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[briefab]

Aan het bestuur van

Stichting Timbo Afrika

Noordenseweg 48 

2421XX Nieuwkoop

Apeldoorn, 10 maart 2021

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw besloten vennootschap samengesteld, waarin

de balans met tellingen van € 669.708 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 492.071,

zijn opgenomen.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Timbo Afrika te Nieuwkoop is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten

lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met richtlijn

voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen C2 "Kleine fondswervende organisaties". Wij

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving

toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft

voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Timbo Afrika. Wij

hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te

geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

boon accountants belastingadviseurs bv

Christiaan Geurtsweg 1
Postbus 175
7300AD Apeldoorn

055 - 5 498 500
www.boon.nl
boon@boon.nl

IBAN
BIC
KvK

NL36 INGB 0653 0633 18
INGBNL2A
08161388

BTW
Beconnummer 11 88 86

NL8183.47.089.B.01

Op onze diensten zijn de SRA algemene voorwaren van toepassing, in welke voorwaarden onze aansprakelijkheid wordt beperkt.
Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. Member of Russell Bedford International - a global network of professional services firms.



Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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3                Algemeen

3.1                Doelstelling

De stichting heeft ten doel: (conform artikel 2 statuten)

a. het stimuleren en ondersteunen van kansarme jeugdigen in Afrika bij hun opleiding tot ranger in

natuurparken in Afrika.

b. het initiëren en ondersteunen van opleidingen als hiervoor onder a bedoeld;

c. het bevorderen van de totstandkoming van een corridor tussen West-Afrika en Zuid-Afrika ten behoeve van

de flora en fauna;

d. het stimuleren van natuurbehoud in Afrika;

e. het doen van donaties aan andere stichtingen die een gelijk doel nastreven; en al hetgeen daarmee verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het werven van fondsen en geldmiddelen.

3.2                Bestuur

De bestuursleden zijn:

- de heer A.L. Hartog; voorzitter;

- mevrouw G.H. Hartog-Shutte; secretaris;

- de heer A.R. Boon; algemeen lid;

- de heer T.L.A. Zeldenthuis; algemeen lid;

3.3                Oprichting besloten vennootschap

Bij notariële akte d.d. 24 december 2004 verleden voor notaris Mr. E.I. Kortlang te Leiden is opgericht de

vennootschap Stichting Timbo Afrika. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /

respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap Stichting Timbo Afrika. 

Tot zover het accountantsverslag met de analyses en interpretaties bij de jaarrekening waarbij door ons een

samenstellingsverklaring is afgegeven. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V.

w.g. J.W.A. van der Put AA 

{{*esl:Signer1:capture:size(250,150),offset(-50,-140)}}
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1                Balans per 31 december 2019

(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 2.442 -

Financiële vaste activa  (2) 1 1

2.443 1

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 663.761 172.224

Liquide middelen  (4) 3.504 11.889

667.265 184.113

669.708 184.114

Passiva

Reserves en fondsen  (5)

Algemene reserves 11.212 10.809

Bestemmingsreserves 658.496 166.828

669.708 177.637

Kortlopende schulden  (6) - 6.477

669.708 184.114

Bij rapport d.d. 10 maart 2021

Stichting Timbo Afrika, Nieuwkoop
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Stichting Timbo Afrika   

Bestuursverslag 2019 



Voorwoord 

Geboren vanuit passie voor de natuur en behoud hiervan voor de volgende generaties, zet stichting Timbo 
zich in voor verschillende facetten die met natuurbehoud te maken hebben. Stichting Timbo Afrika heeft als 
hoofddoel drie pijlers die aangehouden worden in de uitvoering van haar projecten en als rode draad door 
dit verslag zullen dienen. 

1. Bescherming, research en de herplaatsing van het wildlife in Afrika, door het creëren van wildlife 
corridors (migratiewegen) zodat wildlife vrij kan migreren.  

2. Community engagement om zo goed mogelijk het human/ wildlife conflict op te lossen. En waar 
mogelijk in combinatie met het stimuleren en ondersteunen van jongeren bij het opbouwen van hun 
carrière in natuurparken in Afrika. 

3. Alle winsten die behaald worden d.m.v. commerciële activiteiten gaan terug naar de natuur en 
wildlife bescherming. Fondsenwerving is hier ook een onderdeel van.  

