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1 Algemeen 
 
Het was een feestelijk jaar voor Stichting Trésor, omdat de stichting dit jaar 25 jaar oud werd. 
Een mooi jubileum waar we erg trots op zijn. Nog steeds vervult de stichting in een 
voorbeeldrol voor de natuurbescherming in Frans-Guyana. Op naar de 50! 
 
Het jaar 2019 was tevens het jaar van de evaluatie van het beheerplan van de Association 
Trésor. Uit deze evaluatie moest blijken of de reservaatstatus van Trésor verlengd zou 
worden – en dat is gebeurd. 
 
Tevens wordt het jaar overschaduwd door de grote donkere wolken van de 
Amazonebranden. In Frans-Guyana weten we het gelukkig tot een minimum te beperken, 
maar de urgentie om de Amazone te beschermen, wordt helaas met de dag groter. 
 
Stichting Trésor kijkt in ieder geval terug op een jaar (en een jubileum) waarin de nodige 
successen zijn geboekt en we zullen ons blijven inzetten om te beschermen wat kwetsbaar is. 
 
1.1 Organisatie 
 
Op 31 december 2019 bestond het bestuur van Stichting Trésor uit de volgende personen: 
 
Voorzitter  Dhr. prof. dr. H.A.B. Wösten 
Secretaris  Mw. dr. S.O.I. Ramirez Gomez 
Penningmeester Dhr. drs. T.J. van Loon 
Algemeen  Mw. dr. M. van Kuijk 
 
Adviseurs  Dhr. drs. ing. V.P.A. Lukkien 
   Mw. dr. P.A. Verweij 
   Dhr. drs. G. Steur 
 
Het bestuur van Stichting Trésor is in 2019 7  keer bijeengekomen. Mw. M. van Kuijk is in 
2019 toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. 
 
De dagelijkse uitvoering van de stichting is belegd bij dhr. drs. J. Brand (coördinator) en mw. 
drs. W.M.H.W. Janssen (projectmedewerker). 
 
1.2 Belangrijke mededelingen 
 
Er heeft een werkbezoek van de Association Trésor plaatsgevonden in Nederland. Directrice 
mw. Juliette Berger was een week in Nederland om te overleggen over lopende en 
toekomstige projecten. Er vonden met name andere overleggen plaats tussen de directrice 
en het dagelijks management van de stichting. Tevens is overlegd met o.a. het bestuur van 
Stichting Trésor en het Wereld Natuur Fonds. 
 
Rosalie Dudink, Stijn de Jong en Willemijn Koppelaars hebben zich dit jaar ingezet als student-
ambassadeurs van de stichting.  



2 Association Trésor 
 
2.1 Regionaal Natuurreservaat Trésor 
 
Dit jaar was het laatste jaar van het huidige beheerplan voor het reservaat Trésor. Vanaf 
2020 zal een nieuw beheerplan in werking treden.  
 
Beschermen 
De belangrijkste missie van het Regionaal Natuurreservaat Trésor is het beschermen van het 
natuurlijke erfgoed op zijn grondgebied. De beschermings- en bewakingsacties die door het 
reserveteam worden uitgevoerd, worden jaarlijks uitgevoerd.  
 
De prioriteiten voor 2019 waren: 

• Maak een analyse van de regelgeving op de schaal van Kawgebergte 
• Chytride-monitoring uitbreiden naar zoveel mogelijk amfibiefamilies (DEAL-subsidie) 
• Voer toezichtsmissies uit in samenwerking met de milieupolitie (ONF, ONCFS), 
• enzovoort. 

 
Onderzoeken 
De tweede doelstelling van het reservaat Trésor is het uitvoeren van monitoring- en 
inventarisatiemissies om de kennis van het natuurlijke erfgoed van het gebied te verbeteren. 
 
In 2019 waren de prioriteiten gericht op: 

• Rekening houden met de analyse van superprotocollen (IKA, CMR) en de lancering 
van testfasen 

• Het lanceren van inventarissen voor weinig bekende taxa in de reserve 
• De voortgang van de jaarlijkse beheeractiviteiten 

 
Educatie en voorlichting 
De derde missie van het reservaat is milieueducatie voor duurzame ontwikkeling, waarvan de 
doelstellingen op lange termijn zijn om de ontvangstruimte van het reservaat te ontwikkelen 
en het reservaat bekender te maken. De aangelegde paden verwelkomen bijna 4.000 
bezoekers per jaar.  
 
