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Voorwoord

Hierbij vindt u een beknopt financieel jaarverslag 2015 en 2016 van de Stichting Vrienden van Toamasina
(verder te noemen Stichting VvT). Onze organisatie is in 2006 opgericht ter ondersteuning van het project in
Madagaskar, uitgevoerd door de lokale organisatie in Madagaskar: Coopération MarGas pour le
Développement Madagasikara (CMGDM) met als doelstellingen:
1. Armoedebestrijding en gemeenschapsontwikkeling in de provincie Toamasina en de

provinciehoofdstad Toamasina.
2. Behoud van de unieke natuur en cultuur in de provincie Toamasina.

Stichting VvT ondersteunt de lange-termijn doelstellingen van CMGDM. Het is verheugend dat al veel is
bereikt in de afgelopen jaren. Wij blijven het project de komende jaren financieel en met advies
ondersteunen.

De verslagperiodes 2015 en 2016 zijn afgesloten met een positief resultaat voor de Stichting VvT van
waardoor het exploitatiesaldo eind 2016 licht positief is (€382).

Namens het bestuur Stichting Vrienden van Toamasina

Hans de Ridder, penningmeester

Mark van Wees, voorzitter

Namens de partnerorganisatie Coopération MarGas pour le Développement Madagasikara (CMGDM)

George Siemensma. directeur
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Nadere informatie over het project in Madagaskar op www.lambahoany.org
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1 Doelstelling van de Stichting Vrienden van Toamasina

De Stichting Vrienden van Toamasina (Stichting VvT) is in mei 2006 opgericht met als doel een project in
Toamasina, Madagaskar te ondersteunen in een exclusieve samenwerking met de lokale organisatie
Coopération MarGas pour le Développement Madagasikara (CMGDM). De doelstellingen van de Stichting
VvT zijn:

1. Ondersteuning van het project in Madagaskar, uitgevoerd door CMGDM.
2. Promotie en bewustwording in Nederland van de doelstellingen en activiteiten van de lokale

organisatie en het werven van fondsen om de doelstellingen te realiseren.
3. Advisering en supervisie van de lokale organisatie CMGDM.

CMGDM, gevestigd in Madagaskar, streeft de volgende doelen na:
1. Armoedebestrijding en gemeenschapsontwikkeling in de provincie Toamasina en de

provinciehoofdstad Toamasina.
2. Behoud van de unieke natuur en cultuur in de provincie Toamasina.

In het vervolg van dit jaarverslag refereren we aan het “Project in Madagaskar”, dat wordt gecoördineerd en
uitgevoerd door de lokale  organisatie CMGDM.

Om deze doelen te verwezenlijken heeft CMGDM een meerjarenplan ontwikkeld in samenwerking met de
Nederlandse partner Stichting VvT. Tijdens de eerste jaren (2007-2009) is de fysieke en institutionele basis
infrastructuur opgezet voor het eco-cultureel toerisme en is begonnen met het organiseren van sociale en
culturele activiteiten in het gemeenschaps- en ecotoerisme Centrum LAMBAHOANY in de stad Toamasina.
Dit ging gepaard met publicitaire activiteiten om het Centrum bekendheid te geven. Bovendien is lokale
inbedding gerealiseerd en de lokale organisatie verder vormgegeven. Tegelijkertijd is de samenwerking
tussen CMGDM en enkele lokale dorpsorganisaties tot stand gekomen. Het doel van deze samenwerking is
de bestrijding van de armoede en behoud van het oerwoud door de introductie van ecotoerisme en betere
landbouwtechnieken. Inmiddels is er een infrastructuur voor het ecotoerisme en zijn er verbeteringen
aangebracht die een hogere rijstopbrengst geven en zijn andere landbouwproducten geïntroduceerd.

De volgende activiteiten zijn door de Stichting VvT in de verslagperiode uitgevoerd:
1. Fondsen- en giftenwerving. De Stichting VvT is door de belastingdienst Oost Brabant (kantoor ’s-

Hertogenbosch) aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 32 lid 1.
2. Bewustwording en publiciteit in Nederland t.a.v. de situatie in Madagaskar.
3. Ontwikkeling en onderhoud van de website www.lambahoany.org. Deze wordt gebruikt voor

marketing van het ecotoerisme in de plattelandsgemeenten waar project Lambahoany actief is en
voor de voorlichtingsactiviteiten.