Wij zoeken dan ook vaak naar producten, organisaties en bedrijven die bijdragen aan onze pijlers. Hoe 
klein de bijdrage ook is, in welke vorm, zo creëren wij een olievlek, om onze gezamenlijke impact voor de 
natuur en de volgende generaties te vergroten.  

In dit activiteitenverslag rapporteert het bestuur over de werkzaamheden 2019 van Stichting Timbo Afrika.  

Namens het bestuur, 

Albert Hartog  
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1.  Gegevens 

Stichting Timbo Afrika is gevestigd: 

Stichting Timbo Afrika  
Noordenseweg 48 
2421 xx Nieuwkoop  

RSIN 814369467
Type Stichting
Naam Stichting Timbo Afrika
Geregistreerd in Nieuwkoop
Bezoekadres Noordenseweg 48, 2421XX Nieuwkoop
Telefoon +31-172409152
Datum van registratie 24-12-2004
Datum laatste wijziging 03-04-2009
Activiteiten SBI-code: 94993

De stichting heeft een eigen website: http://www.timbo-afrika-foundation.org  

Alle bestuursleden zijn volledig belangeloos betrokken bij Stichting Timbo Afrika en ontvangen in dit kader 
geen beloning noch een onkostenvergoeding. 

Bestuur van Stichting Timbo bestaat uit de volgende personen; 

Albert Hartog
Oprichter van Stichting Timbo Afrika en investeerder in verschillende projecten over de gehele wereld. 
Eigenaar van Active Capital Company in Nederland en honorair consul van Antigua. Albert is op dit moment 
voorzitter van het bestuur. 

Dick Zeldenthuis
(Mede) eigenaar en Directeur van Active Capital Company in Amsterdam 

Didy Schutte
Zelfstandig internationaal interieurontwerpster. Didy is secretaris van Timbo Afrika. 

Anton René Boon
Eigenaar van RB Belastingadvies. 

1.1 ANBI 

Door de belastingdienst is in 2009 aan de stichting de ANBI-status verleend (RSIN: 814369467) Dat wil 
zeggen dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt gezien.  



2. Terugblik, doelstellingen  

In de periode van de opstart, 2016-2018, heeft Stichting Timbo Afrika voor het realiseren van haar pijlers 
luxe accommodaties gebouwd in het Tuli Block, Botswana. Koro River Camp en Koro Island Camp zijn 
gerealiseerd door het opzetten van een lokale entiteit aldaar - Terra Conservancy Operations. Om te 
voldoen aan lokale regels en voorschriften is dit de dochtermaatschappij geworden.  

Terra Conservancy wordt geleid door Jurgen Elbertse, een Nederlandse manager die al vele jaren in Afrika 
woont, en is verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten ter plaatse. Stichting Timbo Afrika houdt een 
100% belang in Terra Conservancy Operation en is een vennootschap opgericht in Botswana. Stichting 
Timbo verstrekt jaarlijks gelden aan Terra Conservancy Operations (bedragen variëren over de jaren en tot 
en met eind 2019 is er voor een totaal bedrag van meer dan EUR 1,5 miljoen ter beschikking gesteld).  
Zo heeft Terra Conservancy in 2016 een start kunnen maken met het verkrijgen van grond aan de Limpopo 
rivier op de grens met Zuid-Afrika, waar de accommodaties gebouwd zijn. 

De toeristenaccommodaties zijn gebouwd door inzet van lokale en door Terra Conservancy Operations 
opgeleide mensen. De “look and feel” van de Safari tented camps ligt rond de vier sterren plus. De bouw is 
in 2017 van start gegaan en alle medewerkers van Terra Conservancy Operations komen uit de regio; van 
Rangers, keuken brigade, tot facilitaire dienstverlening en gastheren/dames en technische staff. Al deze 
mensen zijn getraind om de gasten een unieke ervaring te geven in het beleven van Afrika in de breedste 
zin van het woord, onder de naam The Africa Experience.  

Stichting Timbo Afrika verstrekt de middelen om de opstart investering van de accommodaties (inclusief het 
opstarten van de exploitatie) te doen en hiermee ook Terra Conservancy Operations de ruimte te geven om 
haar exploitatie kosten zo laag mogelijk te houden.   

Terra Conservancy Operations ontvangt toeristen met een voorliefde voor Afrika en natuurbehoud en heeft 
een winstdoelstelling. Deze winst is echter volledig bedoeld om aan te wenden ter verdere realisatie van de 
doelstellingen van Stichting Timbo.  

