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1 Inleiding 
 
  



Over de stichting 
 
Stichting Trésor is opgericht in 1994 en heeft toen 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 is er een tweede gebied bijgekomen voor de stichting 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 bosoppervlak als Frans-Guyana. Er valt dus nog een wereld te 
winnen. 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 werkt daarnaast nauw samen met de Universiteit Utrecht aan 
onderzoek en onderwijs. 
 
Het bestuur van Stichting Trésor bestond op 31 december 2021 uit de volgende 
personen: 

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

 
Stichting Trésor wordt gerund 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 een Salesforcespecialist en onze 
studentambassadeurs. 
 

Een terugblik op 2021 
 
Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van COVID-19. De geplande mastercursus 
van de Universiteit Utrecht (met veldwerk in Frans-Guyana) en een werkbezoek konden 



daarom niet plaatsvinden. Het werk in Frans-Guyana heeft verder gelukkig relatief weinig 
tegenslagen gehad als gevolg van COVID-19. 
 
Het bestuur van Stichting Trésor is in 2021 acht keer bij elkaar gekomen. In 2021 is dhr. 
S.G. van den Bergh aangetreden als penningmeester. Aftredend penningmeester T.J. van 
Loon wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en heeft tot onze vreugde besloten in het 
bestuur te blijven als algemeen bestuurslid. 
 
Trésor Nieuws, het magazine van de stichting, is in 2021 één keer uitgekomen (in juli). 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Impactverslag 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Reservaat Trésor 
 
Het Regionaal Natuurreservaat Trésor (hierna RNR Trésor) is gesitueerd in het 
Kawgebergte in de gemeente Roura en omvat 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. 
 
Het klimaat verandert, ook in Frans-Guyana. De boswachters vertelden dat ze in 2021 
geen droog seizoen hebben gehad. Er is een recordhoeveelheid neerslag gevallen in RNR 
Trésor: ongeveer 7 meter. Activiteiten en projecten die gebonden zijn aan het droge 
seizoen (bijvoorbeeld onderhoud van het entreegebouw en de parkeerplaats) konden 
daarom niet plaatsvinden. 
 
Bijzondere projecten die door financiering van Stichting Trésor tot stand zijn gekomen 
worden hieronder besproken. 
 

Landschapsstrategie voor het Kawgebergte 
 
Stichting Trésor en het Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) financieren sinds 2020 
de ontwikkeling van een landschapsstrategie. De Association Trésor realiseert de 
uitvoering hiervan. Zij heeft lokale werkgroepen opgezet (met lokale belanghebbenden) 
en workshops georganiseerd om de prioriteiten, ambities en kansen voor het landschap 
in kaart te brengen. 
 
Eind 2021 is deze landschapsstrategie goedgekeurd door de stuurgroep, waar ook 
Stichting Trésor onderdeel van uitmaakte. In 2022 worden met het CTG afspraken 
gemaakt over verdere implementatie van de landschapsstrategie. 
 

Onderzoek naar corridorfunctie van wegbermen 
 
Het CTG schrijft voor dat wegbermen tot 25 meter van de weg ‘open’ moeten zijn in 
verband met de verkeersveiligheid. De weg die door het Kawgebergte loopt, de RD6, is 
geen 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’. Dit project zou in 2020 plaatsvinden maar is als gevolg van COVID-
19 uitgevoerd in 2021. Het advies is aangeboden aan het CTG. 
 

Pilot eDNA 
 
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). 
Stichting Trésor heeft samen met de uitvoeringsorganisatie van het Franse ministerie 
van milieu een pilot mogelijk gemaakt naar de toepassing van eDNA bij amfibie-
inventarisaties tijdens paartijd. 
 
Wegens COVID-19 heeft dit onderzoek niet plaats kunnen vinden in 2020. De pilot werd 
doorgeschoven naar de aanvang van de volgende regentijd, namelijk eind 2021. De pilot 
is uitgevoerd en de resultaten worden verwacht in 2022. Uit deze resultaten zal blijken in 
welke mate eDNA de Association Trésor kan helpen bij het beschermen en onderzoeken 
van het regenwoud. 
 

Uit het beheerplan van de Association Trésor 
Stichting Trésor levert een jaarlijkse bijdrage aan zusterorganisatie Association Trésor 
voor het uitvoeren van het beheerplan. Hieronder staan per hoofdmissie de belangrijkste 
activiteiten en resultaten vermeld. 
 

