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Als na de regen de zon weer gaat schijnen gaat het bos "roken" ofwel de nieuwe
regenwolken worden gevormd.

1) Voorwoord van de voorzitter
Nieuwe voorzitter
Als nieuwe voorzitter presenteer ik met genoegen dit financieel jaarverslag. Sinds juni
vorig jaar heb ik het stokje overgenomen van Arthur van der Linden. Van huis uit ben ik
ingenieur tropische landbouw, waarbij natuurbescherming mij altijd na aan het hart heeft
gelegen. Daarom ben ik blij dat ik mij na mijn pensionering kan inzetten voor Oasebos.

Actualiteit
Veilig stellen van bestaand tropisch natuurbos, zoals Oasebos dat doet, staat inmiddels
wereldwijd in het centrum van de belangstelling. Verhinderen van kaalkap en
verbranding betekent immers niet alleen dat waardevolle natuur wordt behouden, maar
ook dat de in dat bos vastgelegde CO2 niet in de atmosfeer terecht komt. Oasebos heeft
in het afgelopen jaar hierop ingespeeld met de presentatie van een CO2 meter op haar
website. Daarmee kan de jaarlijkse CO2 uitstoot van een huishouden eenvoudig worden
berekend met daaraan gekoppeld de mogelijkheid die uitstoot te compenseren door bij te
dragen aan beschermingsgericht beheer van ons bos. Op dit moment hebben wij nog de
compensatie van ca 900 ton CO2 beschikbaar.

Afgelopen jaar
Het afgelopen jaar was een jaar van stabiele vooruitgang met een blijvend lage
overhead. Er werd voor ruim 16,5 hectare aan nieuwe participaties in ons gebied
Copalchi uitgegeven. Daarnaast ontvingen we € 2.824,- aan donaties. In Costa Rica is de
procedure om subsidie voor het beheer van ons bezit te verkrijgen in volle gang gezet en
is het contact met de plaatselijke beheerders versterkt.

Komend jaar
In het komend jaar gaan wij voort op de ingeslagen weg. Voornaamste doelstellingen
zijn:
1. Uitbreiding van ons beschermd gebied.
2. Het ontwikkelen van promotiemateriaal. Een aantal nieuwe vrijwilligers is
daarmee al hard aan de slag.
3. Uitbouw van ons netwerk in Costa Rica en in Nederland.
Oasebossers, hartelijk dank voor jullie steun en inzet in het afgelopen jaar. We rekenen
op jullie ook in 2009.

Ab van Ittersum,
voorzitter

2) Inleiding
2008 was een jaar van gestage groei.
Er zijn 12 participanten toegetreden en 10 donateurs hebben geld geschonken. Zeven
participanten en donateurs doen al voor meerdere jaren mee. 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.
Ook onze bekendheid blijft gestaag groeien. De website wordt door steeds meer mensen
gevonden en zo komen ook nieuwe participanten, donateurs en nu ook mensen die hun
CO2 willen compenseren.
Onze kosten blijven laag, maar zijn het afgelopen jaar weer iets opgelopen. Op de
inkomensstroom gedurende 5 jaar van € 122.733,- maken we slechts 7% kosten voor de
“overhead” in Nederland en 9,3% voor kosten verbonden aan de bossen in Costa Rica.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beheerskosten van de bossen. Wij hebben die
tot nu toe zelf moeten betalen. Maar ook voor juridische kosten verbonden aan deze
bossen.
Op den duur worden deze kosten vergoed door de overheid van Costa Rica uit het fonds
van Fonafifo. Onze aanvragen daartoe zijn dit jaar niet gelukt, door de hoge eisen, die
gesteld worden aan onze juridische status in Costa Rica en onze vertegenwoordigers
aldaar. Hopelijk lukt het dit jaar wel.
Ondertussen loopt de deelname aan ons werk gestaag door. De stand op dit moment is
dat er nog 18 participaties van een hectare beschikbaar zijn. We zijn ons dus al driftig
aan het oriënteren om een nieuw bos aan te kopen en te kijken hoe wij dit kunnen
financieren.
Dus op naar de volgende stap! Met uw hulp moet dat kunnen lukken.
Opgemaakt op 31 maart 2009,

Hylke Sierksma,
Penningmeester

De ossenkar wordt nog veel gebruikt
in Costa Rica

3) Balans
Alle bedragen in Euro’s

31 december 2008

31 december 2007

Vaste activa
Terreinen
El Salto

13.661

13.661

Copalchi

76.160

76.160
89.821

89.821

Vlottende activa
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren
Liquide middelen

