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1) Voorwoord van de voorzitter
Bescherming van tropische bossen stond dit jaar wereldwijd in de schijnwerpers
van de belangstelling. Tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen werden
belangrijke stappen gezet om fondsen te creëren voor het terugdringen van de
immer voortgaande ontbossing. Helaas blijven concrete acties nog schaars.
Daarom dat Oasebos een welkome mogelijkheid is voor diegenen die
daadwerkelijk wat willen doen en direct betrokken willen zijn bij de bescherming
van concreet aanwijsbare gebieden. En daarom dat ik in de eerste plaats onze
participanten en donateurs wil bedanken voor hun bijdragen. Wij rekenen evenzo
op hun steun voor het jaar 2010.
2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. Ook dan is Oasebos hoogst
actueel. Denkt u maar aan de otters in ons gebied El Salto en aan de groene ara
en de jaguar in Copalchi – Maquenque. Zij zijn onze bescherming meer dan
waard.

Ab van Ittersum

2) De voortgang in Costa Rica
De toestand van het huidig bosbezit
De bossen El Salto (18 ha) en Copalchi (111 ha) zijn ook in 2009 afdoende
beschermd. Er is geen inbreuk gemaakt op de oorspronkelijke natuurlijke staat.
De omheining van het gebied Copalchi bleek eind 2009 als gevolg van de
overvloedige regenval in december plaatselijk beschadigd, maar is momenteel
weer op orde. In Copalchi werd zelfs de aanwezigheid van een jaguar opgemerkt.
Carlos Gonzalez bezoekt bijna dagelijks zijn geliefde plekjes rond de waterval
van El Salto. Hij heeft een officiële status als “boswachter” in het gebied en is
verantwoording verschuldigd aan het lokale kantoor van MINAET. Hylke
Sierksma, penningmeester, heeft hem zoals gebruikelijk in december bezocht.
Copalchi wordt wekelijks bezocht door Ilian Esquivel, hij verzorgt het vee van de
buren. Verder hebben de Costaricaanse “regente forestal’, topograaf, de
voormalige eigenaren samen met Huite Zijlstra (onze vertegenwoordiger in Costa
Rica) het bos regelmatig bezocht gedurende het afgelopen jaar. Dat alles wegens
de aanvraag van de subsidie van Fonafifo (zie hierna). Zowel Hylke als zij
hebben Groene Ara’s en ook de Rode Ara’s waargenomen.
Voor permanent toezicht in Copalchi hebben we inmiddels ook gesprekken
gevoerd met onze collega’s van Tropica Verde uit Duitsland. Zij bezitten vlakbij
Copalchi een bos. Permanent toezicht zouden wij samen kunnen doen. Het
probleem in deze afgelegen gebieden is dat er geen water en elektra aanwezig
is. De gebieden zijn ook wegens de vele regenval grote delen van het jaar zeer
moeilijk te bereiken. Ook mobiele telefoons werken hier niet.

Overeenkomst met Fonafifo
Dit jaar werd van het Costaricaanse Fondacion Nacional de Financiamento
Forestal (Fonafifo) de reeds lang beoogde beheervergoeding verkregen voor het
gebied Copalchi van 111 ha. Daarvoor was een hernieuwde kadastrale opmeting
nodig en werd een overeenkomst voor de komende 5 jaar ondertekend. In die
overeenkomst verplicht Oasebos zich om tegen een vergoeding van $ 64 per ha
per jaar in overleg met de door Fonafifo aangewezen “regente forestal” het bos
in zijn huidige staat te behouden, met name door voorkomen van brand,
voorkomen van illegale jacht en extractie van bosproducten, niet laten plaats
vinden van landbouw- en veehouderijactiviteiten, niet laten plaats vinden van
kap- en/of andersoortige winning van hout, geen enkele activiteit te ondernemen
die de natuurlijke staat van het bos aantast en elke ontwikkeling die aanleiding
geeft tot verandering door te geven aan het Costaricaanse Ministerie van
Landbouw, Energie en Telecommunicatie (MINAET).

