Financieel verslag 2006

Een deel van de bossen van Chachalaca die wij op dit moment proberen aan te kopen.
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Rio San Juan de grensrivier met Nicaragua de noordgrens van Maquenque
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1) Voorwoord van de voorzitter
“In beweging blijven”, dat is het eerste wat in me opkomt als ik terugkijk op het afgelopen
jaar. Ik schets nu puntsgewijs de ontwikkelingen en vervolgens de uitdagingen voor Oasebos
voor komend jaar.

Deelnemers
De deelnemers blijven binnenlopen. Er is veel werk verzet zoals het houden van bijeenkomsten
en zoeken naar nieuwe interessante gebieden. Vrijwillig en vooral achter de schermen. Het
bedrag op de bankrekening van Stichting Oasebos is gestaag doorgegroeid. We kunnen in
Costa Rica met dit geld veel doen en een belangrijke bijdrage leveren aan natuurbescherming
middels aankoop.

El Salto en Maquenque - Costa Rica
De belangrijkste verandering van 2006 is dat we niet meer alleen inzetten op de bescherming
van het project El Salto. We hebben onze aandacht nu ook gevestigd op het gebied
Maquenque in het noorden van Costa Rica. De reden hiervoor was dat er in oktober 2006 geen
land door ons aangekocht kon worden omdat Carlos zijn te verkopen perceel niet juist had
geregistreerd. Tijdens ons bezoek gaf hij aan dat hij op dit moment genoeg middelen
voor zijn levensonderhoud had, waardoor de noodzaak voor de verkoop aan ons op dit
moment niet nodig was.
Oasebos heeft daarop besloten een minstens zo goed en goedkoop alternatief voor de
participanten te zoeken. Hylke Sierksma heeft al een reis naar dit prachtige gebied gemaakt.
Informatie hierover vindt u in de nieuwsbrieven en op de site.

Bestuur
Het bestuur is uitgebreid met een nieuwe secretaris: John Westdijk. Verder zijn wij op zoek
gegaan naar verdere versterking van het bestuur, dan kunnen de taken beter verdeeld
worden. Zelf wil ik graag in de toekomst als gewoon bestuurslid verdergaan.

Uitdaging
De grootste uitdaging voor 2007 is om met het ingelegde geld het maximale natuurresultaat te
bereiken in Maquenque. We hebben nu een aankoper ingeschakeld en we zetten in op twee
belangrijke gebieden binnen het Maquenque gebied.

Onze beloften blijven:
- Lage overheadkosten
- U beschermt direct een stuk oerwoud

Arthur van der Linden
voorzitter
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2) Inleiding
In 2006 hebben we een flink aantal zaken kunnen afronden en andere helaas nog niet gehaald.
Er zijn 24 participanten toegetreden en 22 donateurs hebben geld geschonken. Dat heeft er
toe geleid dat we een redelijk bedrag aan het einde van jaar ter beschikking hebben om onze
inmiddels bijgestelde plannen te realiseren. Het bestuur dankt ieder die ons het vertrouwen
heeft geschonken om voor hen een belangrijk stuk natuur te redden voor de ondergang.
Stichting Oasebos is eind vorig jaar officieel ingeschreven in het handelsregister van Costa
Rica. We zijn dus niet alleen een Nederlandse Stichting, maar hebben ook een rechtslichaam in
het land waar we bos bezitten en definitief beschermen.
De website is een erkend communicatiemiddel en langs deze weg komen veel ni euwe
participanten en donateurs, die zich bij ons aan willen sluiten.
We hebben drie keer een presentatie gegeven voor een grotere groep en dat blijkt ook goed te
scoren.
Ondanks alle inspanningen hebben we minder kosten hoeven maken als het jaar ervoor en
blijven we ruim beneden de doelstelling van niet meer dan 10% kosten. De bijdragen in arbeid
van vrijwilligers kan niet in geld worden uitgedrukt, maar was aanzienlijk.
Jammer dat we gedwongen werden om aan het einde van het jaar onze plannen te herzien.
Maar we hebben gelukkig vrij snel een nieuw doel gevonden. In het Maquenque gebied in het
noorden van Costa Rica. Het leefgebied van de zeldzame Groene Ara. Maar ook belangrijk
leefgebied van tal van andere voor uitsterven bedreigde dieren. In dit omvangrijke laagland
regenwoudgebied hebben we inmiddels twee nieuwe primaire bossen op het oog. We hebben
ingezet om ze beiden zo snel mogelijk aan te kopen en definitief te beschermen. Het betreffen
bossen van resp. 110 en 70 hectares.
Hiervoor hebben we best wel wat meer geld nodig als tot eind 2006 gerealiseerd. Maar de
toestroom van nieuwe participanten en toezeggingen gaat gelukkig gestaag door. Daarom
hebben wij het volste vertrouwen dat we deze aankopen nog dit jaar kunnen realiseren.
Dus op naar de volgende mijlpaal!
Opgemaakt op 31 maart 2007,

