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Voorwoord

Hierbij vindt u een beknopt financieel jaarverslag 2012 van de Stichting Vrienden van Toamasina (verder te
noemen VvT). Onze organisatie is in 2006 opgericht ter ondersteuning van het meerjaren programma van
een lokale organisatie in Madagascar: Coopération MarGas pour le Développement Madagasikara
(CMGDM). VvT ondersteunt de lange-termijn doelstelling van CMGDM. Het is verheugend dat al veel is
bereikt in de afgelopen jaren. VvT blijft het project de komende jaren financieel en met advies ondersteunen.

De verslagperiode 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 1142, waardoor het exploitatietekort is
gedaald tot € 1935. Wij verwachten dat dit tekort kan worden weggewerkt door fondsenwerving in 2013.
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1 Doelstelling van de Stichting

De Stichting Vrienden van Toamasina is in mei 2006 opgericht met als doel een project in Toamasina,
Madagascar te ondersteunen in een exclusieve samenwerking met de lokale organisatie CMGDM. De
doelstellingen van VvT zijn:

1. Ondersteuning van het project Lambahoany van 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 Coopération MarGas pour le Développement Madagasikara (CMGDM), gevestigd in Madagascar, streeft
de volgende doelen na:

1. Armoedebestrijding en gemeenschapsontwikkeling in de provincie Toamasina en de
provinciehoofdstad Tamatave

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 Vrienden van Toamasina. 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.

Het schema geeft de positie van de Stichting Vrienden van Toamasina aan in relatie tot het project.
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2 Voortgang project in Madagascar en activiteiten Stichting in 2011 en
2012

2.1. Voortgang project in Madagascar

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. Een gedetailleerd verslag is te
vinden in de eindrapportage voor NCDO en Wilde Ganzen (op verzoek beschikbaar).

Zowel de fondswerving voor, als de marketing ván het ecotoerisme hadden te lijden onder de mondiale
economische crisis. De uitvoering van het project in Madagascar werd bovendien bemoeilijkt door de
aanhoudende politieke en sociaaleconomische crisis in Madagascar. De noodzaak van het project is er alleen
maar groter op geworden. De armoede wordt steeds pregnanter, de behoefte aan nieuwe bronnen van
inkomsten dus steeds groter.

2.1.1. De samenwerkende dorpen

Door de bevolking werd prioriteit gegeven aan de activiteiten om de armoede te bestrijden en de regio te
ontwikkelen, bijvoorbeeld door de introductie van dierlijke trekkracht (traction animal). Hiertoe werden twee
‘zeboes’ (lokale ossen) voor elk van de vijf gemeenschappen aangeschaft en getraind in het werken met
ploegen en eggen. Er werden per ossenkoppel twee dorpelingen opgeleid die samen met de zeboes voor het
bewerken van de grond van henzelf en andere dorpsbewoners beschikbaar zijn. Hiermee is het aantal
hectaren dat een gezin kan bewerken toegenomen en geeft de grond een hogere oogst per hectare.
Een andere, door de organisaties aangegeven prioriteit, was het herstel en uitbreiding van de irrigatie
systemen voor de rijstvelden. Voor dit laatste hebben de partnerorganisaties een interventie en subsidiering
gevonden van een regionale overheidsinstantie. Dit heeft geleid tot drie aanzienlijk duurzamere
irrigatiedammen en -middels een uitgebreider kanalen netwerk- het begunstigen van ruim tien keer zoveel
dorpelingen als in de oorspronkelijke plannen. Door betere irrigatie en het gebruik van andere soorten rijst,
neemt de opbrengst per hectare toe zodat op de korte termijn de bevolking niet alleen zelfvoorzienend wordt
maar zelfs een surplus kan verkopen. Voor het gebruik van de watersystemen zijn dorpsverenigingen
opgericht, de leden zijn getraind in het waterbeheer en in de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden
daarvoor. De irrigatiesystemen zijn in oktober 2012 officieel geopend.
In de dorpen zijn ook boomkwekerijen aangelegd. Een deel is voor herbebossing, dat wil zeggen herstel van
het oerwoud. Een ander deel is voor brand- en bouwhout voor plaatselijk gebruik. En dan is er nog een deel
voor economisch rendabele bomen zoals cacao, voor de verkoop. Twee mensen uit elke dorp ontvingen een
praktische training in het beheer en onderhoud.
Ecotoerisme is een alternatieve bron van inkomsten, naast de landbouw. Maar daarvoor is van essentieel
belang dat de natuur niet verder wordt aangetast. Als gevolg van de Malagasy crisis wordt er op veel
plaatsen, tot in de Nationale Parken en Beschermde Gebieden toe, tropisch hardhout gekapt voor export naar
met name China. Ook het woud rond Fetraomby, één van de plattelandsgemeenten waar het project wordt
uitgevoerd, is slachtoffer van deze praktijken. De partnerorganisaties onderkennen het belang van het
bestrijden van dit gevaar voor hun onmiddellijke omgeving en toekomstmogelijkheden
Leden van de dorpsorganisaties in Fetraomby en de omliggende dorpen hebben hard gewerkt om de andere
bewoners te doordringen van het belang van behoud van het oerwoud. Het is voor hen niet eenvoudig om de
plaatselijke bevolking duidelijk te maken dat ze nu misschien wel een paar ariary verdienen door te helpen
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met de kap (de grote winsten die gemaakt worden met de verkoop van tropisch hardhout komen echt niet bij
de lokale bevolking terecht) maar dat ze op de middellange termijn daardoor nog armer worden.
Voor het bewustwordingwerk door de dorpsorganisaties stelt het project geld beschikbaar zodat er van dorp
naar dorp gereisd kan worden om er bijeenkomsten te houden, waarvoor dan weer materialen als papier, flip-
overs, foto's, en dergelijke nodig zijn. In de loop van het project zijn zo bijna alle 25 dorpen bezocht en zijn
de bewustwordingsbijeenkomsten door duizenden inwoners bezocht.