Het entreegebouw (dat het slachtoffer was van brandstichting in 2008 en 2012) was 
herbouwd in 2016. Sinds 2016 is de functie van ‘medewerker milieueducatie voor duurzame 
ontwikkeling’ niet meer actief geweest (bij gebrek aan financiële middelen). Ook voor 2019 
lag de prioriteit bij de financiering van deze positie en het structureren van het 
onderwijsprogramma van het reservaat. In totaal werden bijna 450 mensen bereikt door 
middel van rondleidingen, evenementen en activiteiten in 2019. 
 
2.2 Bagne des Annamites 
 
Dankzij de ecologische beheersoperaties die in 2019 door de Association Trésor werden 
uitgevoerd, konden enerzijds de kennis van het natuurlijk erfgoed van het gebied Bagne des 
Annamites verbeteren en instandhoudingsacties worden opgezet, en anderzijds 



milieubewustzijnsmissies voor het publiek worden voortgezet. Het jaar 2019 staat ook in het 
teken van de verlenging van de beheersovereenkomst, waardoor de partnerschappen 
worden versterkt met de verschillende spelers die betrokken zijn bij het beheer van het 
gebied. Het beheerplan is geoperationaliseerd door de ontwikkeling van een routekaart die 
het actieprogramma voor de periode 2019-2020 definieert. 
 
Het jaar 2020 zal worden besteed aan de uitvoering van de monitoring- en 
instandhoudingsacties die zijn opgenomen in de routekaart (acties voor 2019 moeten 
worden afgerond en 2020-programma moet worden uitgevoerd) en voor de voortzetting van 
bewustmakings-, communicatie- en onderwijsacties ten behoeve van natuurbescherming. 
Aangezien het beheerplan wordt opgesteld voor de periode 2018-2023, zal de Association 
Trésor ook een stappenplan 2021-2023 voorstellen voor het ecologisch beheer van de site. 
Om dit te doen, is het essentieel om de functie van projectmanager die aan de 
gevangenissite is toegewezen, te bestendigen door de financiering te consolideren. 
  



3 Financieel jaarverslag 
Voorwoord van de penningmeester 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Trésor over het boekjaar 2019. 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 2019 en een toelichting hierop, waarin elke post kort wordt 
besproken. Ten slotte volgt de balans van 2019 met toelichting. 
 
Financiële situatie Stichting Trésor 
Het resultaat van de Stichting in 2019 is positief, dat wil zeggen dat de inkomsten hoger 
waren dan de uitgaven. 
 
De inkomsten zijn gedaald ten opzichte van 2018 (€31.810,43 tegenover €36.000,70). Dit is 
te wijten aan het lagere aantal donaties van €10.000 of hoger (1 tegenover 0). Daarentegen 
is het totaal aantal donaties significant gestegen (538 tegenover 494). Hierbij is het 
uitbrengen van Trésor Nieuws op regelmatige basis van groot belang: na elke editie volgt een 
piek in donaties. 
 
Ook de uitgaven zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder (€31.356,45 tegenover 
€34.882,33). Dit jaar werd de Association ondersteund met €17.500, en werd daarnaast 
€14.400 bijgedragen aan het bekostigen van een educatieve medewerker uit het CDL Fonds.  
 
Het Fonds Bijzondere projecten is dit jaar wederom ondersteund door een tweetal grote 
donaties. Daarnaast is dit jaar een zestal projecten gekozen om vanuit dit fonds te 
bekostigen. De precieze invulling van deze projecten zal in 2020 worden bepaald, waarna 
financiële details bekend kunnen worden gemaakt. 
 
Algemene opmerkingen 
Een aantal algemene zaken verdient een speciale vermelding in het jaarverslag. Ten eerste is 
het van belang om aan te merken dat er voor 2019 geen begroting is gemaakt. Dit is 
voornamelijk te wijten aan de overdracht van het penningmeesterschap en de wisseling van 
boekhoudprogramma, die rond de jaarwisseling 2018/2019 de volle aandacht nodig hadden. 
 
Dit jaar is een nieuwe rekening bij de ING Bank geopend omdat de saldi van diverse 
rekeningen van de Stichting de bankgarantie van de drie eerdere banken (Triodos Bank, ASN 
Bank en SNS Bank) overstegen. Mochten de liquide middelen van de Stichting lager dan de 
bankgarantie bij de overige drie banken worden (€300.000), dan zal deze rekening ook weer 
de eerste zijn wordt opgeheven. 
 
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 2019 is de overhead inderdaad 10%, wat 
betekent dat 90% van de uitgaven direct ten goede zijn gekomen aan natuurbescherming. 