2.1 Missie, Visie, doelstellingen stichting Timbo Afrika   

2.1 Missie:  

De droom (Timbo 2050): één van 's werelds grootste wildcorridors te realiseren welke Botswana met 
Mozambique verbindt, voor toekomstige generaties. Dit zal gefaciliteerd worden door het herinvesteren van 
alle winsten uit de commerciële activiteiten (safari tent kampen in Botswana) in de natuur, onderzoek, anti-
stroperij en leefbare gemeenschappen.  

2.2 Doelstellingen  

Stichting Timbo is een geregistreerde ANBI die projecten ondersteunt ter bescherming van het wildlife in 
Afrika, en waar mogelijk in combinatie met het stimuleren en ondersteunen van leefgemeenschappen, en 
het helpen van jongeren bij het opbouwen van hun carrière in natuurparken in Afrika. 

Dit doet zij door middel van:    

1. Het bieden van tijd en kennis ter bevordering van de organisatie van het project.  



2. De Stichting biedt kennis en ondersteuning bij het aanbrengen van focus, structuur en het opzetten 
van een lange termijn strategisch plan, waarbij tevens gekeken zal worden naar mogelijkheden 
voor inkomensgenerende activiteiten ter bevordering van de doelstellingen.  

3. Daarnaast biedt de Stichting een netwerk waar initiatieven gebruik van kunnen maken voor het 
delen van kennis en kunde in samenspraak met andere organisaties en fondsen.  

4. Financiële ondersteuning aan projecten vanuit de Stichting die behaald worden met de 
commerciële activiteiten van The Africa Experience, luxe tented safari accommodaties in 
Botswana.  

3. Samenwerking bestuur NL & Afrika 

Het bestuur van Stichting Timbo Afrika overlegd samen met Terra Conservancy Operations in Botswana op 
zeer regelmatige basis. Het bestuur van Timbo en Terra zijn maandelijks, en sommige teamleden wekelijks, 
via calls bijeengekomen om de lopende activiteiten van Timbo en The Africa Experience te bespreken en, 
waar mogelijk, aan te sluiten bij zakelijke afspraken of projectbezoeken.   

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen komt het gehele bestuur bijeen en worden alle belangrijke 
zaken, updates en nieuwe samenwerkingen uitvoerig besproken.  Bij deze vergaderingen vinden ook alle 
besluitvormingen voor de stichting plaats.  De aansturing van het team en het evalueren op de verrichtte 
werkzaamheden werd gedurende het jaar proactief door het gehele bestuur gedaan.  Ook is er per 1 
oktober 2020 een nieuwe sales en marketingmanager aangenomen voor Nederland, zij is daarnaast 
verantwoordelijk voor de documentatie van gespreksverslagen en agenda’s.  

4. Activiteiten stichting Timbo Afrika 

Het afgelopen jaar hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden in de volgende categorieën; 

4.1 Ongoing activiteiten managing Central Tuli block game reserve  

o   Sinds de oprichting van de stichting zijn er op continue basis overlegvergaderingen geweest met 
lokale belanghebbenden zoals de lokale community, landeigenaren en de overheid om steun te 
krijgen voor het opzetten van het natuurbeschermingsproject onder de vlag van het Centraal Tuli 
Block Game Reserve.  

4.2 Onderzoek & strategie 

 o   Het in kaart brengen van initiatieven die aansluiten bij de missie & visie van stichting Timbo 
(pipeline van potentieel nieuwe partners).   

• Onderzoeken waar lokaal behoefte aan is, community engagement en management, 
human wildlife conflict in kaart brengen 

• Onderzoek naar leefgebieden van luipaarden, neushoorns en hyena’s. En dan met name 
de zeldzame bruine hyena.  



4.3 Verbreding kennis en netwerk  

o   Deelname aan verscheidene fondsenbijeenkomsten om zo het contact met andere fondsen te  
versterken 

o   Het bijwonen van verscheidene evenementen 

4.4 Versterking samenwerking partners 

o   Versterking samenwerking met partners  
o   Het team heeft dit jaar meermaals contactmomenten gehad met alle samenwerkingspartners om 

goed geïnformeerd en betrokken te blijven bij hun activiteiten 
o   Stichting Timbo is waar mogelijk, aanwezig geweest op de bijeenkomsten en evenementen van 

onze partners  

4.5 Financiën donaties en fondsenwerving  

o   Een percentage van de behaalde winsten van Active Capital wordt op continue basis gedoneerd 
aan Timbo 

o   Bepaalde partijen worden momenteel in kaart gebracht voor fondsenwerving. Er is een nieuwe 
website gemaakt waar het doneren makkelijker zal verlopen.   