4. Ondersteuning van het project in de vorm van technische assistentie en advisering aan de lokale
organisatie.

5. Monitoring en supervisie van het project en de projectuitgaven.
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2 Stichtingsbestuur en vrijwilligers van de Stichting VvT

De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in voor het project. De huidige samenstelling van het
bestuur is als volgt:

Naam: Van Wees, Mark (voorzitter)
Geboortedatum en -plaats: 12-11-1963, Nootdorp

Naam: De Ridder, Hans (penningmeester)
Geboren 30-07-1951 in Bussum

Er bestaat nog een vacature voor algemeen bestuurslid.
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3 Voortgang project in Madagaskar en activiteiten Stichting in 2016

Het project in Madagaskar valt niet onder de directe verantwoordelijkheid van de Stichting, maar gezien de
ondersteunende taken van de Stichting wordt hier een kort verslag gegeven.

3.1. De samenwerkende dorpen

Het landbouwprogramma dat met donorhulp is opgezet draait nog steeds goed. Daarnaast is het gebied waar
de samenwerkende dorpen liggen uitverkoren voor een door de Wereldbank gefinancierd programma ter
verbetering van de landbouw door het steunen van familiebedrijfjes. Dat loopt zo goed dat onze
kleinschaliger hulp momenteel niet nodig is.

Ecotoerisme is nog steeds een alternatieve bron van inkomsten, naast de landbouw, en bovendien maakt het
bewoners bewust van het belang van een gezond oerwoud. Zowel in 2015 als in 2016 hebben ongeveer 30
groepjes toeristen (1 - 4 personen) een trekking gemaakt. Met behulp van de resultaten van het werk van
twee stagiaires in 2015/2016, éen van de universiteit Leuven in België en éen van de universiteit Tübingen in
Duitsland, wordt gewerkt aan het verbeteren van het ecotoerisme aanbod. Een van de conclusies van de
studies is dat een aanzienlijk aantal bewoners bij het ecotoerisme betrokken wil worden. Daar wordt aan
gewerkt maar dat stuit uiteraard op verzet van de mensen die er nu aan verdienen. Dus dat vergt veel praten.
Daardoor loopt het verbeteren van het aanbod ook vertraging op. Toch wordt er al naar samenwerking
gezocht met privépersonen die een stuk bos in bezit hebben en dat goed beheren. Twee van die gebieden
liggen dichter bij de hoofdweg die de hoofdstad met het oosten van het land verbindt. Daardoor kunnen, als
de samenwerking vorm heeft gekregen ook tweedaagse reizen aangeboden worden. Daar is vraag naar. Het
blijkt dat de privégebieden die men op het oog heeft zo goed beheerd worden dat er niet illegaal gekapt
wordt en niet illegaal gezocht wordt naar goud en edelstenen. De eigenaren staan nog wat huiverig tegenover
toeristen. Het is dan ook zaak dat met openstelling van het terrein voor eventuele toeristen het goede beheer
niet in het gedrang komt.

Als nevenactiviteit is er een school gebouwd voor de kinderen van een dorpje Ambodiriana met behulp van
geld gestort door toeristen die het dorpje hebben bezocht. De kinderen van het dorp gingen vanaf 10 jaar naar
een school 7 kilometer verderop, lopend, weer of geen weer. Voor de kleintjes werd dat te gevaarlijk geacht,
vooral omdat om te beginnen het riviertje onderaan de 120 meter hoge waterval doorwaad moet worden. Dat
water staat zo hoog dat de kleintjes kopje onder zouden gaan.
Het dorp heeft twee mensen – een vrouw en een man – verkozen om de bouw van een nieuwe school te
begeleiden. Met vereende krachten is een heuveltop naast het dorp van alle bamboe ontdaan. Daarna
kwamen de technici van ons centrum in de stad die een betonnen vloer hebben aangelegd. De bewoners
hebben zelf het houten frame voor de school opgezet en de wanden van gevlochten bamboe gemaakt. Het
project voor de opleiding van timmerlieden van de paters in de Toamasina zal de schoolbankjes leveren,
zodat die voldoen aan de normen die de overheid stelt. Het hout voor de bankjes is verpakkingsmateriaal
(onder andere pellets) dat geschonken is door het Canadese mijnbouwproject in de stad.
Het ministerie is benaderd om te zorgen voor onderwijzers en met ingang van het nieuwe leerjaar 2017-2018
zullen alle 80 leerplichtige kindertjes van het dorp naar school kunnen, op de heuvel naast het dorp.
Inmiddels zijn er meer aanvragen voor schoolgebouwen binnengekomen.