 
De kascontrole werd in 2019 uitgevoerd door Stijn van den Bergh en Gijs Steur. Op 30 april 
2019 is de volledige boekhouding en het jaarverslag in orde bevonden. 
 
Toelichting fondsen 
Fonds Bijzondere projecten 
Een vermogende donateur heeft in 2015 te kennen gegeven grotere bedragen te willen 
schenken, met als doel bijzondere projecten in de Trésorgebieden te ondersteunen. Hiervoor 
is destijds een nieuw fonds ingesteld. In eerste aanleg werd als bestemming het door de 
Association Trésorin beheer verkregen natuurgebied Bagne des Annamites aangemerkt. 
Overige uitgaven uit dit fonds worden met de betreffende donateur overlegd. 
 
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.  
 
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, ook de bijdrage van de stichting aan de kosten van het veldwerk voor dat 
onderzoek. 
 
RMG 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. 
  



Resultatenrekening 
Overzicht 

BATEN REKENING 2019 REKENING 2018 REKENING 2017* 

Baten Stichting Trésor       

Schenkingen en legaten tgv Stichting Trésor 29.136,33 32.683,60 46.963,71 

Opbrengsten werving 2.600,00 2.650,00 1.220,00 

Rente tgv Stichting Trésor 74,10 147,10 355,97 

Diverse baten   520,00   

Totaal baten Stichting Trésor 31.810,43 36.000,70 48.539,68 

        

Baten Fonds Bijzondere projecten       

Schenkingen en legaten tgv Fonds Bijzondere projecten 55.000,00 168.000,00 0,00 

Totaal baten Fonds Bijzondere projecten 55.000,00 168.000,00 0,00 

        

TOTAAL 86.810,43 204.000,70 48.539,68 

    
LASTEN REKENING 2019 REKENING 2018 REKENING 2017* 

Lasten Stichting Tresor       

Ondersteuning Association 17.500,00 20.000,00 17.500,00 

Jubileumbijdrage Association     22.000,00 

Bestuurskosten 355,25 67,55   

Detacherings- en vrijwilligerskosten 9.972,52 6.265,00   

Werkbezoeken Frans-Guyana 0,00 6.142,66   

Werving 2.679,98 657,04   

Bankkosten 243,49 258,51   

Externe relaties 275,00 275,00   

Website 251,55 216,57   

Diverse lasten 78,66 1.000,00   

Totaal lasten naast ondersteuning Association     11.092,31 

Totaal lasten Stichting Trésor 31.356,45 34.882,33 50.592,31 

        

Lasten Fonds Bijzondere projecten       

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

Overige uitgaven 0,00 0,00   

Totaal lasten Fonds Bijzondere projecten 24.000,00 24.000,00 27.892,00 

        

Lasten CDL Fonds       

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

Ondersteuning Association tgv Educatiemedewerker 14.400,00     

Overige uitgaven 340,00 2.948,00   

Totaal lasten CDL Fonds 44.740,00 46.504,20 45.779,66 

 



LASTEN - vervolg REKENING 2019 REKENING 2018 REKENING 2017* 

Lasten RMG Nature Fund       

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

       

Resultaten       

Resultaat Stichting Tresor 453,98 1.118,37 -2.052,63 

Resultaat Fonds Bijzondere projecten 31.000,00 144.000,00 -27.892,00 

Resultaat CDL fonds -44.740,00 -46.504,20 -45.779,66 

Resultaat RMG Nature Fund 0,00 0,00 0,00 

TOTAAL 86.810,43 204.000,70 48.539,68 

*Vanaf 2018 werd de boekhouding onderverdeeld in de huidige posten, om de overzichtelijkheid van de 
boekhouding te verbeteren. Omdat de onderverdeling in 2017 niet te vertalen is naar de huidige posten, is 
gekozen om alle overige lasten van de stichting samen te nemen onder ‘Totaal lasten naast ondersteuning 
Association’. 
 
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 2019 zijn van donateurs in totaal 538 giften ontvangen. Ten 
opzichte van 2018 is het aantal donaties toegenomen. 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 2019 Aantal in 2018 Aantal in 2017 

  <  €             25  226 217 178 

 €             25  -  €        49,99  179 164 148 

 €             50  -  €        99,99  71 56 58 

 €           100  -  €       249,99  45 35 44 

 €           250  -  €       499,99  5 13 12 

 €           500  -  €       999,99  8 7 5 

 €        1.000  -  €    4.999,99  4 1 2 

 €        5.000  -  €    9.999,99  0 0 0 

  ≥  €       10.000  0 1 1 

TOTAAL     538 494 448 

 
Het hoge aantal donaties is mede te danken aan de twee edities van Trésor Nieuws die in 
2019 zijn verschenen (editie 48 in april en editie 49 in november), alsmede de laatste editie 
van 2018 (editie 47 in december 2018). 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. 
 