288
4.464

12.674

12.089

7.609

Totaal activa

16.841

20.282

106.662

110.103

Passiva
Eigen vermogen
Reserves

36.950

30.745

Resultaat boekjaar

-3.463

1.792

2.500

3.000

Toekomstige schenkingen

35.987

35.537

Participaties
Participaties El Salto

13.661

13.661

Participaties Copalchi

56.313

44.899
69.974

58.560

Schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Totaal passiva

63

12.850

639

3.156
702

16.006

106.662

110.103

4) Resultaten rekening
Alle bedragen in Euro’s

2008
Debet

2007

Credit

Debet

Credit

Inkomsten
Donaties

2.824

CO2 Compensatie

4.715

492

Rente inkomsten
Totaal inkomsten

64

1.326

3.380

6.041

Uitgaven
Beheer terrein
Wervingskosten
Sponsoring

902

1.187

1.141

83

660

Reis- en verblijfkosten

1.023

906

Administratieve kosten

531

123

Onderzoek
Juridische kosten

545
2.309

1.156

Contributies

25

22

Bankkosten

252

227

Totaal kosten

-6.843

-4.249

Resultaat

-3.463

1.792

Rio Copalchi
bij ons”bos”.

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. Vooruitbetaalde kosten is een bedrag ter beschikking gesteld aan onze wettelijke
vertegenwoordigers in Costa Rica ter dekking van door hen te maken kosten.
c. Debiteuren zijn participaties, die nog voldaan moesten worden, plus de rente op de
spaarrekening over 2008. Beiden zijn inmiddels geïnd.
d. Liquide middelen zijn de saldi van de bankrekeningen.
e. De reserve is toegenomen met het resultaat van 2007. Verder hebben wij € 4.413,kunnen toevoegen aan de reserve. Wij bieden een participatie aan voor € 950 per ha.
en de aankoopprijs van Copalchi bedraagt € 685,-. Er zijn in 2008 16,66 ha. verkocht
op 31-12-2008. Met deze reserve bouwen we een fonds op om een toekomstige
aankoop voor een deel te financieren.
f. Het negatieve resultaat van 2008 zal volgens bestuursbesluit ten laste komen van de
reserve.
g. Toekomstige schenkingen zijn afgesloten contracten voor donaties over een periode
van 5 jaar. De donatie voor dit jaar is voldaan en de overige jaren zijn hiermee als
toekomstige inkomsten gereserveerd.
h. De participaties zijn dus gewaardeerd voor het aantal “verkochte” hectares maal de
aankoopprijs. Voor El Salto zijn dat 18,5 en Copalchi 82,18
i. Kortlopende schulden en crediteuren zijn uitgaven gemaakt door de bestuursleden die
nog aan hen terug betaald moesten worden, hetgeen inmiddels is gedaan.

Resultaten rekening:
j.
k.

l.
m.

n.
o.
p.
q.
r.

Dit jaar hebben wij de optie geopend om ons te steunen middels het “afkopen” van
de CO2 uitstoot in een huishouden. Zie hiervoor de website.
Donaties, rente-inkomsten en de genoemde inkomsten uit CO2 compensatie zijn de
liquide middelen om de algemene kosten uit te kunnen voldoen.
De kosten waren dit jaar hoger dan in 2007 met name veroorzaakt door beheer en
juridische kosten (zie deze post). Toch blijven we ruimschoots beneden de gestelde
normen. Over de vijf jaar van onze activiteiten geven we slechts 7% uit aan overhead
kosten in Nederland en 9,3% aan kosten voor beheer e.d. van de bossen in Costa
Rica.
Beheerterrein is het bedrag betaald aan de beheerder van El Salto
Wervingskosten bestaan uit de kosten voor de website. Het grootste deel van de
websitekosten wordt geschonken door Jos Lemmerling, hij verleent de server
diensten. Verder hebben we een advertentie geplaatst om een nieuwe voorzitter te
werven, en hebben we een brochure gedrukt.
Sponsoring is een bedrag dat wij bijgedragen hebben aan de inrichting van een
veldstation voor CCT.
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, postzegels en enige
kantoorbenodigdheden.
Juridische kosten zijn voornamelijk kosten voor advocaat/notaris in Costa Rica om
onze wettelijke vertegenwoordigers aldaar in staat te stellen om o.a. de subsidie van
Fonafifo voor het beheer te verkrijgen.
Contributies is de bijdrage aan de Kamer van Koophandel.

6) Verslag kascommissie

