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Voorwoord
Hierbij vindt u het (financieel) jaarverslag 2020 van de Stichting Vrienden van Toamasina (verder te noemen
Stichting VvT).
De organisatie is in 2006 opgericht ter ondersteuning van het project in Madagascar, uitgevoerd door de
lokale organisatie in Madagascar: Coopération MarGas pour le Développement Madagasikara (verder te
noemen 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 de afgelopen
jaren het een en ander is bereikt.
De grote veranderingen bij CMGDM die in de jaren 2018 en 2019 hebben plaatsgevonden zouden in 2020
bestendigd worden maar het liep anders.
COVID'19 heeft niet alleen in Nederland grote veranderingen teweeggebracht. Ook Madagascar is ernstig
getroffen door de uitbraak van dit virus. Leek het virus in de eerste helft van 2020 weinig mensen ziek te
maken, aan het eind van het jaar was de situatie bijzonder ernstig. Het aantal doden liep sterk op, het aantal
ziekenhuisopnamen ook. Daar kampte men met een gebrek aan middelen, vooral zuurstof. Het internationale
vliegverkeer was aan banden gelegd, net als de scheepvaart. Regelmatig werden regio’s afgesloten, dat wil
zeggen dat er geen verkeer van en naar die regio mogelijk is. En ook de lock-down is een bekend begrip
geworden. De president was weifelachtig wat betreft het vaccineren van de bevolking. De economie is zwaar
getroffen. De meeste berichten die ons bereikten waren kreten om hulp omdat er niets mogelijk was door het
stil leggen van het verkeer tussen regio’s en dat er nauwelijks werk is, vooral door het wegvallen van het
toerisme en het vertrek van vele expats. Van overheidswege werd er weinig tot geen steun geboden. De
Stichting heeft haar activiteiten afgestemd op deze noodsituatie.
In 2020 werd € 18.425 aan giften ontvangen die het project in Madagascar ten goede komen. In totaal is €
29.000 overgemaakt naar Madagascar, waarvan € 12.500 uit voorgaande jaren. De verslagperiode 2020 kon
worden afgesloten met een positief exploitatiesaldo per 31/12/2020 (€ 1.038).

Namens het bestuur Stichting Vrienden van Toamasina,
George Siemensma

Marcia Rooker
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1

Doelstelling en activiteiten 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, Madagascar 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 Madagascar, 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.
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 ANBI-instelling zoals bedoeld in artikel 32 lid 1. In 2020 is
speciale aandacht gegeven aan fondsenwerving voor directe noodsteun aan (ex-)werknemers
van onze partnerorganisatie CMGDM en hun familie vanwege COVID’19. Ook werd
ondersteuning gegeven aan het weeshuis Akany Mandresy.
2. Bewustwording en publiciteit in Nederland t.a.v. de situatie in Madagascar.
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. Door de onzekerheid over e mogelijkheden postCOVID’19 is deze website nog niet geactualiseerd.
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 aftredende penningmeester Hans de
Ridder werd bedankt voor zijn vele activiteiten -met name fondswerving- en bij het goedkeuren van het
financiële verslag gedechargeerd.
Het bestuur is verheugd dat Mark van Wees bereid is zijn werk als bestuurslid voort te zetten en het nieuwe
bestuur van zijn jarenlange ervaring in het bestuur te laten profiteren.
De samenstelling van het nieuwe bestuur in 2020 was als volgt:
Naam: Rooker, Marcia
Geboortedatum en -plaats: 02-09-1956, Nijmegen
Naam: Siemensma, George
Geboortedatum en -plaats: 13-01-1946, Amsterdam
Naam: Van Wees, Mark
Geboortedatum en -plaats: 12-11-1963, Nootdorp
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3.1.

Voortgang project in Madagascar en activiteiten in 2020
Algemeen

Het project in Madagascar valt niet onder de directe verantwoordelijkheid van de Stichting, maar gezien de
ondersteunende taken van de Stichting wordt hier een kort verslag gegeven.
In het vervolg van dit jaarverslag refereren we aan het “Project in Madagascar”, dat wordt gecoördineerd en
uitgevoerd door de lokale organisatie CMGDM.
CMGDM, gevestigd in Madagascar, 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.
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 Centre 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.
In 2019 was het zover dat het project kon worden overgedragen aan de lokale bevolking. De lokale partner,
CMGDM, is nu geheel in Malagasy handen.