2.1.2. 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 op de
middellange termijn het project donoronafhankelijk te maken. In de afgelopen projectperiode is het
vormingscentrum (drie kleine zaaltjes en een grote zaal) voltooid. Een bestaande ruïne is daartoe opgeknapt
en van een verdieping voorzien. Hierdoor is het hele Centrum er op vooruit gegaan: in plaats van een
afzichtelijke ruïne staat er nu een prachtig gebouw dat in een grote behoefte voorziet. Door de week worden
er trainingen gegeven. Er zijn reguliere trainingen zoals Engelse conversatie, capoeira en meditatie, maar ook
eenmalige bijeenkomsten of trainingen door bedrijven en organisaties uit de stad, die een of meer dagen een
zaal nodig hebben. Soms is er een combinatie en huurt men zowel zalen als bungalows voor een bijeenkomst
of training. In het weekend kunnen mensen de zalen huren voor bruiloften en partijen. De zalen zijn ingericht
met eenvoudig maar doeltreffend meubilair. Ook is de zevende bungalow herbouwd zodat er meer capaciteit
is om het ondanks alles toenemende aantal gasten te kunnen verwerken. De bungalow is net als de andere zes
voorzien van een badkamer en bamboe meubels.

Tenslotte is begonnen met het bouwen van de Grote Zaal in samenwerking met Bamboo Basics, een initiatief
van twee Nederlandse ingenieurs, die in Madagascar duurzaam en cycloonbestendig bouwen in bamboe
introduceren. Een deel van de zaal wordt inderdaad in duurzaam bamboe gebouwd. Zo snijdt het mes aan
twee kanten: een mooie zaal voor meer culturele activiteiten voor de stadsbewoners en tevens een voorbeeld
van wat er allemaal mogelijk is met dit duurzame materiaal dat ruim voorhanden is en waarvan het kappen
geen schade toebrengt aan de natuur.

2.2. Activiteiten Stichting in 2011 en 2012

De volgende activiteiten zijn door de Stichting in 2011 en 2012 uitgevoerd:
1. Fondsen- en giftenwerving. De stichting 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 tav 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 van Vrienden van Toamasina.

4. Ondersteuning van marketingactiviteiten voor ecotoerisme in de plattelandsgemeenten waar project
Lambahoany actief is (vertalingen, brochures)

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

6. Monitoring en supervisie van het project en de projectuitgaven.
7. Technische en financiële rapportages voor de donoren.