5. Belangrijkste risico’s en onzekerheden  

Het opstarten van een toeristische accommodatie met als doel winstgevend te zijn en deze winsten aan te 
wenden voor het realiseren van de doelstelling van Stichting Timbo is een uitdagende klus. De markt voor 
(luxe) safari’s is erg competitief en dit leidt ertoe dat de juiste positionering in de markt erg belangrijk is om 
een noodzakelijke bezetting te realiseren. In het jaar 2016 is enkel een start gemaakt met de plannen en 
derhalve zijn er in Terra Conservancy Operations nog geen opbrengsten gegenereerd. Vanaf 2018 zijn 
reeds veel betalende gasten verwelkomd in Koro River Camp. De bezetting is geleidelijk toegenomen en 
naar verwachting wordt in 2021 een bezetting van zo’n 40% verwacht. Zodra Terra Conservancy 
Operations vanaf dat moment winstgevend is, kunnen de verstrekte middelen door Stichting Timbo verder 
aangewend worden voor het uitbreiden van de grondposities om zo de gewenste wild corridor te creëren. 

Stichting Timbo bestaat nog niet lang en was de eerste twee jaar grotendeels afhankelijk van één 
geldschieter. Nu we een aantal jaren verder zijn en alle kanalen versterkt hebben, zoals een nieuwe 
website en nieuwsbrieven meer op orde hebben, komen daar meerdere geldschieters die zich aan Timbo 
verbinden. In 2019 is een veelvoud aan donaties ontvangen van meerdere geldschieters en is de totale 
donatie opbrengst gegroeid  van EUR 0,3 mln naar 0,6 mln. 

6. Projecten 2019  

6.1 Mijlpaal is het opzetten van de anti-stroper units/ teams in het gebied, dit zal een ongoing activiteit 
blijven. Timbo Afrika heeft in 2017 een toezicht vliegtuig (Jabiru430) gedoneerd aan het Department of 
Wildlife, onderdeel van het Ministerie van Toerisme en Milieu. Dit geeft vandaag de dag nog steeds veel 
mogelijkheden om het gebied te controleren.  



6.2 Rock art - Ondersteuning van het ondernemerschap, ondersteuning van het cultureel en historisch 
erfgoed. Timbo Afrika is begonnen met het ondersteunen van kleine lokale bedrijven met het adviseren van 
een zoekende koper voor hun producten. We zijn ook begonnen met een beschermingsprogramma voor 
rotskunst die in het gebied is ontdekt. Dit is een uniek project tot 2021. 

6.4 Samenwerkingen - Eventuele samenwerking en gesprekken zijn opgezet met partijen zoals de Peace 
Parks Foundation en Elephants Alive 
In oktober 2020 is er contact gelegd met de Peace Parks Foundation voor de eventuele samenwerking ter 
(financiële ondersteuning van de projecten). 

6.5  Human Wildlife Conflict - In en rondom de gebieden waar wij onze safari tenten kampen exploiteren 
werken wij als stichting zo veel mogelijk hand in hand met de lokale autoriteiten en lokale boeren om ervoor 
te zorgen dat het zogenaamde human wildlife conflict zoveel mogelijk op te lossen.  Stichting Timbo Afrika 
voert gesprekken met o.a. boeren in het gebied en heeft een compleet nieuw, geëlektrificeerd hek rond de 
kraal van de boer geplaatst om zijn vee te beschermen.  

6.7 Er is een start gemaakt met een renovatieproject van het lokale Day care center plus de aanleg van een 
groente tuin.  

6.8 Terugplaatsen diersoorten - Een ongoing proces is het herintroduceren van bedreigde diersoorten. 
Hierover worden veel gesprekken gevoerd maar alles valt en staat met een veilig leefgebied. En vooral de 
bescherming hiervan. Het anti-stropers beleid moet verankerd zijn in deze droom en daarom is er een 
samenwerking opgezet met Smart Parks. Een Nederlands bedrijf welke slimme technologie levert d.m.v. 
wifi palen om via sensoren wildlife te beschermen. De installatie had in januari moeten plaatsvinden maar 
kon door de pandemie nog geen voortgang bieden.  

