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Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname 

t.a.v. dhr. H. Comvalius 

Lambertus Hortensiuslaan 66 

1412 GX  Naarden 

 

 

 

Voorthuizen, 26 september 2017  

 

 

Geachte heer Comvalius, 

 

Wij hebben het genoegen u hierbij ons rapport aan te bieden van Stichting Duurzame 

Ontwikkeling Nederland Suriname.  

 

Beoordelingsverklaring 

 

 

Ingevolge uw opdracht hebben wij het rapport over het jaar 2016 samengesteld op basis van 

de richtlijn 650 van de door u verstrekte gegevens.  

 

Uit de beoordeling en samenstelling van de jaarrekening is er niets geconstateerd waardoor 

het getrouwe beeld van de jaarrekening in twijfel kan worden getrokken. 

 

 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

 

Hoogachtend, 

 

D. Koster Advies B.V. 

 

 

 

 

D. Koster 
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Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) 

Verslag van de directie over 2016 

 

Algemeen 

2016 heeft in het teken gestaan van het jaarcongres ‘Voeding, Gezondheid en duurzame 

landbouw in Suriname’, met daarin de award voor het duurzaamste agrarische mkb 

bedrijf van Suriname. De awards zijn uitgereikt aan 3 primaire landbouwers die met 

grote doorzettingskracht onder moeilijke omstandigheden hebben bewezen dat duurzame 

landbouw, economisch verantwoord en lonend is. De Surinaamse bedrijven Varross en 

Interfarm hebben het prijzengeld ter beschikking gesteld. De organisatie van de award is 

opnieuw mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het ministerie van Economische 

Zaken. Hiernaast is op het congres aandacht besteed aan voeding en gezondheid van de 

bevolking van Suriname. 

Verder zijn er 4 bestuursvergaderingen gehouden en er zijn twee nieuwsbrieven 

uitgebracht. 

 

Projecten 

In 2016 is het 2 e jaar van Turtle Watch georganiseerd wat zeer succesvol is geweest. In 

dit project zijn ruim 40 vrijwilligers gedurende het legseizoen van de zeeschildpadden 

ingezet om de eieren en de zeeschildpadden te beschermen tegen rovers. Dit project is 

wederom gefinancierd door stichting Boomgaard en vele kleine donateurs. 

Er is vanuit de Twinning een kleine aanvraag gehonoreerd voor de opzet van een 

sportmuseum voor komende generaties Surinamers die interesse hebben voor de 

sporthelden van weleer. Er is een digitale kennisbank Suriname Nederland met als 

thema’s landbouw, energie en toerisme worden opgezet. 

 

Financiën 

Turtle Watch project zal in 2017 worden voortgezet en er zal opnieuw een aanvraag bij 

o.a. stichting Boomgaard worden ingediend. In 2017 zal wederom met ondersteuning 

van het ministerie van EZ en co-sponsoren, een landbouwcongres met als titel ‘Voeding 

en duurzame landbouw in Suriname’ worden georganiseerd, inclusief de uitreiking van de 

award voor de duurzaamste mkb-landbouwer worden georganiseerd. 

Aan het eind van 2016 hebben we een bedrag van euro € 10.007,- kunnen toevoegen 

aan de bestemmingsreserve van 2017. 

 

Interne organisatie 

De stichting ontplooit al jaren met minimale middelen en mankracht activiteiten. Ook in 

2016 was dit niet anders. In 2016 bestond de stichting uit twee deeltijd-vrijwilligers en 

een deeltijd- coördinator. Deze mensen en een actief bestuur hebben in 2016 zorg 

gedragen voor alle uitgevoerde activiteiten. 

Het bestuur is in 2016 stationair gebleven. Dit heeft mede bijgedragen tot het realiseren 

van de stichtingsdoelstellingen. Wij kijken ook in 2017 uit naar een nauwe en 

constructieve samenwerking tussen bestuur, directie en Raad van Advies. 

Allen die hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van onze doelstellingen in 2016, 

zijn wij bijzonder erkentelijk en kijken uit naar voortzetting van dezelfde betrokkenheid 

in 2017. 
 