Verdere informatie over de activiteiten van de Stichting is te vinden in de bijlage bij dit jaarverslag.
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3 Stichtingsbestuur en vrijwilligers van de Stichting

De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in voor het project. In 2011 is Emmy Herwijnen tot het
bestuur toegetreden (als voorzitter) en hebben Jan Postema en Mark van Wees het bestuur verlaten. De
huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Naam: Herwijnen, Emma (voorzitter)
Geboortedatum en -plaats: 6-6-1962, Rotterdam

Naam: Schuch, Rogier (bestuurslid)
Geboortedatum en -plaats: 10-8-1978, Rotterdam

Er bestaat nog een vacature voor penningmeester. Deze functie wordt nu in opdracht van het bestuur
uitgevoerd door vrijwilliger Mark van Wees. De Stichting wordt daarnaast nog actief ondersteund door vijf
vrijwilligers bij de volgende werkzaamheden:

- Fondsen- en giftenwerving
- Promotie en voorlichting
- Marketing van ecotoerisme in Nederland
- vertalingen in het Engels en Frans
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4 Toelichting op het financieel jaarverslag

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste financiële kentallen voor 2011 en 2012 gepresenteerd. Deze kunnen
in relatie worden gezien met de gedetailleerde financiële project rapportages door de lokale partner aan de
twee belangrijkste donoren van het project: Wilde Ganzen en NCDO.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Overige baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal
een jaar.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen voor de nominale waarde en hebben een verwachte looptijd
van maximaal een jaar.

Belastingen
De Stichting is niet BTW-plichtig. De Stichting heeft de ANBI status sinds 1 januari 2008.

4.1. Overzicht

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

Het overgrote deel van subsidies en giften worden aan CMGDM verleend, waarbij de Stichting alleen een
partnerrol en/of intermediaire rol heeft vervuld. Een uitzondering is NCDO, die de subsidie aan de Stichting
heeft verleend met CMGDM als partner.

Hieronder worden de verschillen balans- en exploitatieposten toegelicht.

4.2. Toelichting op de balans

Materiele vaste activa
De Stichting beschikt niet over duurzame bedrijfsmiddelen.

Vordering op donoren (NCDO, WG)
Betreft in het boekjaar afgeronde projecten, waarvan de laatste betaling door de donororganisatie het
volgende jaar heeft plaatsgevonden. Een gedeelte van deze gelden is voor de lokale project partner bestemd.
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Debiteuren (vordering op lokale project partner);
Dit betreft de balans van de al aan lokale partner betaalde donorgelden/bevoorschotte, nog niet ontvangen
donorgelden:

- De Stichting VvT ontvangt donorgelden die voor het grootste gedeelte voor het lokale project zijn
bestemd. De Stichting heeft donorgelden aan de lokale partner CMGDM betaald.

- Omdat sommige donoren een gedeelte van de gelden pas na afloop van het project, dus nadat de
uitgaven zijn gedaan, beschikbaar stellen is er voorfinanciering van de locale project partner door
VvT nodig om de betreffende activiteiten uit te voeren.

Overige kortlopende schulden (vordering van prive personen)
- VvT heeft de voorschotten aan de locale projectpartner gefinancierd middels renteloze leningen door

privépersonen aan de Stichting VvT verleend.

Vordering lokale partner op restant NCDO/WG
Een gedeelte van de laatste betaling betreft een donatie voor VvT, de rest betreft lokale projectkosten.

4.3. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Ontvangen giften in 2011 en 2012
Er zijn geen giften specifiek voor de Stichting VvT ontvangen in 2011. In 2012 werd een gift van € 2800
ontvangen.

NCDO vergoeding voorlichtings- en accountantskosten
NCDO vergoedt 100% van de voorlichtingskosten en 50% van de accountantskosten.

Rentelasten en baten
Er wordt geen rente vergoed over het tegoed op de Triodosrekening. Er wordt geen rente betaald over de
projectleningen.