6.9 Werkgroepen en vrijwilligers - Er is gekeken naar de mogelijkheid om geïnteresseerden voor alles wat 
met wildlife en natuurbeheer te maken heeft bijeen te brengen en zo een community te creëren waar 
gepraat en van gedachten gewisseld kan worden over deze onderwerpen en de stichting. Ook dit 
continueren wij in het nieuwe jaar. 

6.10 Platform - Eveneens wordt de lodge gebruikt om jonge talentvolle onderzoekers een platform te geven 
om onderzoek te doen naar een variëteit aan flora en fauna; enkele voorbeelden zijn het in kaart brengen 
van het gebied en het inventariseren en identificeren van diverse diersoorten die leven in het gebied. Met 
name het onderzoek naar luipaarden en hyena’s geeft veel informatie over de wildstand en de 
samenstelling hiervan. 

In 2018 zijn ook diverse Nederlandse studenten geholpen met een stage binnen Koro River Camp. Deze 
stages zijn bedoeld om Nederlandse studenten te laten helpen bij de commerciële opstart van een luxe 
safari lodge alsmede om hen bekend te maken met natuurbehoud in de breedste zin van het woord. 
Eveneens heeft Stichting Timbo veel Nederlandse studenten laten helpen in het verscherpen van de 
marketingstrategie van Koro River Camp. In dit onderzoek is heel duidelijk geworden welke stappen in de 
commerciële strategie gezet moesten worden om de bezetting van Koro River Camp verder te 
optimaliseren. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek is in 2019 een commercieel medewerker 
aangenomen die deze commerciële strategie verder realiseert. Al met al biedt Stichting Timbo veel jonge 
talentvolle mensen de mogelijkheid om werkervaring op te doen en hun talent in te zetten voor 
natuurbehoud. 



7. Financieel beleid  

In 2019 heeft Stichting Timbo haar basis met betrekking tot geldschieters/ partners uitgebreid. De 
Nederlandse Investeringsmaatschappij Active Capital Company blijft vaste partner van Stichting Timbo 
naast AP Holding Zaanstroom en de heer A.L. Hartog.  

Stichting Timbo streeft ernaar om de administratie- en beheerkosten zo laag mogelijk te houden. In dit licht 
hebben alle bestuursleden ook afgezien van enige vergoeding. Zo goed als alle inkomsten van Stichting 
Timbo worden zo aangewend om haar doelstellingen te realiseren. Zoals aangegeven loopt dit grotendeels 
via de in Botswana opgezette vennootschap. 

8. Toekomstplannen 

In 2019 hebben we gemerkt dat de samenwerkingen en relaties met onze partners waren versterkt. Door 
veel te sparren, mee te denken en actief contact te onderhouden wisten we goed wat er speelde bij onze 
initiatieven. Deze positieve ervaring willen we graag meenemen in de wijze waarop we in de komende jaren 
te werk zullen gaan.  De bouw en ontwikkeling is gestart in 2017. In 2018 zijn de eerste gasten verwelkomt 
in Botswana en heden dag neemt de bezetting in Koro River Camp geleidelijk toe en de reviews van de 
gasten zijn zeer goed. Ook is er steeds meer kennis over de branding en de positionering.  We leren de 
markt steeds beter kennen en kunnen daar veel beter op aanhaken door het bieden van specials en 
bijzondere activiteiten. We creëren Timbo ambassadeurs over de hele wereld.  

Het onderzoeksteam zal blijven uitbreiden. Samenwerkingen met omringende landeigenaren blijft een 
ongoing proces. Dit is een belangrijke volgende stap voor het realiseren van de doelstelling van Stichting 
Timbo waar in de komende jaren de nadruk op zal komen te liggen. Goed te zien is dat omliggende 
landeigenaren open staan voor de gedachte een corridor te creëren. Hiermee is draagvlak gerealiseerd. 
Inmiddels zijn al hekken verwijderd tussen de verschillende stukken land van verschillende eigenaren. 
Hierdoor is al zichtbaar dat het wild zijn natuurlijke migratie route volgt en is er na zes jaar weer sprake van 
kuddes die rondtrekken over 70.000 hectare. 