Stichting Vrienden van Toamasina. Financieel jaarverslag 2015 2016

7

3.2. Activiteiten in het Centre Lambahoany

Op het centrum in de stad Toamasina, waar de toeristen verblijven die de dorpen gaan bezoeken of hebben
bezocht, en waar trainingen worden gegeven, vinden ook enkele 'commerciële' activiteiten plaats om het
project donoronafhankelijk te maken. Te weten de verhuur van de bungalows en zalen en het organiseren van
tripjes naar toeristische bezienswaardigheden in de omgeving. Door betere marketing is het aantal gasten in
2016 duidelijk gegroeid. De bungalows kenden over het jaar genomen een bezetting van 70%. Regelmatig
blijken mensen die slechts een overnachting hebben geboekt ook belangstelling te hebben voor tripjes in de
omgeving of een trekking in Fetraomby. De duur van zo’n trekking – 3 tot 5 dagen - blijkt een probleem
voor de gehaaste reiziger. Vandaar dat het aanbieden aan tweedaagse trekking prioriteit krijgt in de
gesprekken met de organisaties van dorpsbewoners.
Verder blijven jongeren van Toamasina het centrum bezoeken om hun vechtsport te trainen of te leren
dansen. Eind 2016 gebruikten drie groepen jongeren het centrum om hun vechtsport te oefenen en drie
andere groepen kwamen hun danskunsten verbeteren. Omdat alle sociale en sportieve activiteiten
plaatsvinden tussen 17 en 20 h en in het weekend hebben we al een aantal groepen moeten teleurstellen. Het
goede nieuws is dat de Tae Kwando groep van Centre Lambahoany zowel gouden als zilveren medailles
heeft gewonnen bij de regionale kampioenschappen Tae Kwando! Anderen vinden makkelijker een baan in
de beveiliging vanwege hun vechtsport training. In een stad met hoge werkloosheid is dat mooi
meegenomen.
Ook komen nog regelmatig jonge artiesten optreden op Centre Lambahoany waarbij ze bijna alles zelf
organiseren: de instrumenten, de geluidsinstallatie, de publiciteit. Al doende leren ze en bovendien hebben
andere jongeren een leuke middag.
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4 Financieel jaarverslag

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste financiële kentallen voor 2016 gepresenteerd.

De Stichting VvT is niet BTW-plichtig. De Stichting heeft de ANBI status sinds 1 januari 2008. De gegevens
van de Stichting VvT t.b.v. ANBI zijn gepubliceerd op http://www.lambahoany.org/nl/ecotoerisme/project-
informatie/vrienden-van-toamasina/anbi/

In het financiële jaarverslag refereren we aan het “Project in Madagaskar”, dat wordt gecoördineerd en
uitgevoerd door de lokale organisatie CMGDM.

4.1. Directe uitgaven Stichting VvT

Tabel 1. Directe uitgaven Stichting VvT 2015 en 2016

Uitgaven 2015 Toelichting

Administratiekosten Stichting VvT -€
Bankkosten 222,75€
Website 1.634,69€
Voorlichtingskosten overige 141,73€
Onkosten bestuur 222,75€
Accountantskosten jaarrekening 2015 -€

Totaal 2221,92

Uitgaven 2016 Toelichting

Administratiekosten Stichting VvT -€
Bankkosten 251,21€
Website 177,69€
Voorlichtingskosten overige -€
Onkosten bestuur -€
Accountantskosten jaarrekening 2016 -€

Totaal 428,9

Toelichting
 De tabel betreft de uitgaven van de Stichting VvT t.b.v. van administratie en

voorlichting/fondsenwerving in Nederland.
 De rol van de Stichting VvT is de ondersteuning van het project in Madagaskar, uitgevoerd door de

lokale partner CMGDM, in de fondsenwerving en uitvoering van het project. Verreweg het grootste deel
van de subsidies en giften worden geworven ten bate van de lokale partner. De directe uitgaven van de
Stichting VvT beperken zich tot voorlichtings- en fondsenwervingskosten, en administratieve kosten. De
directe inkomsten bestaan uit giften voor de Stichting VvT en de donorbijdragen voor voorlichting en
promotie.

