te maken uit het overige vermogen van 
het Trésor Nature Fund, maar hier na 2020 mee te stoppen. Dit is besloten omdat de 
Association een andere financieringsbron heeft gevonden om Bagne des Annamites te 
ondersteunen. 
 
Naast de bijdrage voor Bagne des Annamites, is vorig jaar besloten een zestal projecten te 
financieren uit het resterende saldo van dit fonds. Hiervoor is een bedrag van €212.000 
gereserveerd, de verwachting is dat dit in de komende jaren zal worden uitgekeerd aan de 
uitvoerders van deze projecten. 



 

Lasten CDL Fonds 
Dit betrof de laatste jaren de ondersteuning van het promotieonderzoek door Rens Vaessen 
naar het effect van jacht op dier- en plantgemeenschappen. Daaronder viel de jaarlijkse 
bijdrage van € 30.000 aan de PhD aan de Bètafaculteit van de Universiteit Utrecht, gedaan 
tussen 2015 en 2019, en de bijdrage van de stichting aan de kosten van het veldwerk van 
Rens Vaessen. 
 
In 2020 is geen aanvraag voor ondersteuning ontvangen en aangezien er geen 
veldwerkkosten meer worden verwacht zal een flink bedrag in het CDL Fonds resteren na 
afronding van de PhD in 2021. Voor het resterende bedrag in dit fonds zal een andere 
bestemming worden gezocht. 

Lasten RMG Nature Fund 
In 2020 is het resterende bedrag in het RMG Nature Fund overgemaakt aan de Association 
en, in overleg met de familie Maas-Geesteranus, is het RMG Nature Fund hierna opgeheven.  



Balans 

Overzicht 
ACTIVA BALANS 2020 BALANS 2019 BALANS 2018 

Liquide middelen       

Betaalrekeningen 12.532,24 74.245,91 101.407,55 

Spaarrekeningen 292.635,78 302.766,61 285.931,04 

Totaal liquide middelen 305.168,02 377.012,52 387.338,59 
        
Debiteuren       

Totaal debiteuren 2,13 2.037,90 487,10 
        

TOTAAL 305.170,15 379.050,42 387.825,69 

    
PASSIVA BALANS 2020 BALANS 2019 BALANS 2018 
Vermogen Stichting Trésor       

Per 1 januari 29.186,58 28.732,60 27.614,23 

Resultaat -7.689,82 453,98 1.118,37 

Balans op 31 december 21.496,76 29.186,58 28.732,60 
        

Vermogen Trésor Nature Fund       

Per 1 januari 235.108,00 204.108,00 60.108,00 

Resultaat -231.000,00 31.000,00 144.000,00 

Balans op 31 december 4.108,00 235.108,00 204.108,00 
        

Vermogen CDL Fonds       

Per 1 januari 45.495,21 90.235,21 136.739,41 

Resultaat 0,00 -44.740,00 -46.504,20 

Balans op 31 december 45.495,21 45.495,21 90.235,21 
        

Vermogen RMG Nature Fund       

Per 1 januari 7.694,93 7.694,93 7.694,93 

Resultaat -7.694,93 0,00 0,00 

Balans op 31 december 0,00 7.694,93 7.694,93 
        

Crediteuren en reserveringen       

Totaal crediteuren en reserveringen 234.070,18 61.565,70 57.054,95 
        

TOTAAL 305.170,15 379.050,42 387.825,69 
 



Toelichting 

Activa 

Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen de tegoeden bij de Triodos Bank, de SNS Bank, de ASN Bank 
en de ING Bank. De liquide middelen van de stichting zijn verdeeld over meerdere banken om 
verzekerd te zijn van vergoeding in geval van een bankfaillissement. 
 
Dit jaar zijn twee rekeningen gesloten. Ten eerste is de ING betaalrekening opgeheven in 
augustus, omdat het lagere vermogen van de stichting en haar fondsen nu ook bijna onder de 
bankgarantie van drie banken valt en de rekening significante kosten met zich meebracht. Ten 
tweede is de rekening van het RMG Nature Fund opgeheven in december, in samenspraak 
met de familie Maas-Geesteranus, nadat het resterende saldo was toegekend en 
overgemaakt aan de Association. 
 
Alle tegoeden zijn direct opeisbaar. 
 

Liquide middelen per 31 december 2020 2019 2018 

Triodos betaalrekening 12.532,24 24.276,29 101.407,55 

Triodos spaarrekening  92.563,68 95.073,68 75.073,68 

ASN spaarrekening  100.025,54 99.999,00 101.408,44 

SNS spaarrekening  100.046,56 99.999,00 101.753,99 

ING betaalrekening*   49.969,62   

Triodos spaarrekening (RMG Nature Fund)*   7.694,93 7.694,93 

        

TOTAAL 305.168,02 319.347,97 379.643,66 
*: betreft rekeningen die inmiddels zijn opgeheven 
 

Debiteuren 
Deze post bevat de inkomsten die op 31 december 2020 op korte termijn werden verwacht. 
 

Debiteuren 2020 

Rente 2,13 

    

Stand per 31 december 2,13 
 

Passiva 

Crediteuren 
Hieronder vallen uitgaven die op 31 december 2020 op korte termijn verwacht werden, maar 
nog niet waren gedaan omdat een factuur ontbrak. 
 



Crediteuren 2020 

Bankkosten vierde kwartaal 66,21 

Debetrente december 3,97 
    

Stand per 31 december 70,18 
 

Reserveringen 
Dit jaar is de post reserveringen toegevoegd voor de uitgaven die op een langere termijn 
worden verwacht. Hieronder vallen de projecten die met het Trésor Nature Fund zullen worden 
ondersteund (zoals besloten in bestuursvergadering 98) en het jubileumcadeau voor de 
Association. 
 

Reserveringen 2020 
Reserveringen Stichting Trésor   
Jubileumcadeau Association 22.000,00 

Totaal reserveringen Stichting Trésor 22.000,00 
    

Reserveringen Trésor Nature Fund   

Kaw-Mountain territorial strategy' project van Association Trésor 27.000,00 

Ecological mapping Kaw Mountain road' project van Association Trésor 10.000,00 
Tipping points in plant-animal interactions' project van Ecology & 
Biodiversity 120.000,00 

Educatie project van Stichting Trésor 20.000,00 

Testing metabarcoding methods' project van Association Trésor 5.000,00 

Trésor film project van GreenDocs 20.000,00 

RESET project van Edwin Pos 10.000,00 

Totaal reserveringen Trésor Nature Fund 212.000,00 
    

Stand per 31 december 234.000,00 
 
 


