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Inleiding 
 
2020 is het jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het jaar dat de corona epidemie uitbrak. 
Het is niet verwonderlijk dat deze extreme omstandigheden ook impact hebben op de 
activiteiten van Riforest. Net voor het uitbreken van de pandemie, in januari 2020, hebben 
we gelukkig wel twee belangrijke activiteiten in de Rif kunnen uitvoeren. Een workshop 
binnen het Frame, Voice, Report project gecombineerd met de boomplantweek van seizoen 
2019-2020 waarin we circa 5000 bomen hebben kunnen verdelen over zes dorpen.  
 
Door de maatregelen hebben we een kleine vertraging opgelopen bij het afronden van het 
Frame, Voice, Report project. Maar terugkijkend was het een heel zeer leerzaam en zinvol 
project, met veel output en hopelijk ook veel impact. Met onze bijeenkomsten, 
informatiemateriaal en video’s die we via social media hebben verspreid hebben we onze 
best gedaan om de duurzame ontwikkelingsdoelen meer onder de aandacht te brengen bij 
mensen in Nederland en Vlaanderen. 
 
Door de omstandigheden was het niet mogelijk om de boomplantweek voor het seizoen 
2021-2022 op dezelfde manier te organiseren als de voorgaande jaren. Maar in elk probleem 
zit ook de oplossing. Dankzij het netwerk dat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd 
was het mogelijk om de boomplantweek dit jaar op afstand en op een andere manier te 
organiseren. We hebben ervoor gekozen om er een boomplantseizoen van te maken. We 
zijn gestart in november 2020 en hebben bomen laten verdelen tot maart 2021. In dit verslag 
zullen we ingaan op de aantallen die in november en december zijn verdeeld. 
 
Een belangrijke positieve verandering dit jaar is dat we nu heel veel hulp krijgen van een 
groep gedreven vrijwilligers. Er is een werkgroep gevormd die Riforest ondersteunt op het 
vlak van financiën, fondsenwerving, social media en de interne organisatie. Deze 
ontwikkeling maakt dat we er nog meer vertrouwen in hebben dat we met een 
vrijwilligersorganisatie een belangrijk verschil kunnen maken.  
 
Een ander belangrijke gebeurtenis in 2020 is de ramadanactie georganiseerd door de 
islamitische basisschool Al Amana in Zeist. Juffen, meesters en vooral leerlingen hebben 
gedurende de vastenmaand hun uiterste best gedaan en hebben ruim €18.000 opgehaald 
voor Riforest.  
 
Alles bij elkaar ondanks de moeilijke omstandigheden voor heel veel mensen duurzame 
lichtpuntjes die het bestuur en iedereen die betrokken is bij Riforest veel energie en moed 
geven voor wat komen gaat.  
 
 
 
Aziz Kaouass 
Voorzitter Stichting Riforest 
 
 
 
 
 
 

 



 

Riforest jaarverslag 2020   4 

 

 

Verslag van het bestuur 
 
 

Activiteiten 
 

Boomplantweek januari 2020 
Dit nieuwe decennium zijn we begonnen met een zeer intensieve en productieve 
boomplantweek. In de eerste plaats zijn wij alle donateurs dankbaar voor de vele 
boomdonaties. Het is dankzij de donateurs dat we dit jaar circa 5000 fruitbomen hebben 
kunnen planten, verdeeld onder de inwoners van zes plekken in het Rifgebied. 
 

● Bouankoud (Igzennayn, ca 80 km ten zuiden van Alhoceima) 
● Gueldamane (ca 20 km ten oosten van Taza) 
● Ikhebabn (Igzennayn, ca 80 km ten zuiden van Alhoceima) 
● Masaouda (Igzennayn, ca 90 km ten zuiden van Alhoceima) 
● Oostelijk Meknasa (iets ten noorden van Taza) 
● Tharawin, ook voor bewoners Tazaghine (asht oulichkt, enkele kilometers van 

Tazagine) 
 

Boomplantweken november, december 2020 
Dit jaar hebben we de verdeling van bomen anders aangepakt. We hebben het verdelen van 
de bomen op afstand georganiseerd. Dankzij het netwerk dat we de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd hebben we de volgende resultaten kunnen realiseren. 
 

Overzicht per dorp 

Dorp Aantal bomen Aantal gezinnen 

Asht Aari Ouaissa 2835 45 

Asht Tayer 2711 41 

Bounqoud 1386 22 

Ibourqbathn 1403 23 

Igardohan 1200 22 

Ikhababn 1220 20 

Imzourn - tghanint 1953 31 

Thamsaman - Anzakh 2835 45 

Thasthit 1220 20 

Trathna n Iyarmaous 1250 25 

Totaal 18013 294 
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Overzicht per soort boom/kruidenplant 

Soort Aantal 

olijf 4385 

vijg 2179 

amandel 1836 

granaatappel 1472 

druif 1211 

carob 984 

rozemarijn 954 

jasmijn 601 

absint 589 

kweepeer 443 

moerbei 398 

lavendel 337 

salie 292 

citroenmelisse 268 

sinaasappel 205 

pruim 199 

abrikoos 180 

pistache 179 

walnoot 171 

citroen 169 

nectarine 169 

perzik 169 

appel 166 

japanse mispel 160 

kers 151 

peer 146 

Totaal 18.013 
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Frame, voice, Report! 
Dit jaar hebben we naast het planten van bomen ook tijd besteed aan het 
communicatieproject ‘Permacultuur, een kans voor het Rifgebied!’ (zie www.riforest.nl/Sdgs). 
 
