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Nieuws vanuit het best uur
Oasebos is een
stichting ten algemene
nutte. Schenkingen,
erfstellingen en legaten
vallen daardoor in een
gunstig belastingtarief.
Nadere informatie kunt
u opvragen bij ons of
uw notaris.

Help ons El Cerrit o 66 ha aan t e kopen
Jaarverslagen 2010 en 2011 in een keer geregeld
Reisverslag Hylke 2011-2012
Keurmerk Goede Doelen opnieuw een feit
Sponsor nieuws
Communicat ie op Facebook en LinkedIn
Op zoek naar vijfde best uurslid
Nieuws vanuit het bestuur
Helaas is Ab va It t ersum om gezondheidsredenen
teruggetreden als voorzitter en bestuurslid van Oasebos.
Na een kort interim voorzitterschap van Hylke Sierksma is
Arjan Vriend tijdens de bestuursvergadering op 2 maart
2012 benoemd tot nieuwe voorzitter van Oasebos. We danken
hierbij Ab en Hylke voor hun waardevolle bijdrage. Hylke blijft
overigens wel bestuurslid van Oasebos.
Arjan is in het dagelijkse leven directeur van de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland en sinds 2009 participant bij
Oasebos. Arjan: ‘Ik hoop bij te dragen aan een oorspronkelijk
en waardevol leefgebied voor planten, dieren en mensen, nu en
voor generaties na ons’.
Ook heeft Oasebos een nieuwe secretaris in de persoon van
Imke Nabben. Deze Nijmeegse biologe heeft een aantal jaren

Arjan Vriend nieuwe voorzitter
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in Zuid-Amerika gewoond en gewerkt, waar ze onder de indruk
is geraakt van de biodiversiteit. Imke: ‘Ieder heeft een
verantwoordelijkheid in het waarborgen van de kwaliteit van al
het leven en daar concreet invulling aan kunnen geven door te
werken voor Oasebos vind ik fantastisch’.

Arjan Vriend nieuwe voorzitter
van Stichting Oasebos

Het bestuur vergadert eens per twee maanden en bespreekt
dan de ontwikkelingen en zorgt voor het op orde hebben van
de stichtingszaken. Zo is ons het Goede Doelen keurmerk
onlangs weer verleend en hebben we de jaarverslagen en
jaarrekeningen over 2010 en 2011 samengesteld en
vastgesteld.
We zoeken nog naar een vijfde bestuurslid om met name de
contacten met (potentiële) en bestaande participanten aan te
halen. We zouden in het najaar graag weer een
participantendag organiseren, zodat alle participanten het
vernieuwde bestuur en elkaar kunnen ontmoeten aan de hand
van een boeiend programma. Mocht je interesse hebben, neem
dan even contact op met mij (arjan@oasebos.nl).
Art hur van der Linden ambassadeur van Oasebos.
Oprichter van Oasebos, Arthur van der Linden, wil zich de
komende tijd weer meer zichtbaar gaan inzetten voor
Oasebos. Hij wil inleidingen geven aan groepen die
belangstelling hebben voor de bescherming van tropisch
regenwoud en wil hen dan de aanpak van Oasebos aanreiken.
Hopelijk levert ons dat nieuwe participanten op. We hebben
Arthur benoemd tot ambassadeur van Oasebos.
Arthur van der
Linden ambassadeur

Imke Nabben secretaris
Stichting Oasebos

We hebben nog € 13.000 nodig om El Cerrito aan te
kopen – u kunt nu helpen!
El Cerrit o, ons 3e project, moet nog worden aangekocht. We
hebben een voorlopig, maar bindend contract met de eigenaar
en zijn sinds begin 2011 bezig met hem te helpen dit primaire
oerwoud te registreren in het Nationale Register van Costa
Rica. Dit was namelijk sinds hij het bos geërfd heeft nog niet
gebeurd. Het is een langdurig proces van opmeten, inschrijven
in het kadaster, dan naar de rechter om aan te tonen dat het
van hem is; Alexander Mart inez, een actieve natuur gids en
conservator, die het oerwoud aan Oasebos wil doorverkopen
en dan het geld gaat gebruiken om zijn kinderen te kunnen
laten studeren.