 



Inkomsten uit acceptgiro sinds uitgave laatste editie Trésor Nieuws Totaal bedrag 

Trésor Nieuws 47  €        1.952,50  

Trésor Nieuws 48  €        4.275,53  

Trésor Nieuws 49  €        4.934,50  

TOTAAL  €      11.162,53  

 
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. 
 
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 Fonds Bijzondere projecten 
De inkomsten van het Fonds Bijzondere projecten worden gevormd door donaties van een 
vermogende donateur. In 2019 is er wederom een tweetal giften gedaan aan dit fonds. 
 
Lasten 
Lasten Stichting Trésor 
Ondersteuning Association Trésor  
Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van de Stichting aan de Association voor de kosten van het 
beheer van het reservaat. In 2019 bedroeg dit € 17.500. 
 
Bestuurskosten 
Deze post bestaat uit kosten gemaakt tijdens bestuursvergaderingen en andere kosten om 
werkzaamheden van het bestuur te ondersteunen. In 2019 is deze hoger dan in voorgaande 
jaren vanwege de kosten rondom de wisseling van een groot deel van het bestuur 
(kennismaking nieuwe bestuursleden, bedankjes uittredende bestuursleden). 
 
Detacherings- en vrijwilligerskosten 
Bevat de kosten voor het werk dat door Jeffrey Brand, Wieteke Janssen en andere 
vrijwilligers wordt uitgevoerd voor de Stichting. 
 
In 2019 heeft Jeffrey Brand een vergoeding ontvangen voor zijn werk als coördinator van 
Stichting Trésor via een detachering bij de Universiteit Utrecht. Hiervoor had Jeffrey Brand 
een contract voor 8 uur per week van september 2018 tot augustus 2019. Per september 
2019 is dit verlaagd naar 4 uur per week omdat dit beter te combineren is met zijn huidige 
baan. Wieteke Janssen heeft in 2019 een vrijwilligersvergoeding gekregen voor haar werk 
met betrekking tot de donateursadministratie. 
 
Werkbezoeken Frans-Guyana 
Dit betreft de kosten van werkbezoeken aan Frans-Guyana. Aangezien er in 2019 geen 
werkbezoek plaats heeft gevonden, zijn hiervoor geen kosten gemaakt. 
 



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. 
 
Deze post is dit jaar hoger uitgevallen dan in 2018 vanwege een extra uitgebreide 
donateursdag in Burgers’ Zoo, waarmee het 25-jarig bestaan van de Stichting werd gevierd. 
 
Bankkosten 
De kosten voor de rekeningen van de Stichting. Deze zijn lager dan in 2018 vanwege het 
opzeggen van een betaalrekening bij Triodos. 
 
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 2018 omdat we over zijn gestapt op een 
nieuwe website, terwijl de oude nog niet is opgezegd. 
 
Diverse lasten 
Betreft lasten die niet onder één van de andere posten vallen. 
 
Lasten Fonds Bijzondere projecten 
Uit het Fonds Bijzondere projecten wordt sinds 2017 op maandelijkse basis een bedrag van 
€2.000 overgemaakt aan de Association Trésor voor het beheer van het natuurgebied Bagne 
des Annamites. 
 
Daarnaast is in samenspraak met de vermogende donateur achter dit fonds een bestemming 
gevonden voor een groot deel van het resterende saldo in dit fonds, in de vorm van een 
zestal projecten (zoals besloten in bestuursvergadering 98). De precieze invulling van deze 
projecten zal in 2020 worden bepaald, waarna financiële details bekend kunnen worden 
gemaakt. 
 
Lasten CDL Fonds 
Betreft de ondersteuning van het promotieonderzoek door Rens Vaessen naar het effect van 
jacht op biodiversiteit. Daarin zijn begrepen de jaarlijkse bijdrage van € 30.000 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. 
 
De post Overige uitgaven bestaat uit de ondersteuning van twee studenten aan het veldwerk 
van dit onderzoek. Zij waren in 2018 mee naar Frans-Guyana en zouden in eerste instantie 
zelf een deel van de kosten op zich nemen. Hierover is echter niet duidelijk met hen 
gecommuniceerd, waardoor in samenspraak met Rens Vaessen is besloten deze kosten 
alsnog te betalen uit het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt voor dit veldwerk. 
 