4.2. Overzicht van de ontvangen giften en projectbijdragen

Tabel 2. Overzicht van alle door de Stichting VvT ontvangen giften en projectbijdragen, en betalingen voor
reizen en de corresponderende overboekingen aan het project in Madagaskar (CMGDM) 2015 -2016
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Ontvangen giften/bijdragen
aan project

Giften/bijdragen voor
project

Giften voor
Stichting VvT

Leningen aan
project

Reisgelden Totaal Datum

2015
Totaal giften aan project 9.212,00€ 4.000,00€ 12.545,00€ hele jaar
Totaal ontvangen 9.212,00€ 4.000,00€ 12.545,00€

Transfer aan locale partner
Transfer aan project in Madagaskar 10.000,00-€ 14.000,00-€ hele jaar
Totaal transfer 10.000,00-€ -14.000,00€

Balans/verschil 2015 788,00-€ 4.000,00€ 1.455,00-€

2016
Totaal ontvangen door VvT 13.272,35€ 500,00€ 2.500,00€ 17.980,29€ gedurende hele jaar
Ontvangen 13.272,35€ 500,00€ 2.500,00€ 17.980,29€ 34.252,64€
Transfer aan project in Madagaskar 17.980,29€ 17.980,29€ gedurende hele jaar
Transfer 9.519,71€ 2.500,00€ 17.980,29€ 30.000,00€

Balans/verschil 2016 3.752,64€ 500,00€ -€ -€ 4.252,64€

Toelichting overzicht ontvangen giften en projectbijdragen
 De tabel hierboven geeft een overzicht van de fondsen/giften die zijn ontvangen door de Stichting VvT

ten bate van het project in Madagaskar voor de uitvoering van projectactiviteiten in Madagaskar. Deze
zijn niet opgenomen in de exploitatierekening van de Stichting VvT aangezien deze inkomsten 100% ten
goede komen van het project in Madagaskar, die onder verantwoordelijkheid van de lokale organisatie
CMGDM worden uitgevoerd. De rapportage over de besteding van deze gelden wordt door CMGDM
gedaan.

 Tevens worden door Stichting VvT betalingen ontvangen voor de vakantiereizen die CMGDM voor de
toeristen organiseert en door hen via de Stichting VvT worden betaald. Deze worden volledig
doorgestuurd.

 Het overgrote deel van subsidies en giften worden aan het project in Madagaskar verleend, waarbij de
Stichting VvT alleen een partnerrol en/of intermediaire rol heeft vervuld.

4.3. Winst-verliesrekening

Tabel 3: Winst-verliesrekening 2015/2016

2015 2016

Uitgaven
Administratiekosten Stichting VvT 0 0
Bankkosten -222,75€ 251,21€
Voorlichtingskosten -141,73€ -€
Website -1.634,69€ 177,69€
Onkostenvergoeding bestuursleden -222,75€ -€

Totaal -2.221,92€ 428,90€

Inkomsten
Gift voor Stichting VvT voor activiteiten 4.000,00€ 500,00€
Kalenderverkoop -€ 46,00€
Vergoeding bankkosten door locale partner 335,00€ 150,00€

Totaal 4.335,00€ 696,00€

Verschil 2.113,08€ 267,10€
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Toelichting winst-verliesrekening
 Rentelasten en baten. Er wordt geen rente vergoed over het tegoed op de Triodosrekening. Er wordt geen

rente betaald over de projectleningen.
 De bankkosten voor overboekingen naar het project in Madagaskar worden door uit de projectgelden

vergoed.

4.4. Balans

Tabel 4 Balans 2015- 2016

Activa Toelichting 2013 2014 2015 2016

Liquide middelen (Triodosrekening) 1.973€ 3.042€ 2.532€ 6.402€

Vordering CMGDM Vordering kosten (bankkosten) 85€ 210€ 335€ 150€

Totale activa 2.058€ 3.252€ 2.867€ 6.552€

Passiva

Eigen vermogen

Exploitatiesaldo Stichting VvT / eigen vermogen -2.190€ -2.346€ 450€ 382€

Schulden

Schuld CMGDM Schuld aan locale partner op project giften 3.356€ 4.706€ 2.418€ 6.170€

Reservering accountantskosten 893€ 893€ -€

Totaal passiva 2.058€ 3.252€ 2.867€ 6.552€

Toelichting balans
• Het exploitatie van de Stichting VvT per eind 2015 en 2016 was licht positief
• Materiele vaste activa: De Stichting beschikt niet over duurzame bedrijfsmiddelen.


