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Het Maquenque gebied vanuit de lucht
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1) Voorwoord van de voorzitter
Oasebos blijft actueel
Natuurmonumenten legt met deelnemers een klimaatbos aan, Minister Verburg opent een
landschapsveiling: Het zijn allemaal goedbedoelde pogingen om de natuur dicht bij de mensen te brengen.
Oasebos doet dat al vanaf 2003 op de meest directe manier : U koopt en beschermt. Niet goed geld terug –
hoewel het slechts één keer is voorgekomen dat iemand een halve participatie heeft ingeleverd. In haar
resultaatsverplichting is Oasebos in een woord onovertroffen.

Afgelopen jaar
Oasebos maakt een stabiele ontwikkeling door met een blijvend lage overhead. Dit is goed voor nieuwe
participanten en voor oude. Nieuwe participanten ontwikkelen vertrouwen bij het zien van onze site en
documentatie, een bijdrage aan Oasebos is goed besteed. Oude participanten zien niet alleen dat hun geld
goed besteed is, zij zien ook dat er efficiënt gezorgd wordt voor een goed beheer van het bos.

Lopend jaar
We hebben drie belangrijke wensen voor dit jaar.
1 We willen het areaal beschermd bos nogmaals uitbreiden met een gebied.
2 We willen de nieuwe bestuursleden volop tot hun recht laten komen.
3 We willen het beheer van El Salto en Copalchi bestuderen en zo mogelijk verbeteren.
Ik sluit af. Bedankt alle actieve Oasebossers, bedankt alle sponsoren. We gaan op een bewuste manier een
prachtig jaar beleven.

Arthur van der Linden
voorzitter
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2) Inleiding
In 2007 hebben we een flink stap vooruit gemaakt. Na de eerste aankoop van ruim 18
hectares hebben we in december in een keer 111 hectares erbij kunnen kopen. De “finca”
Copalchi in het Maquenque gebied. Een grotendeels primair bosgebied in een belangrijke zone.
Door de gunstige dollarkoers hebben we uiteindelijk een aantrekkelijke prijs betaald voor dit
bos en wordt het nu definitief beschermd.
Er zijn 11 participanten toegetreden en 11 donateurs hebben geld geschonken. Er was een
zeer grote participatie bij en zeven participanten en donateurs doen al voor het tweede of
derde jaar mee. Daardoor hadden we aan het einde van het jaar net voldoende middelen om
deze aankoop te doen. Het bestuur dankt ieder die ons het vertrouwen heeft geschonken om
voor hen een belangrijk stuk natuur te redden voor de ondergang en het leefgebied van de
Groene Ara te helpen behouden.
Onze bekendheid is nog klein maar groeit gestaag. De website wordt door steeds meer
mensen gevonden en ook zo komen we in contact met nieuwe participanten en donateurs.
Onze kosten blijven laag, maar zijn het afgelopen jaar iets opgelopen. Op de inkomensstroom
gedurende 4 jaar van ruim € 100.000,- maken we nu nog net geen 13% kosten. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door beheerskosten van de bossen. Wij hebben die tot nu toe zelf
betaald. De subsidies hiervoor kosten veel tijd door bureaucratie.
Op den duur worden deze kosten vergoed door de overheid van Costa Rica uit het fonds van
Fonafifo. Dit fonds is specifiek voor beheerders van bossen en wordt gevoed door buitenlandse
emissie afkoop. Zo heeft Dole onlangs zijn “vervuiling” wegens het transport van bananen en
ananas afgekocht. Verder zijn er energiebedrijven uit de USA en Europa die hun emissie van
CO2 op deze wijze afkopen. Ook de Costaricanen betalen mee aan dit fonds door een opslag
op hun autobrandstof. Onze aanvragen voor een bijdrage uit dit fonds zijn inmiddels ingediend
en wij hopen dus aan het einde van het jaar de eerste bijdragen te mogen ontvangen.
Ondertussen loopt de deelname aan ons werk gestaag door. De stand op dit moment is dat er
nog 36 participaties van één hectare beschikbaar zijn. We bouwen hiermee aan een reserve in
liquide middelen voor de aankoop van ons volgende project. Bijvoorbeeld Chachalaca eveneens
in het Maquenque gebied.
Dus op naar de volgende stap! Met uw hulp moet dat kunnen lukken.
Opgemaakt op 31 maart 2008,

Hylke Sierksma
Penningmeester
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3) Balans
Alle bedragen in Euro’s

