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Voorwoord

Hierbij vindt u een beknopt financieel jaarverslag 2017 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.

In 2017 werd rui m €10.000 aan giften ontvangen die het project in Madagascar ten goede komen. De
verslagperiode 2017 is afgesloten met een licht positief resultaat voor de Stichting VvT. Het exploitatiesaldo
per 31/12/2017 is licht positief is (€146), zoals dat al een aantal jaren is.

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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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.

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:
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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.

3 Voortgang project in Madagaskar en activiteiten Stichting in 2017

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; zowel met technieken als met materiaal.
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. In 2017 heeft maar een beperkt aantal toeristen
een trekking gemaakt. Door een pestepidemie in september-november kozen toeristen massaal voor een
ander land. In Madagascar overlijden jaarlijks mensen aan de pest, maar in 2017 bleef dat niet beperkt tot
enkele veraf gelegen dorpjes. Zowel in de hoofdstad Antananarivo als in de havenstad Toamasina werden
mensen ziek. De pest is eenvoudig te bestrijden met antibiotica. Dankzij vakkundig ingrijpen van de
overheid met hulp van Wereld Gezondheidsorganisatie was de epidemie binnen enkele weken onder
controle. Maar toen hadden veel toeristen al hun reis naar Madagascar voor dit jaar geannuleerd. Dit heeft
ook voor ons project en gebied tot annuleringen voor reeds gemaakte reserveringen geleid en er uiteindelijk
slechts een twintigtal mensen een trekking hebben gemaakt

Eerder, in maart, trok cycloon Enawo van noord naar zuid over het eiland, een spoor van verwoesting
achterlatend. In Fetraomby viel de schade mee en vielen er geen doden te betreuren, maar de oogst van fruit
en andere verhandelbare producten is volledig verloren gegaan. De rijst is gespaard gebleven dus was er geen
gebrek aan dat hoofdvoedsel maar wel aan geld dat normaal met de fruitoogst wordt verdiend. Dat, plus het
tegenvallende toeristenseizoen maakte van 2017 niet een van de succesvollere jaren.

Maar men heeft zijn tijd nuttig besteed. In Fetraomby zijn inmiddels alternatieve routes uitgezet omdat de
oorspronkelijke routes door bos gingen dat inmiddels is verdwenen. In het toeristisch aanbod wordt wat meer
de nadruk gelegd op cultuur, lokale gebruiken en artisanale vaardigheden, nu de natuur steeds verder weg
komt te liggen.

Verder is er in 2017 intensief gewerkt aan volledige overdracht van het ecotoerisme aan de lokale bevolking.
Samenwerking tussen een toeroperateur in de stad en de mensen van het project van de samenwerkende
dorpen garandeert dat de gestage stroom van toeristen voortgaat. De toeroperateur kent de dorpen en de
betrokken mensen goed en er wordt prettig samengewerkt.
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Tenslotte is de samenwerking met de inwoners van een dorp in een andere plattelandsgemeente
geïntensifieerd. Het vissersdorpje Andranokoditra ligt op de smalle strook land tussen de Indische Oceaan en
het 600 kilometer lange Pangalaneskanaal, een deels natuurlijke, deels gegraven waterweg. Een aantal meren
maken deel uit van deze waterweg. Rond éen van die meren, Lac Ampitabe, heeft zich wat toerisme
ontwikkeld. Er zijn – door buitenlanders gerunde - hotels en er is een natuurpark met verschillende soorten
lemuren. De bewoners van het vissersdorpje en dan met name de vrouwen verenigd in een
vrouwenorganisatie willen ook wel een graantje meepikken van het toerisme. Er is met Franse hulp een hotel
in het dorpje gebouwd. Het wordt beheerd door de vrouwenorganisatie en de opbrengst komt aan het hele
dorp ten goede. Dit sluit naadloos aan bij onze filosofie. Omdat de Franse hulp het inmiddels heeft laten
afweten, werken wij nu samen met de vrouwenorganisatie en sturen wij toeristen naar dit dorp en het hotel.
Ook hier heeft cycloon Enawo zijn sporen nagelaten en was onze hulp bij herstelwerkzaamheden welkom.