De uitwerking om dit draagvlak te institutionaliseren zal op drie manieren een vervolg krijgen: 

1. Land bijkopen 
2. Land huren onder de voorwaarde dat de huurovereenkomst ruimte geeft voor het gedachtegoed 

van Stichting Timbo 
3. Landeigenaren via een constitutie zich laten committeren aan het gedachtegoed van Stichting 

Timbo 
4. Naamsbekendheid omhoog krijgen zorgt voor meer inkomsten  



2                Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

Baten

Baten uit eigen fondsen werving  (7) 606.035 261.709

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (8) 58.879 10.172

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten  (9) 835 993

Algemene lasten  (10) - 10

835 1.003

Saldo voor financiële baten en lasten 546.321 250.534

Financiële baten en lasten  (11) -765 24.596

545.556 275.130

Resultaat deelnemingen  (12) -53.485 -314.316

Saldo 492.071 -39.186

Resultaatbestemming

Algemene reserves 403 7.330

Bestemmingsreserves 491.668 -46.516

492.071 -39.186
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3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en

kleine rechtspersonen C2 "Kleine fondsenwervende organisaties".

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Timbo Afrika, statutair gevestigd te Nieuwkoop, geregistreerd onder Kamer van

Koophandelnummer 28104038, bestaan voornamelijk uit: (conform artikel 2 statuten)

a. het stimuleren en ondersteunen van kansarme jeugdigen in Afrika bij hun opleiding tot ranger in

natuurparken in Afrika.

b. het initiëren en ondersteunen van opleidingen als hiervoor onder a bedoeld;

c. het bevorderen van de totstandkoming van een corridor tussen West-Afrika en Zuid-Afrika ten behoeve van

de flora en fauna;

d. het stimuleren van natuurbehoud in Afrika;

e. het doen van donaties aan andere stichtingen die een gelijk doel nastreven; en al hetgeen daarmee verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin.

Lijst met kapitaalbelangen

Stichting Timbo Afrika te Nieuwkoop staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de

gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

Naam, statutaire zetel

Aandeel in het

geplaatste

kapitaal

%

Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd. 100,00

Botswana

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met 2019 mogelijk te maken.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het

bestuur van Stichting Timbo Afrika zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor

het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende

jaarrekeningposten.
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Foutherstel

In de jaarrekening 2019 van Stichting Timbo Afrika heeft foutherstel plaatsgevonden ten aanzien van de

waardering van de deelneming/vordering op Terra Conservancy Operations (Pty.) Ltd. tegen

nettovermogenswaarde in plaats van verkrijgingsprijs. Tevens is in de vergelijkende cijfers een deel van de

vordering op Terra Conservancy Operations (Pty.) Ltd. verantwoord als vordering op Africa Expercience

Marketing (Pty.) Ltd. aangezien de bedragen nu beschikbaar zijn. Tot slot heeft foutherstel plaatsgevonden ten

aanzien van de rekening-courant schuld AP Holding Zaanstroom B.V., wat feitelijk donaties ten behoeve van de

doelstellingen zijn geweest.

De invloed op het vermogen bedraagt € 191.939 negatief op 1 januari 2019. Dit bedrag is in de vergelijkende

cijfers over 2019 aangepast. De invloed op het resultaat 2019 bedraagt € 442.815 positief.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen

naar de behandeling per balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiële

instrumenten (derivaten).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen

die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een

bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht

kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor

deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De besloten vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid

waartoe het actief behoort. De realiseerbare waarde is de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten

welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de

boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last

verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger

gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief

zou zijn verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet

anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij

zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra

deze voorzienbaar zijn.

Ter verbetering van het inzicht wijkt de winst-en-verliesrekening af van de in het Besluit modellen jaarrekening

opgenomen modellen.

Baten uit eigen fondsen werving

Baten uit fondsenwerving worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarop zij

betrekking hebben.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Als financiële baten en lasten worden de naar tijdsgelang aan het verslagjaar toe te rekenen rentebaten en -

lasten opgenomen.

Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-

verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is

gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting Timbo Afrika

wordt toegerekend.
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4                Toelichting op de balans per 31 december 2019

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2019

Aanschaffingswaarde -

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

-

Mutaties 

Investeringen 2.540

Afschrijvingen -98

2.442

Boekwaarde per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde 2.540

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -98

Boekwaarde per 31 december 2019 2.442

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris  20
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2. Financiële vaste activa

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd. te Botswana (100%) 1 1

2019

€

2018

€

Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd.