Eenzelfde overeenkomst kon helaas (nog) niet worden gerealiseerd voor het
gebied El Salto van 18 ha, om reden dat de gelden daarvoor in de provincie
Guanacaste in 2009 op dat moment niet meer toereikend bleken te zijn.

Verkenning van nieuw te verwerven bos
Een gebied van ca 600 ha dat grenst aan het wetland Caño Negro bij Los Chiles
en dat Oasebos werd aangeboden voor mogelijke aankoop werd bezocht. Het
gebied bleek voornamelijk te bestaan uit secundair bos met een geringe
natuurwaarde. Besloten werd om daarom hiermee niet verder te gaan.
Verder werden nog twee gesprekken gevoerd met boseigenaren in de regio
Maquenque. Hier kon geen overeenkomst verkregen worden over een redelijke
prijs.
Vervolgens werd een ander en kleiner gebied van ca 66 ha, genaamd El CerritoCaño Tambor bezocht. Dit gebied grenst aan een stuk bos in het bezit van het
Duitse Tropica Verde. En ligt ca. 4 km noordwestelijk van Copalchi. Dit gebied
bleek wel voornamelijk te bestaan uit primair bos met een hoge natuurwaarde en
is daarom wel aangehouden voor verdere acties van Oasebos in 2010.

Alexander Martinez (eigenaar) voor een grote
boom in El Cerrito

Vertegenwoordiging in Costa Rica
Jit Coerts, woonachtig in Costa Rica, heeft Oasebos zonder problemen kunnen
vertegenwoordigen. Een aanvullende notariële akte is gepasseerd waardoor zij
werd gemachtigd tot het afsluiten van het contract met Fonafifo en het doen van
betalingen.
Zoals vermeld bezocht Hylke Sierksma, penningmeester van Oasebos, El Salto
en Copalchi, verkende het gebied bij Caño Negro en het gebied El Cerrito- Caño
Tambor en onderhield de contacten met lokale organisaties, zoals het Centro
Cientifico Tropical.

3) De voortgang in Nederland
Fondsenwerving
Er konden 18 ha aan participaties in het gebied Copalchi worden uitgezet bij in
totaal 7 participanten, ten bedrage van in totaal € 17.100,-. Daarmee kwam het
totaal aantal uitstaande participaties in Copalchi op 100 ha van het totaal van
111 ha. Naar verwachting zullen de resterende 11 ha uit te zetten zijn in 2010.
Reden om uit te zien naar nieuw te verwerven gebied voor meerdere uit te geven
participaties in de komende jaren.
Aan donaties werd een bedrag van € 4.232 verkregen van 16 donateurs,
waarvan 11 een bedrag van gelijk of meer dan € 100 doneerden.
Met Elstgeest Potplanten is een nieuwe sponsor overeenkomst tot stand
gekomen. Bij elke dieffenbachia, die zij verkopen aan de consument doneren zij
1m2 aan Oasebos. Een actie die niet alleen geld oplevert, maar ook ruime
bekendheid bij het publiek.
Diverse andere participanten of donateurs steunen Oasebos vanuit hun
bedrijfsactiviteiten en keren ook vaak jaarlijks weer terug.
Aan CO2 compensatie werd € 210 verkregen voor 28 ton CO2. Daarmee is per
eind december 2009 de totaal nog beschikbare hoeveelheid 1.053 ton CO2. De
manier waarop deze hoeveelheid is berekend is vermeld op de website. Het
afgesloten contract met Fonafifo voor Copalchi houdt in dat over de duur van de
contractperiode de opgebouwde CO2 vastlegging in dat gebied toevalt aan
Fonafifo. Daardoor zal onze hoeveelheid te verkopen CO2 compensatie voor
Copalchi over die periode niet toenemen. Wel is er nog toename in El Salto,
waarvoor (nog) geen overeenkomst met Fonafifo is afgesloten.