Beschermen 
 

● Patrouilles in en rond het reservaat Trésor om illegale activiteiten te voorkomen. 
Er is in totaal 105 dagen gepatrouilleerd, uitgevoerd door drie boswachters. 
Tijdens de patrouilles is opgevallen dat er regelmatig wordt gejaagd langs de weg 
(doorgaans buiten het reservaat Trésor). Er zijn geen processen-verbaal 
opgesteld. Er is wel melding gemaakt van een illegale overnachting in het 
entreegebouw en de vondst van een kogelhuls op de parkeerplaats van het 
reservaat. 

● Inventarisatie van sporen van menselijke activiteiten in het reservaat. Er zijn 
gelukkig geen van dergelijke sporen gevonden, met uitzondering van zwerfafval 
dat is aangetroffen langs de weg en er is een illegaal gekapt paadje in het 
reservaat aangetroffen. 

● Bestrijden van invasieve exoten. Uitsluitend rondom het entreegebouw (niet in 
het reservaat), worden regelmatig invasieve exoten aangetroffen. Het gaat met 



name om plantensoorten. De boswachters houden dit nauwlettend in de gaten 
en zijn erin geslaagd de opmars van meerdere soorten terug te dringen. Een 
uitzondering is Brachiaria umbellata (een grasachtige), waarvan op 
departementale schaal de bestrijding onmogelijk is geworden. 

● Lobby voor striktere regelgeving omtrent jacht. Er is door de Association Trésor 
een voorstel geschreven om de jachtregels aan te scherpen. Jagen is op dit 
moment verboden, maar het doel is om het dragen van vuurwapens in het 
reservaat te verbieden. Het voorstel is aangeboden is aangeboden aan het CTG. 
De procedure tot wijziging van de regelgeving is nog niet gestart in 2021. 

 
Onderzoeken 
 

● Algemene inventarisaties van flora en fauna. Er zijn twee nieuwe amfibiesoorten 
voor het reservaat gevonden, daarmee staat de teller op 72 amfibiesoorten. Er is 
een nieuwe slakkensoort voor het reservaat gevonden, daarmee staat de teller op 
15 slakkensoorten. Bovendien is er een nieuwe boomsoort aangetroffen langs het 
botanische wandelpad. Daarmee staat de teller voor het reservaat op 1364 
boomsoorten. 

● Er zijn gerichte inventarisaties uitgevoerd voor dagvlinders (resultaten verwacht 
in 2021), vogelspinnen (de teller voor vogelspinsoorten in het reservaat staat nu 
op 17) en bomen langs de wandelpaden (omdat de informatieve borden 
geüpdatet gaan worden). 

● Continue monitoring van fenologie (timing van bloei en vruchtzetting). De 
verschuivingen in fenologie geven onder andere inzicht op het effect van 
klimaatverandering op het bos. 

● Monitoring van amfibieën. Een algemene paddensoort, Atelopus flavescens, lijkt 
in ongeveer 3 jaar tijd te zijn verdwenen uit het onderzoeksgebied in het 
reservaat. De populatie van de zeldzame Anomaloglossus baeobatrachus is klein, 
maar lijkt stabiel. De overige amfibieënsoorten lijken stabiel. Bij 16% van de 
schilderskikkers (Dendrobates tinctorius) is de gevaarlijke schimmelziekte 
chytridiomycose aangetroffen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar 
(11,5%). De prevalentie van chytridiomycose is erg variabel (2,4% in 2019 en 27,8% 
in 2018) dus er is dit jaar geen reden voor alarm. 

● De educatievijver bij het entreegebouw wordt gekoloniseerd door verschillende 
soorten, waaronder amfibieën en libellen. De kolonisatie wordt nauwgezet 
gemonitord omdat hier weinig kennis over beschikbaar is. 

 
Educatie en voorlichting 
 
Normaalgesproken wordt het reservaat Trésor door gemiddeld 5000 bezoekers per jaar 
bezocht. De lockdowns als gevolg van COVID-19 hebben een grote stempel gedrukt op 
de missie educatie en voorlichting. Ondanks de lockdowns hebben bijna 200 mensen 



deel kunnen nemen aan animaties, zoals rondleidingen en excursies, waaronder 79 
schoolkinderen en 16 masterstudenten van de universiteit van Frans-Guyana. 