Ten slotte is er in 2019 uit dit fonds een educatiemedewerker voor de Association bekostigd. 
In de ogen van het bestuur passen de werkzaamheden van deze medewerker goed bij het 
doel van dit fonds, namelijk om jonge mensen ervaringsdeskundigheid op laten bouwen en 
bij te dragen aan instrumenten voor natuurbescherming. 
 
Lasten RMG Nature Fund 
In 2019 is het resterende bedrag in het RMG Nature Fund toegekend aan de Association. Het 
hiermee bekostigde project zal in 2020 plaatsvinden, in overleg met de familie zal het RMG 
Nature Fund hierna worden opgeheven.  



Balans 
Overzicht 

ACTIVA BALANS 2019 BALANS 2018 BALANS 2017 

Liquide middelen       

Betaalrekeningen 74.245,91 101.407,55   

Spaarrekeningen 302.766,61 285.931,04   

Totaal liquide middelen 377.012,52 387.338,59 249.492,98 

        

Debiteuren       

Totaal debiteuren 2.037,90 487,10 5.825,97 

        

TOTAAL 379.050,42 387.825,69 255.318,95 

    
PASSIVA BALANS 2019 BALANS 2018 BALANS 2017 

Vermogen Stichting Trésor       

Per 1 januari 28.732,60 27.614,23 29.666,86 

Resultaat 453,98 1.118,37 -2.052,63 

Balans op 31 december 29.186,58 28.732,60 27.614,23 

        

Vermogen Fonds Bijzondere projecten       

Per 1 januari 204.108,00 60.108,00 88.000,00 

Resultaat 31.000,00 144.000,00 -27.892,00 

Balans op 31 december 235.108,00 204.108,00 60.108,00 

        

Vermogen CDL Fonds       

Per 1 januari 90.235,21 136.739,41 182.519,07 

Resultaat -44.740,00 -46.504,20 -45.779,66 

Balans op 31 december 45.495,21 90.235,21 136.739,41 

        

Vermogen RMG Nature Fund       

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

Resultaat 0,00 0,00 0,00 

Balans op 31 december 7.694,93 7.694,93 7.694,93 

        

Crediteuren       

Totaal crediteuren 61.565,70 57.054,95 23.162,38 

        

TOTAAL 379.050,42 387.825,69 255.318,95 



Toelichting 
Activa 
Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen de tegoeden bij de Triodos Bank, de SNS Bank, de ASN Bank en 
de ING Bank. Na de verkoop van het terrein in Frans-Guyana zijn rekeningen bij de SNS en 
ASN Bank geopend om verzekerd te zijn van vergoeding in geval van een bankfaillissement. 
Na ontvangst van een aantal grote donaties is in 2019 is om dezelfde reden een rekening bij 
de ING Bank geopend. Alle tegoeden zijn direct opeisbaar. 
 

Liquide middelen per 31 december 2019 2018 2017 

Triodos betaalrekening 24.276,29 101.407,55 1.917,91 

ING betaalrekening 49.969,62     

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

Triodos spaarrekening  95.073,68 75.073,68 62.073,68 

ASN spaarrekening  99.999,00 101.408,44 86.262,38 

SNS spaarrekening  99.999,00 101.753,99 91.544,08 

        

TOTAAL 377.012,52 387.338,59 249.492,98 

 
Debiteuren 
Deze post bevat de inkomsten die op 31 december 2019 op korte termijn werden verwacht. 
Daarnaast worden de uitgaven die in 2019 zijn gemaakt voor 2020 ook gezien als debiteur. 
Op deze manier kunnen deze uitgaven (voor het werkbezoek aan Frans-Guyana in februari 
2020) correct verwerkt worden in de boekhouding van 2020.  
 

Debiteuren 2019 

Rente over 2019 74,10 

Pininkomsten ficusverkoop 2019 van UBV 485,00 

Kosten werkbezoek Frans-Guyana 2020 1.478,80 

    

Stand per 31 december 2.037,90 

 
Passiva 
Crediteuren 
Hieronder vallen uitgaven die op 31 december 2019 op korte termijn verwacht werden, maar 
nog niet waren gedaan omdat een factuur ontbrak. 

Crediteuren 2019 

Bankkosten vierde kwartaal 65,70 

Jubileumbijdrage aan Association 29.500,00 

Jaarlijkse bijdrage PhD Rens Vaessen aan Bètafaculteit UU 30.000,00 

Detachering Jeffrey Brand aan Bètafaculteit UU 2.000,00 
    

Stand per 31 december 61.565,70 

 