Website en internet
De website is ook nu weer gebleken het belangrijkste instrument te zijn voor
communicatie en fondsenwerving. Gemiddeld vonden er 6 bezoeken per dag
plaats resulterend in 30 daadwerkelijke vragen om informatie in het hele jaar. In
het afgelopen jaar is de website geheel herzien en aangepast.
De website heeft nu 57 pagina’s. Tientallen bedrijven en instellingen hebben een
banner of link van Oasebos opgenomen op hun website, terwijl Oasebos links
van diezelfde bedrijven en instellingen op haar website heeft opgenomen.

In 2009 zijn wij begonnen om ook met Adwords, kleine advertenties bij zoek
opdrachten via Google, de website te promoten. We plaatsen drie versies:
algemeen natuurbescherming, een stuk bos cadeau geven en sponsoring door
bedrijven. Hierdoor stijgt het bezoek aan de website aanmerkelijk en met name
cadeau participaties hebben het afgelopen jaar gescoord.
De participanten, donateurs en geïnteresseerden zijn geïnformeerd over de
activiteiten middels twee nieuwsbrieven. We hebben een relatiebestand van ruim
400 adressen.

Persoonlijke vertegenwoordigingen
In Apeldoorn en Wageningen werd Oasebos gepresenteerd op zogenaamde
beursvloeren, waarbij organisaties voor goede doelen en bedrijven de
gelegenheid wordt geboden elkaar te ontmoeten. Een veelheid van contacten
werd gelegd wat als direct resultaat leidde tot een verhoogd bezoek aan de
website en in enkele gevallen in aanbiedingen voor gratis advies met betrekking
tot het gebruik van sociale media, zoals LinkeIn.
Coffee pitches, waarbij ondernemers maandelijks tijdens korte
koffiebijeenkomsten ervaringen met elkaar uitwisselen, werden bezocht in
Apeldoorn en Zwolle en werd Oasebos gepresenteerd gedurende een 5minutenpraatje.
Regelmatig werd deelgenomen aan het Bossenoverleg onder auspiciën van het
IUCN en aan de bijeenkomsten van de Vereniging Tropische Bossen. Incidenteel
werden diverse bijeenkomsten voor goede doelen bijgewoond, zoals o.a. die van
het Centraal Informatiepunt voor Goede Doelen (CiGD) en Leaders for Nature.
Ook werd deelgenomen aan het Nijenrode seminar “Boosting investments in
biodiversity and ecosystem services”.

Bestuur
Arthur van der Linden en Geert van Oorschot traden terug als bestuursleden. We
hebben node afscheid moeten nemen van deze initiatiefnemers. Net zoals in de
politiek wilden ze meer tijd voor hun gezin en andere activiteiten. Patrick Janssen
en Ron Lamain traden aan als nieuwe bestuursleden.
We verwachten in het komende jaar andere vervangingen binnen het bestuur.
Zowel de secretaris als de penningmeester/webmaster hebben hun termijn er
bijna op zitten. Vrijwilligers werk zoals voor Oasebos vergt veel tijd en motivatie.
Na vijf jaar veranderen de omstandigheden en moeten ook deze vrijwilligers
andere keuzes maken.

4) Financieel verslag
4.1)

Inleiding penningmeester

We hebben in 2009 een iets beter resultaat kunnen realiseren als het jaar
ervoor.
Niet alleen participanten en donateurs schonken ons meer, maar we hebben ook
de subsidie van de Costaricaanse regering (Fonafifo) ontvangen
In de cijfers hebben we twee correcties toegepast:
- Het bedrag van de participaties stond altijd vermeld als “vreemd vermogen”,
dit hebben wij verplaatst naar Reserves en Fondsen, onder de titel
bestemmingsfonds.
- Het bedrag van de participaties, dat niet direct dient ter dekking van de kosten
voor aankoop van het bos is genoteerd als bate.
- Deze correcties hebben we ook in de cijfers van 2008 gemaakt.
Onze kosten blijven laag. Op de inkomensstroom gedurende 5 jaar van €
146.029,- maken we slechts 7% kosten voor de “overhead” in Nederland en
9,8% voor kosten verbonden aan de bossen in Costa Rica. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door beheerskosten van de bossen. Maar ook voor
juridische kosten verbonden aan deze bossen.
We hebben ondertussen een algemene reserve opgebouwd van € 42.763,- en
een liquiditeit van € 35.603,-. Een bedrag dat goed van pas komt voor de
komende aankoop van een nieuw bos, dat mogelijk eind 2010 of begin 2011
gerealiseerd kan worden.
Dit jaar wordt de jaarrekening gecontroleerd door een accountant. Noodzakelijk
voor de toekenning van een officieel keurmerk. Het kantoor van Jasper de Vos
AA, V.A. Accountants B.V. te Ermelo verleent hieraan zijn medewerking.
Waarvoor uiteraard dank.
We gaan graag weer samen met u op weg naar de volgende fase.
Opgemaakt op 31 maart 2010,