Alexander Martinez,

Dit proces om het officieel geregistreerd te krijgen komt
mogelijk medio september a.s. tot een einde en dan moeten
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Alexander Martinez,
dehuidige eigenaar
van El Cerrito.
Klik op de foto en kom
op zijn Facebook
pagina

wij de koop gestand doen. Het aankoop bedrag voor deze
66,7 hectares is US $100.050. Hiervan hebben wij al een klein
deel voldaan door de kosten van het registratie proces te
betalen. Onze reserves omvatten op dit moment € 61.500. We
hebben dus nog € 13.000 nodig om deze aankoop te doen. Dat
zijn zo’n 9 participaties van een hectare. U kunt ons dus
bijzonder helpen om deze aankoop gestand te doen.
Wordt nu part icipant in dit unieke bos en meld je aan
>>

Locatie El Cerrito, klik op de
afbeelding om een grote kaart
te openen

Jaarverslagen 2010 en 2011 in een keer geregeld
De eerder gemelde bestuursperikelen zijn er de oorzaak van
het jaarverslag over 2010 even op zich liet wachten. Het
huidige bestuur heeft deze zaken adequaat opgepakt en het
jaarverslag 2011 ligt inmiddels ook gereed bij de accountant
om gecontroleerd te worden.
Hier kunt u het jaarverslag 2010 inzien en downloaden
>>.
Het jaarverslag 2011 is wel beschikbaar, maar staat nog niet
op de site, want moet eerst nog gecontroleerd worden.
U kunt het hier downloaden >>
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Reisverslag bezoek Hylke aan onze bossen in december
en januari j.l.
Wil je weer lezen hoe de bossen erbij liggen en de hoe het is
om ze te bezoeken, klik dan op deze link voor een
uitgebreid en levendig verhaal van Hylke, die o.a. samen met
opzichter Ulises op pad ging.

Perdro Sotto
Fernandez is
opzichter bij de buren
van Copalchi. Een
typische "loner" op
zo'n afgelegen finca

Samen met Ulises en zijn zoon
in El Cerrito
Keurmerk Goede Doelen op nieuw een feit
Op 10 mei 2012 hebben wij opnieuw het Keurmerk Goede
Doelen verkregen. Een waarmerk en garantie dat uw donatie
en participatie goed terecht komen. Klik op het logo
hiernaast om de gegevens te bekijken

Sponsor nieuws
Sponsors zijn zeer belangrijke ondersteuners van onze
activiteiten in Costa Rica. De afgelopen maanden mochten wij
weer bijdragen ontvangen van de volgende bedrijven:
Energie besparen doen wij zo!, die adapters verkoopt om
TL verlichting zuiniger te maken, heeft Oasebos in april € 1.150
overhandigd, dat ze bijeenbrachten met de verkoop van deze
adapters.
Elst geest Pot plant en, meldde dat hun actie van de verkoop
van dieffenbachia’s inmiddels ruim 9.000 m2 heeft opgebracht.
Bijna één hectare dus!
Dank aan deze sponsors!

Ab van Ittersum tekent het
contract met Dick Hogeboom
bij Energie besparen doen bij
zo!

Communicatie via Facebook en LinkedIn steeds
belangrijker
Natuurlijk blijven wij u op de hoogte houden met een
nieuwsbrief. Maar zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, gaat dit
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minder vaak. Via Facebook en LinkedIn communiceren wij
regelmatig over de zaken die Costa Rica en onze bossen
betreffen. Dus meldt u aan en blijf op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen van Oasebos.
Toekans kom je veel
tegen in Maquenque
Oasebos zoekt een vijfde bestuurslid Oasebos
In het bestuur zijn we al enige tijd met z’n vieren en om
praktische reden zouden wij daar graag een 5e kandidaat aan
toevoegen. We zoeken hiervoor graag eerst onder
participanten en donateurs.
De volgende kenmerken en competenties worden gevraagd:

Zo'n groene gifkikker
zie je ook vaak

1.

Affiniteit met natuurbescherming

2.

Affiniteit met burgerbetrokkenheid

3.

Affiniteit met communicatie met participanten

4.

Organisatorische en communicatieve vaardigheden

5.

Affiniteit met marketing en werving van participanten

6.

Gemiddeld een halve dag per week beschikbaar te
hebben

7.

Bereidheid tot het vergaderen in het midden van het
land, in het algemeen op het kantoor van Stichting
Landschapsbeheer Gelderland in Rozendaal (Gld).

We bieden een mogelijkheid om idealen in praktijk te brengen
binnen een bestuur dat de bescherming en het beheer van
tropisch regenwoud en biodiversiteit in Costa Rica handen en
voeten geeft.
Wij bieden een onkostenvergoeding voor binnen Nederland
gemaakte reis- en verblijfkosten, die verband houden met het
uitoefenen van de bestuurstaken.
Er is een wettelijk bepaalde fiscale mogelijkheid om de
maximale vrijwilligersvergoeding, die niet wordt uitbetaald, als
aftrekpost te hanteren bij de aangifte IB.

Een groene ara keert terug op
zijn nest.
Hier doe je het voor!

Int eresse? Meldt je aan >>
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Help ons groeien!
en tal van andere
practige vogels

Doe zelf (nog eens) mee,
of stuur deze nieuwsbrief door aan uw relaties!
Klik hier, dan kunt u een of meerdere relaties opgeven
U kunt ook zelf de volgende link versturen:
www.oasebos.nl/nwsbrf1207.ht ml

Doe mee om het
oerwoud te redden!
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