Personeel 
● Guillaume Decalf is conservator van RNR Trésor en heeft daarvoor een aanstelling 

van 80%. Tevens is hij directeur van de Association Trésor. 
● Boswachter Benoît Villette, gespecialiseerd in herpetologie, aangesteld voor 80% 

voor RNR Trésor. Hij is tevens bevoegd als police d’environnement. 
● Boswachter Jean-François Szpigel, gespecialiseerd in kleine zoogdieren, 

aangesteld voor 100% voor RNR Trésor. Hij is tevens bevoegd als police 
d’environnement. 

● Educatiemedewerker Sarah Touzi. Tijdelijke aanstelling van september 2019 tot 
juni 2020. Zij is aangesteld voor 80% voor de educatie- en voorlichtingsmissie 
van RNR Trésor. Sarah heeft haar functie neergelegd per XX. 

● Projectleider landschapsstrategie Kawgebergte Marine Loisy. Tijdelijke aanstelling 
voor een jaar, vanaf juli 2020. Haar contract liep af per XX. 

● Projectmedewerker landschapsstrategie Kawgebergte Annaick Hiram. Tijdelijke 
aanstelling voor 8 maanden, vanaf december 2020. Het contract van Annick 
Hiram is in 2021 voor enkele maanden verlengd, zodat hij nog een slag kon slaan in 
de implementatie van de landschapsstrategie in samenwerking met het CTG. 

 
 
  



 

 



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 vrij zeldzame palmensoort Bactris nancibaensis. Het 
ecologisch beheer van het gebied is belegd bij de Association Trésor en is grotendeels 
gefinancierd door Stichting Trésor. 

Inventarisaties en monitoring 
Amfibieën 
 
De amfibiepopulaties in Bagne des Annamites lijken op het eerste oog gezond. Dezelfde 
methodiek voor monitoring als in het reservaat Trésor wordt toegepast in Bagne des 
Annamites. Het monitoringprogramma in Bagne des Annamites loopt echter nog niet zo 
lang, dus het is te vroeg om conclusies te trekken over de stabiliteit van de populaties. 
 
Vogels 
 
De afgelopen drie jaar is structureel onderzoek gedaan naar de vogelpopulaties in Bagne 
des Annamites. De data zijn in 2020 geanalyseerd. Er zijn in totaal 481 gevangen, 
gemeten en weer vrijgelaten door professionele ornithologen. Onder deze individuen zijn 
er 315 geringd, waar vervolgens 166 individuen van opnieuw zijn gevangen. Ook de 
demografie van de vogels (leeftijdsverdeling en geslachtsverdeling) is in kaart gebracht. 
 
Naast het reguliere vogelonderzoek, wordt een protocol ontwikkeld om roofvogels van te 
onderzoeken. 
 
Waterkwaliteit 
 
Van de waterkwaliteit in Bagne des Annamites is nog nagenoeg niets bekend. In 2021 zijn 
er meerdere onderzoeken geweest die hierop gericht waren. Voorbeelden van deze 
onderzoeken zijn inventarisaties van vissen en van macrofauna (kleine waterdieren, zoals 
kreeftjes en larven van insecten). Er zit ook een educatiecomponent in. Deze zal 
plaatsvinden in 2022. 
 
Hydrologie 
 



Het is belangrijk om het waternetwerk van Bagne des Annamites goed in kaart te 
brengen. Het gaat hierbij om het exacte stroomgebied van de rivier Tonnégrande en alle 
kreken die in en rond Bagne des Annamites lopen. Met een combinatie van Lidar en 
GPS-tracking in het veld is dit netwerk in kaart gebracht. 
 
Monitoring van kwetsbare soorten 
 
In samenwerking met studenten van het lyceum in Matiti zijn enkele kwetsbare soorten 
gemonitord, waaronder de zeldzame palmensoort Bactris nancibaensis. Van enkele van 
deze kwetsbare soorten zijn nieuwe populaties gevonden in Bagne des Annamites. Zo 
blijkt B. nancibaensis minder zeldzaam dan gedacht. 
 
Onbekende soortgroepen 
 
Van de schorpioenen en de garnalen is erg weinig bekend, ook in Bagne des Annamites. 
In 2021 hebben gerichte inventarisaties plaatsgevonden om deze soortgroepen beter te 
leren kennen. De identificatie en de data-analyse worden in 2022 afgerond. 