 

 

1. Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) 
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De stichting d’ONS is op 14 december 2006 officieel opgericht 

 

 

1.1 Bestuur 

 

Het bestuur van d’ONS was op 31 december 2016 als volgt samengesteld: 

 

Jacqueline Marian Cramer Voorzitter bestuur 

Ansolus Jacobus de Smet  Penningmeester 

Hans George Ouwerkerk  Secretaris  

Robert Paul Putter-Engel  Algemeen lid 

Jan Cornelis den Bakker  Algemeen lid 

 

 

1.2 Organisatie 

De dagelijkse leiding van de stichting is gedelegeerd aan de directie in de persoon van drs. 

Hendrik Comvalius. 

 

 

1.3 Vergaderingen 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 4 keer vergaderd en in december is een eindejaarsdiner 

georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Begroting 2016 en werkelijk 2016 
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Begroting 2016 

Totaal benodigd budget programma Stichting d’ONS in 2016  

 

Uitgaven 
 

  Per maand 
 

Per jaar: 

Personeelskosten  
(1 medewerker) 

 
Bruto € 787, - 

Bruto:  
€ 9444, -  

    

Organisatiekosten:  

Huurkosten € 600, - €7.200, - 

Elektra € 105, - € 1260, - 

Water € 53, - € 636, - 

Telefoon  € 200, - € 2400, - 

Website  € 200, - € 2400, - 

Folders, overige 
kantoorbenodigdheden, ICT  

€ 200, - € 2400, - 

Vlieg- en verblijfkosten 
evaluatiebezoeken directeur 

€ 300, - € 3.600, - 

Eindejaar diner  € 1500,- 

Vlieg- en verblijfkosten 
evaluatiebezoeken 
projectmedewerker 

€ 300, - € 3.600, - 

Onvoorzien  € 2.960, - 

Totaal                                                                                          € 35.000, - 

 

 

 

Begrote Inkomsten 

 
Activiteit Opbrengst 

Vaste donateurs € 2500, - 
 

Congres duurzame landbouw min EZ       € 20.000, - 

Donatie Kopper Cress t.b.v. organisatie d’ONS       € 6000,- 

  

Twee nieuwsbrieven €1500, - 

 

Overige donateurs € 3000,- 

Huur bijdrage Reine bv € 4800,- 

Bijdrage Edukans Agro leerlijn € 10.000,- 

Twinning 2016 € 5.000,- 

Totale opbrengsten € 52.800,- 

  

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag 2016 
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3.1 Financiële positie 

 

 

Financiële positie 

 

   31.12.2016 31.12.2015 

     

   € € 

Vlottende activa   42.383 17.209 

Vlottende passiva   31.360 16.193 

     

Werkzaam vermogen   11.023 1.016 

     

Financiering van het vermogen     

     

Vermogen   11.023 1.016 

Langlopende schulden   0 0 

Totaal Liquide middelen   11.023 1.016 

     

Liquiditeitsontwikkeling     

Werkkapitaal per 31 december 2015   1.016  

Werkkapitaal per 31 december 2016   11.023  

Toename liquiditeiten   10.007  

     

 

 

 

Staat van herkomst en besteding van middelen 

 

   31.12.2016 31.12.2015 

     

Herkomst de middelen     

     

Exploitatieoverschot   10.007 -12.879 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

3.2 Balans 
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Balans per 31 december 2016   31.12.2016 31.12.2015 

Activa     

   € € 

     

Immateriële vaste activa   0 0 

Materiële vaste activa   0 0 

Financiële vaste activa   0 0 

   0 0 

     

Handelsdebiteuren   120 850 

Vorderingen en overlopende activa   6.317 3.417 

Effecten   0 0 

Liquide middelen   35.946 12.942 

   42.383 17.209 

     

     

     

     

     

Totaal activa   42.383 17.209 

 

 

Passiva   31.12.2016 31.12.2015  

      

   € €  

      

Reserves   0 0  

Continuïteitsreserve   0 0  

Bestemmingsreserve   0 0  

Herwaarderingsreserve   0 0  

Overige reserves   11.023 1.016  

   11.023 1.016  

      

Bestemmingsfondsen   0 0  

Voorzieningen   0 0  

      