31 december 2007

31 december 2006

Vaste activa
Terreinen
El Salto

13.661

Copalchi

76.160

13.661
89.821

Vlottende activa
Debiteuren
Liquide middelen

12.674

4.674

7.609

61.422

Totaal activa

20.282

66.096

110.103

79.757

Passiva
Eigen vermogen
Reserves

30.745

3.497

Resultaat boekjaar

1.792

10.087

Toekomstige schenkingen

3.000

3.950
35.537

17.534

Participaties
Participaties El Salto

13.661

13.661

Participaties Copalchi

44.899

40.660
58.560

Schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Totaal passiva

12.850
3.156

54.321
7.000
902

16.006

7.902

110.103

79.757

De groene ara die ook nestelt in Copalchi
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4) Resultaten rekening
Alle bedragen in Euro’s

2007
Debet

2006

Credit

Debet

Credit

Inkomsten
Donaties

4.715

11.980

Rente inkomsten

1.326

745

6.041

12.725

Totaal inkomsten
Uitgaven
Beheer terrein
Wervingskosten

1.187

560

83

740

Reis- en verblijfkosten

906

360

Administratieve kosten

123

593

Onderzoek

545

Juridische kosten

1.156

209

Contributies

22

21

Bankkosten

227

155

Totaal kosten
Resultaat

-4.249

-2.638

1.792

10.087

Dan voel je je erg klein naast de wortels van zo’n woudreus
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5) Toelichting op de balans en resultatenrekening
Balans:
a) De bossen El Salto en Copalchi staan voor het aankoopbedrag , incl. registratiekosten
op de balans.
b) Debiteuren zijn participaties, die nog voldaan moesten worden, plus de rente op de
spaarrekening over 2007. Beide zijn inmiddels geïnd.
c) Liquide middelen zijn de saldi van de bankrekeningen
d) De reserve is toegenomen met het resultaat van 2006. Verder hebben wij € 17.161,toegevoegd aan de reserve. Wij bieden een participatie aan voor € 950 per hectare en
de aankoopprijs van Copalchi bedroeg € 685,-. Er zijn 65,5 hectares verkocht op 31-122007. Met deze reserve bouwen we een fonds op om een toekomstige aankoop voor
een deel te financieren.
e) Het positieve resultaat van 2007 zal volgens bestuursbesluit ook worden toegevoegd
aan de reserves, dus beschikbaar voor een komende aankoop.
f) Toekomstige schenkingen zijn afgesloten contracten voor donaties over een periode van
5 jaar. De donatie voor het dit jaar is voldaan en de overige jaren zijn hiermee als
toekomstige inkomsten gereserveerd.
g) De participaties zijn dus gewaardeerd voor het aantal “verkochte” hectares maal de
aankoopprijs. Voor El Salto zijn dat 18,5 en Copalchi 66,5
h) Kortlopende schulden zijn bedragen die door bestuursleden ter beschikking zijn gesteld
om de aankoop van Copalchi te financieren. Niet alle participaties waren op dat moment
voldaan, zie de debiteuren. Dit bedrag is inmiddels weer terugbetaald aan deze
uitleners.
i) Crediteuren zijn gemaakte kosten in Costa Rica die nog uitbetaald moeten worden aan
de bestuurder, die daar de aankoop geregeld heeft en beheerskosten heeft voldaan.

Resultaten rekening:
j)

k)
l)
m)
n)
o)

Algemeen: Donaties en rente-inkomsten zijn de liquide middelen om de kosten te
kunnen dekken. De kosten waren dit jaar hoger als in 2006 met name voor beheer,
onderzoek en inspectie in Costa Rica en nog openstaande posten bij onze
advocaat/notaris in Costa Rica.
Wervingskosten bestaan uit de kosten voor de website. Het grootste deel van de
websitekosten wordt geschonken door Jos Lemmerling, hij verleent de server diensten.
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.
Administratieve kosten zijn kosten voor telefoon, koeriersdiensten om documenten in
Costa Rica te krijgen, postzegels en enige kantoorbenodigdheden.
Onderzoek: We hebben een bosbouwingenieur in Costa Rica opdracht gegeven om twee
aankoopopties voor ons vooraf te onderzoeken t.a.v. de natuurwaarde.
Juridische kosten zijn nog openstaande leges kosten om El Salto op naam van de
Stichting in Costa Rica geregistreerd te krijgen en voor de aankoop van Copalchi. De
documenten moeten altijd een hele weg afleggen. Ze worden opgesteld door de consul
van Costa Rica in Den Haag. Die rekent daar inmiddels kosten voor, vervolgens moet
ministerie van buitenlandse zaken in Costa Rica deze stukken verifiëren en daaraan zijn
ook weer kosten verbonden.
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6) Verslag kascommissie
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