Patrouille 
 
Er is in totaal 54 dagen gepatrouilleerd in Bagne des Annamites. Dit heeft met name een 
preventieve werking. Waar de Association Trésor in het reservaat Trésor bevoegd is om 
processen-verbaal op te stellen, is zij dat niet in Bagne des Annamites.  

Onderwijs 

 
Er zijn ongeveer 45 schoolkinderen op excursie geweest naar Bagne des Annamites. 
Daarnaast is een drietal nationale evenementen georganiseerd.  

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, is de boswachter van Bagne des Annamites. 
Zij heeft sinds 2021 een contract gekregen voor onbepaalde tijd. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Financieel jaarverslag 
 



Voorwoord 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Trésor over het boekjaar 2021. Dit 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 2021 en een toelichting hierop. Ten slotte volgt de balans van 2021 
met toelichting. 

Financieel jaarverslag 

Toelichting Stichting Trésor 
In 2021 heeft Stichting Trésor een positief resultaat van €9.832,20 geboekt, waar er een 
verlies van €1.050,- was begroot. 
 
Dit is te verklaren doordat de inkomsten hoger zijn dan begroot (€33.366,03 tegenover 
€25.000,-), en zijn gestegen ten opzichte van 2020 (toen €21.685,53). Dit is voornamelijk 
het gevolg van uitzonderlijk hoge opbrengsten uit werving, met een totaalbedrag van 
€12.492,18 (in 2020 totaal €917,65), voornamelijk gedreven door een zeer geslaagde 
GlobeGuards veiling. Het totaal aan inkomsten uit schenkingen en legaten in 2021 was 
vergelijkbaar met 2020 (€20.934,25 tegenover €20.715,75). Dit is echter ook lager dan 
begroot was (€22.500,-), wat te verklaren valt door het uitbrengen van slechts één 
exemplaar van Trésor Nieuws in 2021, en door de aanhoudende wereldwijde financiële 
onzekerheid als gevolg van de covid-19 pandemie, waardoor donateurs minder geneigd 
zijn te doneren aan goede doelen. 
 
De uitgaven zijn in 2021 gedaald ten opzichte van een jaar eerder (€23,533.83 tegenover 
€29.375,35). Het geplande werkbezoek aan Frans-Guyana kon helaas in 2021 niet 
doorgaan vanwege covid-19 restricties, waardoor de begrote uitgaven van €3.000,- niet 
zijn doorgegaan. Verder zijn de uitgaven in 2021 volledig in lijn met de begroting. Ten 
opzichte van 2020 zijn voornamelijk de detacherings- en vrijwilligerskosten gedaald 
(€3.600,- tegenover €6,950.35), omdat er in 2021 geen gebruik meer is gemaakt van een 
detacheringsconstructie via de Universiteit Utrecht, maar alleen twee keer de maximale 
jaarlijkse vrijwilligersvergoeding is uitgekeerd. Ook dit jaar betrof de algemene 
ondersteuning voor de Association Trésor €17.500,-, waarmee de drie pijlers van Stichting 
Trésor (bescherming, onderzoek en educatie) in brede zin zijn ondersteund. 



Algemene opmerkingen 
Op 10 november 2021 is er een nieuw fonds opgericht binnen Stichting Trésor: Fonds 
Bagne des Annamites (afgekort Fonds BdA). De oprichting van dit fonds is tot stand 
gekomen doordat een donateur van Stichting Trésor na deelname aan de donateursreis 
van 2017 de wens heeft geuit om de natuur in Frans-Guyana te ondersteunen, en meer 
specifiek het gebied Bagne des Annamites vanwege de ecologische en cultuurhistorische 
waarde. Het Fonds Bagne des Annamites is opgericht met een startdonatie van 
€150.000,-, waarvan de laatste €20.000,- in boekjaar 2022 gedoneerd zal worden. Het 
doel van het fonds is tweeledig. Op korte termijn zal het beheer en management van Bagne 
des Annamites veiliggesteld worden, en op lange termijn wordt getracht structurele 
financiering voor Bagne des Annamites te organiseren in samenwerking met lokale 
partijen. Concreet wordt in eerste instantie maandelijks de Association ondersteund voor 
een contractverlenging voor de coördinerend boswachter van Bagne des Annamites, en 
is er een bedrag van €10.000,- gereserveerd voor een aantal monitoring- en 
onderzoeksprojecten in het gebied. 
 