Hylke Sierksma
Penningmeester

Stichting Oasebos
Wold 28 -35, 8225 BT Lelystad
T: 0320-245513 - M: 06-13710734 - E: info@oasebos.nl - I: www.oasebos.nl
KvK nr. 09144037 - Rabobank 329202170

3) Balans
Alle bedragen in Euro’s

31 december 2006

Vaste activa
Terreinen

31 december 2005

13.661

Vlottende activa
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren
Liquide middelen

209
4.760
17.764

674
61.422

Totaal activa

13.661

66.096

22.733

79.757

36.394

Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Resultaat boekjaar
Toekomstige schenkingen

3.497
10.087
3.950

13
-619
17.534

Participaties
Participaties El Salto 1
Participaties El Salto 2
Participaties Maquenque

13.661
0
40.660

-606
17.765
17.860
0

54.321
Schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Totaal passiva

7.000
902

35.625
1.020
355

7.902

1.375

79.757

36.394

De bedreigde Groene Ara in het Maquenque gebied
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4) Resultaten rekening
Alle bedragen in Euro’s

2006
Debet
Credit

Inkomsten
Donaties
Rente inkomsten
Totaal inkomsten
Uitgaven
Beheer terrein
Wervingskosten
Reis- en verblijfkosten
Administratieve kosten
Juridische kosten
Contributies
Bankkosten

2005
Debet
Credit

11.980
745

3.957

12.725

3.957

560
740
360
593
209
21
155

1.096
758
501
1.418
669
22
111

Totaal kosten

-2.638

-4.576

Resultaat

10.087

-619

Gezicht op de Rio San Carlos één van de belangrijkste rivieren in het Maquenque gebied
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5) Toelichting op de balans en resultatenrekening
Balans:
a) Liquide middelen: Eind 2006 is er veel geld in kas. Dit zou aangewend worden voor de
aankoop van El Salto 2. Deze aankoop is onverhoopt niet doorgegaan en de middelen
blijven beschikbaar voor een terrein in het Maquenque gebied.
b) Debiteuren bestaan uit nog niet voldane participaties en donaties. Deze zijn inmiddels
geïnd.
c) Het bedrag reserves bestaat uit het negatieve resultaat van 2005 plus het verschil van
de waarde van El Salto 1 en de daarvoor betaalde participaties. Hierdoor kan deze
reserve worden besteed voor de volgende aankoop.
d) Het gunstige resultaat 2006 zal volgens bestuursbesluit ook worden toegevoegd aan de
reserves, dus beschikbaar voor de komende aankoop.
e) Toekomstige schenkingen zijn afgesloten contracten voor donaties over een periode van
5 jaar. De donatie voor het eerste jaar is voldaan en de overige jaren zijn hiermee als
toekomstige inkomsten gereserveerd.
f) Participaties: Omdat de oorspronkelijke participaties bedoeld waren voor El Salto 2 is
dit op de balans gecorrigeerd naar participaties voor een terrein in het Maquenque
gebied.
g) Kortlopende schulden zijn bedragen die ons door participanten en bestuursleden ter
beschikking gesteld waren om de aankoop van El Salto 2 te financieren. Dit bedrag is
inmiddels voor het grootste deel weer terugbetaald aan deze uitleners.
h) Crediteuren zijn een aantal kosten vergoedingen die nog uitbetaald moeten worden aan
de bestuursleden en de beheerskosten van El Salto 1 over 2006.

Resultaten rekening:
i)

Algemeen: Net zoals het ons in 2006 is gelukt om aanzienlijk meer participaties af te
sluiten kozen andere mensen voor een donatie en dit bedrag is ook veel hoger dan
vorige jaar. De kosten zijn evenwel zelfs minder dan het jaar ervoor. Dus er blijft een
aanzienlijk bedrag over voor de volgende aankoop.
j) Wervingskosten bestaan uit het vervaardigen van een brochure, cd met foto’s voor de
participanten, en de kosten voor de website.
k) Reis- en verblijfskosten zijn kosten gemaakt door de bestuursleden in Nederland en in
Costa Rica, de vlucht naar dit land hebben de bestuursleden zelf betaald.
l) Administratieve kosten zijn kosten voor telefoon, koeriersdiensten om documenten in
Costa Rica te krijgen, postzegels en enige kantoorbenodigdheden.
m) Juridische kosten zijn kosten om de Stichting in Costa Rica geregistreerd te krijgen,
onze advocaat/notaris aldaar heeft een groot deel ook geschonken. Evenals onze
Notaris Mevr. Mr. W. Nijland te Bennekom alle contracten voor donaties gratis heeft
opgemaakt.
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6) Verslag kascommissie
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