Hylke Sierksma,
Penningmeester

4.2)

Balans

Alle bedragen in Euro’s

31 december 2009

31 december 2008

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
2.162

4.464

34.943

12.089

Totaal activa

37.105

16.841

126.926

106.662

Passiva
Reserves en fondsen
Algemene reserves

33.487

32.537

Participaties El Salto

13.661

13.661

Participaties Copalchi

68.647

56.313

Resultaat boekjaar

9.276

950

Toekomstige
schenkingen

1.400

2.500

Bestemmingsfondsen:

126.471

105.961

Schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Totaal passiva

63
455

639
455

702

126.926

106.662

4.3)

Resultatenrekening

Alle bedragen in Euro’s

2009
Debet

2008

Credit

Debet

Credit

Baten
Participaties

4.766

4.413

Donaties

4.232

2.824

210

492

CO2 Compensatie
Subsidies

4.804

Rente inkomsten
Totaal baten

402

64

14.414

7.793

Kosten
Beheer terreinen

2.377

902

Wervingskosten

1.426

1.141

Sponsoring

660

Reis- en verblijfkosten

798

1.023

Administratieve kosten

379

531

Juridische kosten

48

2.309

Contributies

26

25

Koersverschillen
Bankkosten
Totaal kosten
Resultaat

-110
194

252
-5.138

-6.843

9.276

950

tot El Cerrito
ons nieuw te
verwerven project

Toegang

4.4)

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 2009. Beiden zijn inmiddels geïnd.
c. Liquide middelen zijn de saldi van de bankrekening, spaarrekening en
rekening in Costa Rica.
d. Bestuur heeft besloten om het positieve resultaat van 2009 toe te voegen aan
de algemene reserves.
e. 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.
f. De participaties zijn dus gewaardeerd voor het aantal “verkochte” hectares
maal de aankoopprijs. Voor El Salto zijn dat 18,5 en Copalchi 100,18
g. Crediteuren zijn uitgaven gemaakt door de bestuursleden die nog aan hen
terug betaald moesten worden, hetgeen inmiddels is gedaan.

Resultaten rekening:
h. Participaties, donaties, rente-inkomsten, inkomsten uit CO2 compensatie en
subsidies zijn de liquide middelen om de algemene kosten uit te kunnen
voldoen.
i. De kosten waren dit jaar lager dan in 2008.
j. Beheerterreinen is het bedrag betaald aan de beheerder van El Salto en
kosten voor het verkrijgen van de subsidie voor Copalchi, o.a. het honorarium
van de regente forestal.
k. Wervingskosten bestaan uit de kosten voor de website en kosten van een
Adwords campagne bij Google. Jos Lemmerling verleent gratis de server
diensten
l. 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.
m. Administratieve kosten zijn kosten voor vergaderingen van het bestuur en
enig drukwerk.
n. Juridische kosten zijn kosten voor het opstellen van het contract met Fonafifo.
o. Contributies is de bijdrage aan de Kamer van Koophandel.
p. Omdat wij nu een bankrekening hebben in Costa Rica in de lokale valuta
ontstaan er koersverschillen. In dit geval positief.
Het bestuur van de Stichting Oasebos keurt op 14 september 2010 dit
jaarverslag goed en verleent de penningmeester decharge.

5.

Verslag accountant