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, vinden ook wel 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.
Ook hier heeft cycloon Enawo maar beperkt schade aangericht. Dankzij de pestepidemie en ondanks de
betere marketing en toenemende tevredenheid van de klanten, is het aantal gasten in 2017 nauwelijks
gegroeid. De bungalows kenden over het jaar genomen een bezetting van 60%.

Maar de sociale functie van het centrum voor de jongeren blijft voorop staan, niet alleen in de onderliggende
filosofie maar ook in de praktijk in een stad waar weinig andere dan puur commerciële mogelijkheden voor
hun zijn.
Zo blijven jongeren van Toamasina het centrum bezoeken om hun vechtsport te trainen of de danscursussen
te volgen. Eind 2017 gebruikten vier 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. Ook
komen er nog regelmatig jonge artiesten optreden op Centre Lambahoany waarbij ze bijna alles zelf
organiseren: de instrumenten, de geluidsinstallatie, de publiciteit. Al doende bereiden zij zich voor op latere
professionele optredens en bieden andere jongeren, voornamelijk hun fans, een leuke middag. Alles bij
elkaar zijn er jaarlijks éen à tweeduizend jongeren die het centrum bezoeken.

Voor diverse groepen was het centrum een toevlucht haven: zo kwamen er van een zestal universiteiten en
hogescholen in de hoofdstad groepen van 60 - 80 studenten voor een werkweek van kennismaken met hun
studiegenoten, bedrijven en de bevolking van deze havenstad. Het centrum blijkt uitstekend geschikt voor
onderdak, maaltijden en studie- en werkzalen voor dit soort groepen met meer enthousiasme en ambitie dan
beschikbaar budget.

Ook tijdens sportevenementen bleek het centrum steeds populairder bij deelnemende teams van sportlieden,
die een paar dagen onderdak en trainingsruimten zochten. Zo wisten zelfs de hier logerende Basketbalgroep
en de Beach Volley spelers er een nationaal kampioenschap uit te slepen.
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4 Financieel jaarverslag

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste financiële kentallen voor 2017 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 2017

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) 2017

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

Uitgaven 2017

Administratiekosten Stichting VvT 0,00
Bankkosten 181,26
Website 30,40
Voorlichtingskosten overige -€
Onkosten bestuur -€

Totaal 211,66
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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 2017

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.

Winst-verlies rekening 2015 2016 2017

Uitgaven
Administratiekosten Stichting VvT 0 0 0,00
Bankkosten -222,75€ 251,21€ 181,26
Voorlichtingskosten -141,73€ -€ -€
Website -1.634,69€ 177,69€ 30,40
Onkostenvergoeding bestuursleden -222,75€ -€ -€

Totaal -2.221,92€ 428,90€ 211,66€

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

Totaal 4.335,00€ 696,00€ 500,00€

Verschil 2.113,08€ 267,10€ 288,34€
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4.4. Balans

Tabel 4 Balans 2017

Toelichting balans
• Het exploitatiesaldo van de Stichting VvT per eind 2017 was licht positief (€ 146).
• Materiele vaste activa: De Stichting beschikt niet over duurzame bedrijfsmiddelen.

Activa Toelichting 2015 2016 2017
Liquide middelen (Triodosrekening) 2.532,17€ 6.401,91€ 9.660,00€

Vordering CMGDM
Vordering kosten
(bankkosten) 335,00€ 150,00€ -€

Totale activa 2.867,17€ 6.551,91€ 9.660,00€

Exploitatiesaldo Stichting VvT / eigen vermogen 449,63€ 381,73€ 145,57€

Vordering CMGDM op VvT
Vordering locale partner
op projectgiften en
reisbetalingen

2.417,54€ 6.170,18€ 9.114,43€

Reservering accountantskosten -€ -€ 400,00€

Totaal passiva 2.867,17€ 6.551,91€ 9.660,00€

Passiva
Eigen vermogen

Schulden