Ontvangen donorgelden/giften t.b.v locale partner CMGDM en lokale activiteiten in Madagascar
De tabel hieronder geeft een overzicht van de fondsen/giften die in 2012 zijn ontvangen ten bate van de
lokale partner CMGDM 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 de
lokale activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de lokale organisatie CMGDM worden uitgevoerd.
Deze gelden worden door de Stichting volledig naar CMGDM overgemaakt. De rapportage over de
besteding van deze gelden wordt door CMGDM gedaan.
Ten bate van cash flow management werd door VvT deels een voorschot aan CMGDM betaald (gefinancierd
uit leningen door particulieren), deels werden de gelden pas later doorgestuurd. Dit resulteert in een
balanspost in de balans.
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4.4. Conclusies

De winst- en verlies rekening was negatief in 2011, en positief in 2012 door de ontvangen gift van € 2800.

Het exploitatiesaldo van de Stichting per 31/12/2012 is negatief ( € -1935). De oorzaak hiervan is dat niet
alle VvT kosten door subsidies konden worden gedekt. Het saldo is wel verbeterd in vergelijking met het
vorig jaar (2011) door de ontvangen gift in 2012.

De vordering van de lokale project partner CMGDM op VvT bedraagt per 31/12/2012 € 3.268,50. Deze
vordering zal door CMGDM niet op korte termijn worden opgeëist, zodat er tijd is om in 2013 deze gelden
door verdere fondsenwerving te verkleinen.

Er is in 2012 door VvT een bedrag van € -492 teveel op de leningen van prive-personen afgelost. Dit bedrag
zal in 2013 worden teruggevorderd.
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5 Financiele jaarrekening
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Bijlage: Overzicht voorlichting- en fondsenwervingsactiviteiten in Nederland

Dit hoofdstuk geeft de inhoudelijke verantwoording over het verloop van de voorlichtingsactiviteiten in
Nederland gedurende de gehele looptijd van het project in het ontwikkelingsland (verslag jaar 2011/2012).
De voorlichting en promotie in Nederland heeft op twee pijlers gerust: doorlopende activiteiten en diverse
incidentele. Doorlopend waren de website (www.lambahoany.org) en het op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in Madagascar van een groeiende groep geïnteresseerden via een per e-mail verzonden
nieuwsbrief, ongeveer 100 mensen, merendeels hoger opgeleid en werkzaam in kaderfuncties of in een vrij
beroep en verspreid over Nederland wonend en enkelen in België. Gezien de gebeurtenissen in Madagascar
is in de voorlichting naast aan het project ook aandacht besteed aan de politieke crisis. In de laatste jaren
wordt in toenemende mate van verschillende internetmogelijkheden gebruik gemaakt. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de uitgevoerde voorlichtingsactiviteiten en de doelgroepen.

Project website en andere internet media

De website www.lambahoany.org is het belangrijkste middel om toeristen voor een bezoek aan Lambahoany
te interesseren en hen daartoe te informeren. Daarnaast levert de website projectinformatie. Momenteel
wordt de website verder geprofessionaliseerd. De informatie is ook in andere talen (Engels en Frans)
beschikbaar gemaakt. Potentiële toeristen vormen de beoogde doelgroep; meestal de wat avontuurlijk
aangelegden en met bovengemiddelde culturele interesse in Madagascar.
Er is een begin gemaakt met het gebruikt van andere sociale media. Een facebook pagina is in ontwikkeling.
De beoogde nieuwe doelgroep is de groep actieve gebruikers van internet. Dit zijn met name voor PIFworld
jonge mensen met een brede interesse.

Partner OneWorld

Stichting Vrienden van Toamasina is aangesloten bij het OneWorld platform dat tot doel heeft project
informatie te publiceren en te promoten

Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Vrienden van Toamasina publiceert vacatures voor vrijwilligers via de vacaturebank VCA. Naast een
effectief rekruteringsmiddel is dit ook een promotiemogelijk voor het project gericht op de vele bezoekers
van de site. De Stichting is ook aangesloten bij Bureau Internationale Samenwerking.

Nieuwsletter

Halfjaarlijks wordt een nieuwsbrief naar de vaste contacten en donateurs gestuurd (ongeveer 100). Zie een
voorbeeld in de bijlage (apart document).