De bestaande bankrekeningen van Stichting Trésor waren niet toereikend om het 
volledige bedrag van de grote donatie binnen de bankgarantie te herbergen. Daarom is er 
(opnieuw) een rekeningpakket geopend bij de ING. Dit rekeningpakket bestaat uit een 
betaal- en een spaarrekening, beiden individueel met hun eigen bankgarantie. Het Fonds 
Bagne des Annamites zal beheerd worden op dit ING-rekeningpakket. 
  
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 2021 is de overhead 11.1%, wat betekent dat 
bijna 90% van de totale uitgaven direct ten goede komen aan natuurbescherming, maar 
wat dus wel hoger is dan de gestelde norm. Wij vinden dit voor 2021 te rechtvaardigen 
omdat in het boekjaar 2020 een zeer groot bedrag (€234.000,-) gereserveerd is vanuit 
het Trésor Nature Fund, wat de bestedingsruimte voor grote uitgaven in 2021 heeft 
beperkt. Bovendien zullen de uitgaven vanaf komend boekjaar (2022) weer stijgen, als 
gevolg van de maandelijkse steun uit het nieuwe Fonds Bagne des Annamites aan de 
Association, waardoor de overhead voor 2022 naar verwachting ook ruim binnen de 
gestelde norm zal vallen. 
  
De kascontrole over het boekjaar 2021 werd uitgevoerd door Pita Verweij en Thomas 
Olijhoek. Op 25 november 2022 is de volledige boekhouding en het jaarverslag in orde 
bevonden. 
  



Toelichting fondsen 

Fonds Bagne des Annamites 
Een donateur heeft in 2021 besloten een groot bedrag te doneren aan Stichting Trésor, 
naar aanleiding van deelname aan de donateursreis van 2017, met als doel het veiligstellen 
van het beheer en management van het gebied Bagne des Annamites vanwege haar 
ecologische en cultuurhistorische waarde. Deze donatie is ondergebracht in het Fonds 
Bagne des Annamites, en vanuit dit fonds zal in eerste instantie de Association Trésor 
worden ondersteund voor de contractverlenging van de coördinerend boswachter van 
Bagne des Annamites en is er een bedrag gereserveerd voor een aantal monitoring- en 
onderzoeksprojecten. 

Trésor Nature Fund 
Een donateur heeft in 2015 te kennen gegeven grotere bedragen te willen schenken, met 
als doel projecten in de Trésor-gebieden te ondersteunen. Hiervoor is destijds een nieuw 
fonds ingesteld. In 2020 is er voor een zevental projecten een totaalbedrag van €212.000 
gereserveerd, in overleg met de donateur. In 2021 is er €23.500 van het totale 
gereserveerde bedrag betaald. Financiële ondersteuning vanuit dit fonds aan toekomstige 
projecten zal ook in overleg met de betreffende donateur gaan. 

CDL Fonds 
Na de verkoop van het Trésor-reservaat 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.  
  

  



Resultatenrekening 

Overzicht 
 

 
  

BATEN REKENING 2021 BEGROTING 2021 REKENING 2020 REKENING 2019

Baten Stichting Trésor

Schenkingen en legaten tgv Stichting Trésor 20,934.25 22,500.00 20,715.75 29,136.33

Opbrengsten werving 12,492.18 2,500.00 917.65 2,600.00

Rente tgv Stichting Trésor -60.40 0.00 2.13 74.10

Diverse baten 0.00 0.00 50.00 0.00

Totaal baten Stichting Trésor 33,366.03 25,000.00 21,685.53 31,810.43

Baten Fonds Bagne des Annamites

opgericht per 10-11-2021

Schenkingen en legaten tgv Fonds Bagne des Annamites 130,000.00

Totaal baten Trésor Nature Fund 130,000.00

Baten Trésor Nature Fund

Schenkingen en legaten tgv Trésor Nature Fund 5,000.00 55,000.00

Totaal baten Trésor Nature Fund 0.00 0.00 5,000.00 55,000.00

Baten CDL Fonds

Schenkingen en legaten tgv CDL Fonds

Totaal baten CDL Fonds 0.00 0.00 0.00 0.00

Baten RMG Nature Fund

opgeheven per 31-12-2020

Schenkingen en legaten tgv RMG Nature Fund

Totaal baten RMG Nature Fund 0.00 0.00

TOTAAL 163,366.03 25,000.00 26,685.53 86,810.43



 
  