3.2.

De samenwerkende dorpen

Het landbouwprogramma dat met donorhulp is opgezet draait nog steeds goed. Omdat het door de
Wereldbank gefinancierde programma ter verbetering van de landbouw door het steunen van
familiebedrijfjes, dat onder andere in de samenwerkende dorpen wordt gerealiseerd, redelijk loopt, is onze
kleinschaliger hulp momenteel niet nodig is.
In 2020 zijn er geen reizen georganiseerd vanwege de COVID’19 pandemie. De lokale coördinator van het
project heeft wel samen met het ecotoerisme comité een uitgebreid plan ontwikkeld om het toerisme op een
hoger plan te tillen. Dit plan is voorgelegd aan de VvT om commentaar en om na eventuele bijstelling op
zoek te gaan naar donoren.
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3.3.

Weeshuis Ankany Mandresy

In 2020 is de steun aan het weeshuis Ankany Mandresy voortgezet. Dit particuliere initiatief is een huis voor
12-20 weeskinderen en kinderen van families die niet in staat zijn goed voor hen te zorgen. Helaas is de
drijvende kracht van het weeshuis is 2020 overleden (niet aan COVID’19). Gelukkig is haar oudste dochter,
die begin 2020 met succes haar studie in de hoofdstad Antananarivo voltooide, teruggekeerd naar Toamasina
om het werk van haar moeder voort te zetten. Ze kreeg gelijk met moeilijke omstandigheden te maken. Door
de COVID-pandemie waren de scholen regelmatig gesloten. Dus moesten de kinderen thuis worden
bijgespijkerd en beziggehouden. De contacten tussen het weeshuis en de Stichting verlopen via de voormalig
bedrijfsleider van het Centre Lambahoany. Dat werkt prima.

3.4.

Noodhulp

Vanwege de dramatische economische situatie ten gevolge van de COVID’19 pandemie bereikten vele
verzoeken van individuen betrokken bij het project of ooit werkzaam bij het Centre Lambahoany de VvT.
Aan 20 individuen is een aantal malen een bedrag aan geld overgemaakt zodat zij en hun gezin weer een
maand of 2 à 3 konden overleven. Om dit te kunnen financieren is tweemaal een beroep gedaan op het
netwerk van de Stichting en in totaal is € 15.000 binnengekomen op de rekening van de Stichting, Het
grootste deel van dit geld is direct overgemaakt naar betrokken individuen in Madagascar, de rest via
CMGDM.
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4
4.1.

Financiële jaarverslag 2020.
Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste financiële kentallen voor 2020 gepresenteerd.
Aan de hand van de financiële jaarverslagen over 2018 en 2019 werd de voormalige penningmeester, Hans
de Ridder, onder grote dank voor zijn grote bijdragen gedechargeerd.
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 Madagascar”, dat wordt gecoördineerd en
uitgevoerd door de lokale organisatie CMGDM.

4.2.

Directe uitgaven Stichting VvT

Tabel 1. Directe uitgaven Stichting VvT 2018, 2019 en 2020

Uitgaven
Administratiekosten Stichting
VvT
Bankkosten
Website
Voorlichtingskosten overige
Onkosten bestuur
Accountantskosten jaarrekening
Totaal

2018

2019

2020

0
235,98
65,31
211,75
0
0
513,04

0
160,38
78,17
0
0
0
238,55

0
293,95
86,94
0
0
0
380,89

Toelichting
De tabel betreft de uitgaven van de Stichting VvT ten behoeve van administratie en voorlichting/
fondsenwerving in Nederland.
De rol van de Stichting VvT is de ondersteuning van het project in Madagascar, 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.
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4.3.