Langlopende schulden   0 0  

      

Kortlopende schulden   31.360 16.193  

   31.360 16.193  

      

      

      

Totaal passiva   42.383 17.209  

 

 

3.3 Staat van baten en lasten over het jaar 2016 

Staat van baten en lasten over 2016 €  €  
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Baten     

Baten uit eigen fondswerving 80.459  54.761  

Subsidies van overheden 15.000  15.000  

  95.459  69.761 

Lasten     

Prijzengeld award 0  43.507  

Matapica 0  20.688  

Projectkosten 54.729    

     

     

Totaal besteed  54.729  64.195 

Kosten eigen fondswerving 5.344  9.223  

Kosten gezamenlijke acties 0  0  

Kosten acties derden 0  0  

Kosten verkrijging subsidies 0  0  

Kosten van beleggingen 0  0  

Kosten werving baten  5.413 
 

 5.344  9.223 

Kosten beheer     

Salaris 7.865  2.079  

Sociale lasten 1.467  0  

Huisvestingkosten 9.428  1.612  

Kantoorkosten 3.080  4.608  

Publiciteit en communicatie 0  923  

Eindejaarsdiner 1.694  0  

Bankkosten 328  0  

  25.379  9.222 

     

Resultaat  10.007  -12.879 

Resultaatbestemming     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Continuïteitsreserve   0  

Bestemmingsreserve   0  

Herwaarderingsreserve   0  

Overige reserve 10.007  -12.879  

Bestemmingsfonds   0  

Totaal  10.007  -12.879 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Toelichting 
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Grondslagen voor valuta-omrekening 

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. 

Koersverschillen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-en-verliesrekening zijn 

omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transactie geldende 

koers. 

 

Grondslagen van waardering 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een 

voorziening getroffen. 

 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

 

Toelichting op de balans 

 
Vorderingen en overlopende activa 

 
Borg   2.500 2.500 

 

Liquide middelen 

 
Kas   200 200 

ING Bank NL08INGB0673625494   8.028 1.143 

ING Bank NL84INGB0008482225   2.199 11.599 

ING Bank NL98INGB0007557466   25.519 0 

     

Totaal Liquide middelen   35.946 12.942 

 

 

Kortlopende schulden 

 
Crediteuren   8.860 6.755 

Belastingen en premies werknemersverzekeringen   0 846 

Overige schulden en overlopende passiva   22.500 8.592 

Totaal schulden en overlopende passiva   31.360 16.193 

 

 

Overige Schulden en overlopende passiva 

 
Accountantskosten   2.500 2.500 

Vooruit ontvangen giften   20.000 5.000 

Diversen   0 1.092 
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Totaal schulden en overlopende passiva   22.500 8.592 

 

 

4. Doelstelling 
 

Onze missie  

Stichting d’ONS wil de natuur van Suriname veiligstellen voor volgende generaties. Met 

ruimte voor mens en economie en samen met organisaties, bedrijven en inwoners van 

Suriname. 

Vanuit onze kernwaarden “betrokkenheid, samenwerking en bewustwording” ontwikkelen 

wij projecten die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling in 

Suriname op het gebied van landbouw, energie en toerisme:  

1. Landbouw: gezonde landbouw gericht op voedselveiligheid, schoon milieu en goede 

gezondheid. Een kringloopeconomie waar geen grondstoffen verloren gaan en 

vervuiling wordt voorkomen.  

2. Energie: Inzet van zonne-energie vooral op plaatsen waar nauwelijks tot geen 

aansluiting op het lichtnet mogelijk is.  

3. Toerisme: beschermen en behoud van de reuze schildpadden in Suriname. 

Onze doelen 

1. Behoud van natuur en goede leefomgeving in Suriname voor toekomstige 

generaties. 

2. Bewustmaking van met name de jeugd van de waarde van de natuur en een 

goede leefomgeving in Suriname. 

3. Door educatie en bewustwording een duurzame ontwikkeling van de agrarische 

bedrijven in Suriname. 

4. Werken met koplopers; duurzame bedrijven binnen de sectoren agro, energie en 

toerisme.   

 