LASTEN REKENING 2021 BEGROTING 2021 REKENING 2020 REKENING 2019

Lasten Stichting Trésor

Ondersteuning Association 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

Bestuurskosten 129.40 200.00 174.97 355.25

Detacherings- en vrijwilligerskosten 3,600.00 3,900.00 6,950.35 9,972.52

Werkbezoeken Frans-Guyana 0.00 3,000.00 3,143.50 0.00

Werving 1,258.08 600.00 355.62 2,679.98

Bankkosten 293.49 320.00 338.22 243.49

Externe relaties 376.40 280.00 280.00 275.00

Website 98.16 250.00 279.06 251.55

Diverse lasten 278.30 0.00 353.63 78.66

Totaal lasten Stichting Trésor 23,533.83 26,050.00 29,375.35 31,356.45

Lasten Fonds Bagne des Annamites

opgericht per 10-11-2021

Reserveringen 10,000.00

Totaal lasten Fonds Bagne des Annamites 10,000.00

Lasten Trésor Nature Fund

Ondersteuning Association tgv Bagne des Annamites 24,000.00 24,000.00

Reserveringen 212,000.00

Totaal lasten Trésor Nature Fund 0.00 0.00 236,000.00 24,000.00

Lasten CDL Fonds

Ondersteuning UU tgv PhD project Rens Vaessen 30,000.00

Ondersteuning Association tgv Educatiemedewerker 14,400.00

Overige uitgaven 340.00

Totaal lasten CDL Fonds 0.00 0.00 0.00 44,740.00

Lasten RMG Nature Fund

opgeheven per 31-12-2020

Opheffen RMG Nature Fund 7,694.93

Totaal lasten RMG Nature Fund 7,694.93 0.00

TOTAAL 33,533.83 26,050.00 273,070.28 100,096.45



RESULTATEN REKENING 2021 BEGROTING 2021 REKENING 2020 REKENING 2019

Resultaten Stichting en fondsen

Resultaat Stichting Trésor 9,832.20 -1,050.00 -7,689.82 453.98

Resultaat Fonds Bagne des Annamites 120,000.00

Resultaat Trésor Nature Fund 0.00 0.00 -231,000.00 31,000.00

Resultaat CDL Fonds 0.00 0.00 0.00 -44,740.00

Resultaat RMG Nature Fund -7,694.93 0.00

TOTAAL 129,832.20 -1,050.00 -246,384.75 -13,286.02



 

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 2021 zijn van donateurs in totaal 467 giften ontvangen. Ten 
opzichte van 2020 is het aantal donaties gestegen. De tabel hieronder bevat een overzicht 
van de aantallen donaties, inclusief de incasso's en periodieke overboekingen (hierin zijn 
donaties aan een van de fondsen niet meegenomen). 
 

Donaties     Aantal in 2021 Aantal in 2020 Aantal in 2019 

  <  €             25  213 204 226 

 €             25  -  €        49,99  153 137 179 

 €             50  -  €        99,99  49 54 71 

 €           100  -  €       249,99  39 25 45 

 €           250  -  €       499,99  7 7 5 

 €           500  -  €       999,99  2 2 8 

 €        1.000  -  €    4.999,99  4 5 4 

 €        5.000  -  €    9.999,99  0 0 0 

  ≥  €       10.000  0 0 0 

TOTAAL     467 434 538 

 
In 2021 is één editie van Trésor Nieuws verschenen: editie 52 in juli. 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 52 zijn ontvangen, zijn 
toegeschreven aan Trésor Nieuws 51, die in december 2020 is verstuurd.  
 

Inkomsten uit acceptgiro sinds uitgave laatste editie Trésor Nieuws Totaalbedrag 

Trésor Nieuws 51 € 4.351,25  
Trésor Nieuws 52 € 5.282,02 

TOTAAL € 9.633,27  

 
Opbrengsten werving 
Onder deze post vallen de opbrengsten van diverse wervingsacties. In 2021 zijn dit de 
inkomsten uit de verkoop van de Ficus Trésor, de opbrengsten van de verkoop van 
diensten bij de jaarlijkse GlobeGuards veiling, en de opbrengsten van een nieuw 
partnerschap met Plantsome. Allereerst heeft er in 2021 twee keer een ficusverkoop 
plaatsgevonden, met een totale opbrengst van €1.040,-. Verder heeft de verkoop van 



 

diensten bij de jaarlijkse GlobeGuards veiling het ongelofelijke bedrag van €10.900,- 
opgeleverd. Ten derde heeft Stichting Trésor sinds Q4 van 2021 een nieuwe samenwerking 
met Plantsome, de verkoper van de Ficus Trésor. Deze wordt sindsdien namelijk ook 
verkocht in de webshop van Plantsome, onder de naam “Wouter”, en de winst van 
Plantsome uit de verkoop van deze Ficus Trésor wordt gedoneerd aan Stichting Trésor. In 
Q4 van 2021 bedroeg dit €552,18. 
 