Stand per 1 januari 1 1

Omzetting vordering in agio 962.976 -

962.977 1

Voorziening -962.976 -

Stand per 31 december 1 1

Stichting Timbo Afrika heeft een totaal bedrag geïnvesteerd van EUR 1,5 miljoen in Terra Conservancy

Operation (Pty.) Ltd. Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd. heeft in de periode 2016-2019 dit geld volledig

geïnvesteerd in het opzetten van een duurzaam en op natuurbehoud gerichte safari lodge. Deze lodge is

geopend in 2018 en de bezetting neemt elk jaar toe. Echter een opstartende operatie heeft ook te maken met

opstartverliezen. In dit licht is de deelneming in Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd. in 2019 afgewaardeerd

naar nihil. Stichting Timbo Afrika heeft tot nu toe alle opstartkosten volledig gefinancierd en blijft dit ook doen

naar de toekomst toe. 

Vlottende activa

3. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd. 197.967 962.975

Voorziening deelneming Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd. -44.617 -954.108

153.350 8.867

Op 25 februari 2021 is door de aandeelhouders van deze entiteit besloten de vordering om te zetten in kapitaal.

Dit door storting als zijnde agio kapitaal.

Overige vorderingen

Vordering Africa Experience Marketing (Pty.) Ltd. 484.829 163.357
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Aanbetaling verkrijging Machungulo Mozambique 25.582 -

4. Liquide middelen

ABN AMRO ZAR 2.376 2.177

ABN AMRO spaarrekening 139 139

ABN AMRO rekening-courant 989 9.573

3.504 11.889

Passiva

5. Reserves en fondsen

2019

€

2018

€

Algemene reserves
Stand per 1 januari 369.576 148.933

Foutherstel -358.767 -145.454

10.809 3.479

Resultaatbestemming 403 7.330

Stand per 31 december 11.212 10.809

De algemene reserves staan ter beschikking van het doel van de Stichting.

Het bovenstaande resultaatbestemming 2018 ad € 7.330 positief is als volgt te splitsen;

- Resultaatbestemming 2018 ad € 220.643 positief;

- Foutherstel 2018 ad € 213.313 negatief.
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Bestemmingsreserves

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserve t.b.v. project Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd.

Stand per 1 januari - -

Foutherstel 166.828 213.344

166.828 213.344

Resultaatbestemming 491.668 -46.516

Stand per 31 december 658.496 166.828

Indien een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft die door het bestuur is

aangebracht, is dit aangemerkt als een bestemmingsreserve. De algemene reserves is dat gedeelte van het

eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire

bepalingen kunnen beschikking voor het doel waarvoor de Stichting is opgericht.

Het bovenstaande resultaatbestemming 2018 ad € 46.516 negatief is als volgt te splitsen;

- Resultaatbestemming 2018 nihil;

- Foutherstel 2018 ad € 46.516 negatief.

6. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren - 817

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 1.960

Overlopende passiva
Nettoloon - 3.700
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5                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

7. Baten uit eigen fondsen werving

Ontvangen donaties particulieren 7.750 5.700

Ontvangen donaties bedrijven 598.285 256.009

606.035 261.709

8. Besteed aan de doelstellingen

Project Terra Conservancy Operations (Pty.) Ltd.

Personeelslasten 19.287 5.660

Afschrijvingen inventaris 98 -

Werk door derden 27.603 -

Algemene lasten 11.771 4.402

58.759 10.062

Overige doelstellingen

Overige giften en donaties 120 110

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2019 gemiddeld 1 personeelsleden (stagiaires) werkzaam, berekend op

fulltimebasis (2018: 1).

2019 2018

Onderverdeeld naar:

Afdeling marktonderzoek (stagiaires) 1 1
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Kosten beheer en administratie

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

9. Kantoorlasten

Automatiseringslasten 835 993

10. Algemene lasten

Reis- en verblijfskosten - 10

11. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 112 61.065

Rentelasten en soortgelijke lasten -877 -36.469

-765 24.596

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Koersverschillen 112 61.065

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rentelasten bank 877 618

Rente schuld A.P. Holding Zaanstroom B.V. - 35.851

877 36.469

12. Resultaat deelnemingen

Aandeel resultaat Terra Conservancy Operation (Pty.) Ltd. -53.485 -314.316
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