Overzicht van de ontvangen giften en projectbijdragen

Tabel 2. Overzicht van alle door de Stichting VvT ontvangen giften, projectbijdragen, en betalingen
voor reizen en de corresponderende overboekingen aan het project in Madagascar 2018, 2019 en 2020

Ontvangen giften/bijdragen aan
project

Giften voor
Giften/bijdragen
Leningen
Stichting
Reisgelden Totaal
voor project
aan project
VvT

2018
Ontvangen door VvT
Leningen door derden aan VvT en
Project
Transfer aan project in Madagaskar
Balans/verschil 2018

9.925,00

500,00

9.770,31

19.695,31

0,00
20.000,00
-10.075,00

500,00

15.800,00

500,00

0,00

0,00

5.000,00

25.000,00

0,00

4.770,31

-5.304,69

0,00

15.800,00

2019
Ontvangen door VvT
Leningen door derden aan VvT en
Project

0,00

Transfer aan project in Madagaskar

8.000,00

Balans/verschil 2019

7.800,00

500,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

7.800,00

0,00

18.425,00

2020
Ontvangen door VvT
Leningen door derden aan VvT en
Project

18.425,00

Transfer aan project in Madagaskar

24.229,69

Balans/verschil 2020

-5.804,69

500,00 0,00
0,00
500,00

0,00

0,00

4.770,31

29.000,00

0,00

4.770,31

-10.575,00

Toelichting overzicht ontvangen giften en projectbijdragen
• De tabel hierboven geeft een overzicht van de fondsen/giften en reisgelden, die zijn ontvangen
door de Stichting VvT ten bate van het project in Madagascar voor de uitvoering van
projectactiviteiten in Madagascar. Deze zijn niet opgenomen in de exploitatierekening van de
Stichting VvT aangezien deze inkomsten 100% ten goede komen van het project in Madagascar,
die onder verantwoordelijkheid van de lokale organisatie CMGDM worden uitgevoerd. De
rapportage over de besteding van deze gelden wordt door CMGDM gedaan.
• In 2018 is een groter bedrag naar het project in Madagascar overgemaakt dan bij de Stichting
VvT ontvangen, als gevolg van de noodzaak de schade bij het centrum van CMGDM en de
projectdorpen door cycloon Ava te herstellen. Dit leidde tot een negatief balansverschil over dat
jaar. In 2019 is minder naar Madagascar overgemaakt dan bij de Stichting VvT ontvangen
doordat de activiteiten in Madagascar opgeschort waren. Dit is in 2020 voor een deel
gecompenseerd door een groter bedrag naar Madagascar over te maken, met als gevolg een
negatief balansverschil over dat jaar.
• In 2019 en 2020 werden door Stichting VvT geen betalingen ontvangen voor de vakantiereizen
die CMGDM voor de toeristen organiseert en door hen via de rekening van de Stichting VvT
worden betaald. Doch het restant van 2018 hiervan werd in 2020 doorgestuurd.
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4.4.

Winst-verliesrekening

Tabel 3: Winst-verliesrekening 2018, 2019 en 2020

Winst-Verlies rekening
Uitgaven

2018

2019

2020

0

0

0

Bankkosten

235,98

160,38

293,35

Voorlichtingskosten

211,75

0

0

65,31

78,17

86,94

0

0

0

513,04

238,55

380,29

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

125,00

75,00

150,00

Totaal

625,00

575,00

650,00

Verschil

111,96

336,45

269,71

Administratiekosten Stichting VvT

Website
Onkostenvergoeding bestuursleden

Totaal
Inkomsten
Gift voor Stichting VvT voor activiteiten
Kalenderverkoop
Vergoeding bankkosten door lokale partner

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 Madagascar worden door deze uit de
overgemaakte projectgelden vergoed.
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4.5.

Balans

Tabel 4 Balans 2018, 2019 en 2020

Activa

Toelichting

Liquide middelen (Triodosrekening)
Vordering CMGDM

Vordering kosten
(bankkosten)

Totale activa

2018

2019

2020

4.316,77

12.378,22

1.922,93

125,00

50,00

150,00

4.441,77 12.428,22

2.072,93

Passiva
Eigen vermogen
Exploitatiesaldo Stichting VvT /
eigen vermogen

632,03

818,48

1.038,19

3.809,74

11.609,74

1.034,74

4.441,77 12.428,22

2.072,93

Schulden

Vordering CMGDM op VvT

Vordering lokale
partner op project
giften en reisbetalingen

Reservering accountantskosten

Totaal passiva

Toelichting balans
• Het exploitatiesaldo van de Stichting VvT per eind 2020 was positief.
• Materiele vaste activa: De Stichting beschikt niet over duurzame bedrijfsmiddelen.

***
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