Rente 
Dit betreft de rente over de rekeningen van de Stichting. In 2021 hebben we helaas enkele 
maanden negatieve rente moeten betalen over de spaartegoeden van Stichting Trésor, 
resulterend in negatieve inkomsten uit rente. 
 
Baten Fonds Bagne des Annamites 
Dit betreft de donatie van de eerste €130.000,- van het beloofde totaalbedrag van 
€150.000,- ten gunste van het nieuw opgerichte Fonds Bagne des Annamites. 

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 2021 bedroeg dit € 17.500,-. 
 
Bestuurskosten 
Deze post bestaat uit kosten gemaakt tijdens bestuursvergaderingen en andere kosten 
om werkzaamheden van het bestuur te ondersteunen. In 2021 zijn deze wederom laag 
vanwege het voornamelijk digitaal vergaderen door het bestuur. 
 
Detacherings- en vrijwilligerskosten 
In 2021 hebben zowel Jeffrey Brand als Wieteke Janssen de maximale 
vrijwilligersvergoeding van €1.800,- uitgekeerd gekregen voor hun werkzaamheden als 
respectievelijk projectleider en beheerder van het donateurenbestand.  
 
Werkbezoeken Frans-Guyana 
Dit betreft de kosten van werkbezoeken aan Frans-Guyana. Het geplande werkbezoek kon 
helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende covid-19 restricties. 
 
Werving 
Onder deze post vallen de kosten van diverse wervingsacties, In 2021 hebben er twee 
ficusverkopen plaatsgevonden, waarvoor de kosten €526,76 bedroegen. Verder zijn er 
uitgaven geweest aan promotiemateriaal van de studentambassadeurs van Trésor 



 

(€106,32), en aan de kosten voor de aangeboden veilingitems bij de GlobeGuards veiling 
(€625,-).   
 
Bankkosten 
De bankkosten in 2021 zijn lager dan in 2020, mede door het opzeggen van twee 
betaalrekeningen in 2020. Eind 2021 is er een nieuw rekeningpakket geopend bij de ING. 
 
Externe relaties 
Dit betreft onder andere de kosten van het lidmaatschap van GlobeGuards en de 
Vereniging Tropische Bossen. 
 
Website 
Dit betreft de kosten voor de hosting van de website. 
 
Diverse lasten 
Betreft lasten die niet onder één van de andere posten vallen. In 2021 bedroeg dit kosten 
van de Kamer van Koophandel, en de kosten van de eenmalige abonnementen bij WBTR 
en Magisto, een video-edit software. 
 
Lasten Fonds Bagne des Annamites 
In 2021 is er een reservering van €10.000,- gemaakt voor de kosten van een aantal 
monitoring- en onderzoeksprojecten in Bagne des Annamites. 
  



 

Balans 

Overzicht 

 

  