Donateurenbestand

Het donateurenbestand van de Stichting wordt regelmatig geïnformeerd en gevraagd om financiële bijdragen.
Dit is de belangrijkste bron van giften.

Vakantiebeurs

Een van de Vrienden van Toamasina heeft de Vakantiebeurs in het jaarbeursgebouw in Utrecht bezocht,
heeft contacten gelegd met touroperators actief in Madagascar en heeft op persoonlijke basis informatie over
het project verschaft.

Folders

Er is een folder ontwikkeld om het project en de ecotoeristische mogelijkheden onder de aandacht te
brengen. De folder is onder meer verspreid via buitensportwinkels.
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Samenwerking met de Madagascar Vereniging Nederland

Informatie over het project is verspreid op bijeenkomsten van de Madagascar Vereniging Nederland
(vereniging van Madagassiërs in Nederland).

Persoonlijke netwerken

Twee Vrienden van Toamasina hebben hun hele kennissen- en vriendenkring informatie over het project per
mail doen toekomen met het verzoek geld te storten. Ongeveer zestig mensen zijn bereikt, hoger opgeleid,
werkzaam in kaderfuncties of vrije beroepen, Rotterdam en omgeving en Amsterdam en omgeving.

Spreiding van de voorlichting

Activiteit Datum of periode Doelgroep Aantal
mensen/
oplage

Plaats of regio

Website
www.lambahoany.org

hele project
periode

divers 1000 Nederland/Wereld

Facebook pagina Hele project
periode

divers Nederland

Benaderen huidig
persoonlijk netwerk

Hele project
periode

geïnteresseerden 200 Nederland/Wereld

Folder/ Brochure hele jaar geïnteresseerden 200 West Nederland/Wereld

Mailing / donateurenbestand 1 x per kwartaal
Newsletter

300-600 Nederland

Aanschrijven particuliere /
bedrijfsfondsen

Hele periode Fondsbeheerders
en bestuurders

29 fondsen Nederland

Koninginnedag actie 30 april 2011 Publiek 200 Amsterdam

On-line platforms, inclusief
OneWorld

hele jaar divers onbekend Nederland/Wereld

Reizigers en bezoekers
project

hele jaar ecotoeristen 200 Nederland/Wereld

Benaderen reisorganisatie en
gidsen

hele jaar ecotoeristen 100 Nederland/Wereld

Benaderen potentiële
toeristen

hele jaar/januari:
vakantiebeurs

ecotoeristen 500 Nederland/Wereld

Publicatie kalender
Madagascar

December 2011 Vrienden en
bekenden.
Donateurs.
Geinteresseerden

100 (geprint) Nederland

Media hele jaar lezers onbekend Nederland

Toelichting

 Door middel van een mailing hebben wij geïnteresseerden geïnformeerd over de voortgang van het
project en Madagascar in het algemeen.

 Met de website proberen we op een nog betere manier informatie te geven aan geïnteresseerden in het
project en de ecotoerisme trekkings.
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 Via verschillende on-line platforms informeren we diverse groepen mensen over de voortgang van het
project en over Madagaskar in het algemeen. Via PifWorld worden de ruim 4000 gebruikers op de
hoogte gebracht van de activiteiten van het project.

 De bezoekers van het project in Madagascar is actief gevraagd om aandacht voor het project te vragen in
de eigen kennissenkring. Via activiteiten en evenementen als de Vakantiebeurs, zijn toeristen benaderd
en geïnformeerd over de ecotoerisme trekkings van het project en het project zelf.

 Aanschrijven particuliere fondsen. 29 fondsen zijn benaderd, 6 hebben een donatie gedaan, 7 hebben het
verzoek afgewezen om diverse redenen, 16 gaven geen respons.

 Publicatie folder en verspreiding in reiswinkels.
 Koninginnedag actie: Infostand op straat in Amsterdam.
 Artikelen aangeboden aan opiniepagina NRC (2 x) niet gepubliceerd, aan Libelle 1x, ook niet

gepubliceerd; wel twee artikelen op OneWorld.
 Er is een verjaardagskalender gemaakt met foto's van Madagascar en informatie over Madagascar en het

project (december 2011). De verjaardagskalender wordt via de website, op evenementen en via vrienden
en familie en het bestaande netwerk verspreid.