ACTIVA BALANS 2021 BALANS 2020 BALANS 2019

Liquide middelen

Betaalrekeningen 50,855.80 12,532.24 74,245.91

Spaarrekeningen 369,997.00 292,635.78 302,766.61

Totaal liquide middelen 420,852.80 305,168.02 377,012.52

Debiteuren

Debiteuren 1,012.18 2.13 2,037.90

Totaal debiteuren 1,012.18 2.13 2,037.90

TOTAAL 421,864.98 305,170.15 379,050.42

PASSIVA BALANS 2021 BALANS 2020 BALANS 2020

Vermogen Stichting Trésor

Per 1 januari 21,496.76 29,186.58 28,732.60

Resultaat 9,832.20 -7,689.82 453.98

Balans 31,328.96 21,496.76 29,186.58

Vermogen Fonds Bagne des Annamites

opgericht per 10-11-2021

Per 1 januari 0.00

Resultaat 120,000.00

Balans 120,000.00

Vermogen Trésor Nature Fund

Per 1 januari 4,108.00 235,108.00 204,108.00

Resultaat 0.00 -231,000.00 31,000.00

Balans 4,108.00 4,108.00 235,108.00

Vermogen CDL Fonds

Per 1 januari 45,495.21 45,495.21 90,235.21

Resultaat 0.00 0.00 -44,740.00

Balans 45,495.21 45,495.21 45,495.21

Vermogen RMG Nature Fund

opgeheven per 31-12-2020

Per 1 januari 7,694.93 7,694.93

Resultaat -7,694.93 0.00

Balans 0.00 7,694.93

Crediteuren en reserveringen

Crediteuren 432.81 70.18 2,065.70

Reserveringen 220,500.00 234,000.00 59,500.00

Totaal crediteuren 220,932.81 234,070.18 61,565.70

TOTAAL 421,864.98 305,170.15 379,050.42



 

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 onder de bankgarantie te vallen in het geval van een bankfaillissement. 
 
Dit jaar is er een rekeningpakket geopend bij de ING, bestaande uit een betaal- en 
spaarrekening, waarop het nieuwe Fonds Bagne des Annamites beheerd zal worden. 
 

Liquide middelen per 31 december 2021 2021 2020 2019 

Triodos betaalrekening €10.855,80 €12.532,24 €24.276,29 

Triodos spaarrekening  €79.999,- €92.563,68 €95.073,68 

ASN spaarrekening  €99.999,- €100.025,54 €99.999,- 

SNS spaarrekening  €99.999,- €100.046,56 €99.999,- 

ING pakket betaalrekening €40.000,- - - 

ING pakket spaarrekening €90.000,- - - 

ING betaalrekening (oud)* - - €49.969,62 

Triodos spaarrekening (RMG Nature 
Fund)* 

- - €7.694,93 

TOTAAL €420.852,80 €305.168,02 €377.012,52 

*: betreft rekeningen die inmiddels zijn opgeheven 
 
Debiteuren 
Deze post bevat de inkomsten die op 31 december 2021 op korte termijn werden 
verwacht. 
 

Debiteuren 2021 

Inkomsten ficusverkoop december 2021 €460,- 

Donatie Plantsome Q4 2021 €552,18 

Stand per 31 december €1.012,18 

 

Passiva 
Crediteuren 
Hieronder vallen uitgaven die boekhouding technisch onder boekjaar 2021 vallen, maar 
buiten boekjaar 2021 gedaan zullen worden, of op korte termijn worden verwacht. 
 
 
 



 

Crediteuren 2020 

Bankkosten €92.35 

Kosten ficusverkoop december 2021 €210,46 

Cadeaukaarten €130,- 

Stand per 31 december €432,81 

 
 
Reserveringen 
De post reserveringen betreft reserveringen voor uitgaven die op de lange 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. Nieuw is de collectieve reservering voor een aantal monitoring- en 
onderzoeksprojecten in Bagne des Annamites vanuit het Fonds Bagne des Annamites. 
 

Reserveringen 31-12-2020 
voldaan in 
2021 

31-12-2021 

Reserveringen Stichting Trésor     

Jubileumcadeau Association €22.000,- - €22.000,- 

Totaal reserveringen Stichting Trésor €22.000,- - €22.000,- 

Reserveringen Fonds Bagne des Annamites    

Project Monitoring en Onderzoek in Bagne des Annamites - - €10.000,- 

Totaal reserveringen Stichting Trésor - - €10.000,- 

Reserveringen Trésor Nature Fund     

Kaw-Mountain territorial strategy' project van Association 
Trésor 

€27.000,- €13.500,- €13.500,- 

Ecological mapping Kaw Mountain Road' project van 
Association Trésor 

€10.000,- €10.000,- - 

‘Tipping points in plant-animal interactions' project Marijke 
van Kuijk 

€120.000,- - €120.000,- 

Educatie project van Stichting Trésor €20.000,- - €20.000,- 

Testing metabarcoding methods' project van Association 
Trésor 

€5.000,- - €5.000,- 

Trésor filmproject van Melchert Meijer zu Schlochtern €20.000,- - €20.000,- 

RESET project van Edwin Pos €10.000,- - €10.000,- 

Totaal reserveringen Trésor Nature Fund 212.000,00 €23.500,- €188.500,- 

Totaal reserveringen 234.000,00 €23.500,- €220.500,- 
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