De belangrijkste activiteit hierbij is dat we in samenwerking met een lokale vereniging een 
workshop Permacultuur hebben georganiseerd en gefilmd in Tazaghine. Daarnaast zijn er 
enkele mensen die hun roots in het Rifgebied mee gegaan om ook deze workshop te volgen. 
 
Bij deze workshop stond het herstel van de aarde centraal. De trainer Omar Hajji van 
Marrakesh Organics heeft stil gestaan bij diverse facetten van ecologische landbouw. Naast 
de theorie is er ook aandacht geweest voor een composteren, een prachtige techniek om de 
aarde te herstellen en het planten en de zorg voor bomen. 
 
Binnen dit project hebben we beeldmateriaal verwerkt tot korte video’s die we via social 
media hebben verspreid. Zie ook www.riforest.nl/videos 
 
Dit project is bekostigd met baten verkregen van Wilde Ganzen en dus niet met donaties. 
Over dit project is specifiek verantwoording afgelegd aan Wilde Ganzen. Dit project liep van 
4-01-2019 tot en met 31-03-2020. De baten zijn volledig verantwoord in 2019. Door de 
vertraging in uitvoering i.v.m. coronamaatregelen zijn een aantal lasten in het eerste kwartaal 
2020 verantwoord. 
 
 

 

 

  

http://www.riforest.nl/videos
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Seizoen 2021-2022 
 

Boomplantweken 
In het seizoen 2021-2022, welke zal lopen van november 2021 tot en met maart 2022, zullen 
we ons blijven focussen op onze kernactiviteit het verdelen en laten planten van bomen. We 
streven naar het opschalen van het aantal te verdelen bomen, het aantal betrokken dorpen 
en gezinnen. Voor het plantseizoen 2021-2022 koersen we op de volgende aantallen.  
 
Aantal bomen   : 50.000 

Aantal gezinnen : 700 gezinnen 

Aantal dorpen  : 30 dorpen 

Budget   : € 62.500 

 

Optimaal gebruik regenwater 
Naast onze kernactiviteit willen we dit jaar in samenwerking met een zusterorganisatie een 
project uitvoeren gericht op het optimaal gebruik van regenwater. Het idee hierbij is dat we 
workshops willen organiseren in vijf dorpen. Met de deelnemende mensen gaan we swales, 
gabions en boomerangs maken op het land van boeren die bereid zijn om als referentie en 
voorbeeld te dienen voor andere dorpsbewoners en eventuele bezoekers uit omringende 
dorpen. 
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Organisatie 
 
 
Stichting Riforest  
Leeuweriklaan 28  
3704 GR Zeist 
 
Telefoon (voorzitter) : 06 2827 9987 
 
Email : info@riforest.nl  
RSIN : 858058005  
KVK : 69899622  
Bankrekening: NL90SNSB0706161351 
  
 

Bestuursleden  
 
 
Voorzitter   : Abdelaziz Kaouass - sinds 20 oktober 2017 
Penningmeester  : Mohammed Arab - sinds 20 oktober 2017 
Secretaris   : Abderrahim Achamrouk - sinds 20 oktober 2017 (sabbatical) 
 
In 2020 zijn er enkele aspirant leden betrokken bij het bestuur die zoals het er nu naar uit ziet 
formeel toe zullen treden tot het bestuur in 2021 
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Financiële verantwoording 

Balans per 31-12-2020 
 

        

     31-12-2019 31-12-2020  

        
Activa         11.716,00 22.718,21  

 

Materiële vaste 
activa     993,00 0,00  

  Inventaris     993,00 0,00  

    Laptop 910,00 0,00  

    Camera 83,00 0,00  

 Liquide middelen     10.723,00 22.718,21  

    Bank 10.723,00 22.718,21  

        
Passiva         11.716,00 22.718,21  

 Eigen Vermogen Stichting   11.716,00 22.718,21  

    Reserves en fondsen 10.723,00 22.718,21  

    Nog af te schrijven Activa 993,00 0,00  
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Staat van Baten en Lasten 
 

2020    

      

      
Resultaat 
(Saldo)         11.995,21 

      
Baten         47.266,42 

  Baten     38.356,37 

    Donaties particulieren 19.130,26 

    Donaties Ondernemers 150,00 

    

Donaties maatschappelijke 
instellingen 19.076,11 

  Overige Baten   8.910,05 

    Overige baten 8.610,52 

    Uitkering verzekering 299,53 

      
Lasten         35.271,21 

 

Inkoopkosten en 
uitbesteed werk   23.500,00 

    Inkoop bomen 23.500,00 

 Overige kosten Stichting   11.771,21 

  Auto en transportkosten 60,54 

    Tankkosten 60,54 

  Fondswervingskosten   2.404,00 

    Promotie- en advertentiekosten 2.404,00 

  Andere kosten   9.306,67 

    Algemene / overige kosten 96,10 

    Video bewerkingskosten 4.005,00 

    Zaalhuur 350,00 

    Projectkosten 4.439,99 

    Drukkosten 154,44 

    Automatiseringskosten 32,72 

    Ontwerpkosten E Book 71,58 

        Bankkosten 156,84 

 
 

  



 

Riforest jaarverslag 2020   11 

 

Algemene Toelichting 

Algemene Grondslagen 

Algemeen 
Bij de opstelling van dit jaarverslag  is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de richtlijnen “RJ 
640 Organisaties zonder Winststreven” en “RJ 650 Fondswervende Organisaties” zoals die 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn gepubliceerd.   
De stichting betreft thans nog een kleine stichting met een totaal aan baten < € 50.000. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Materiële Vaste activa 
De Materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingskosten over de afschrijvingsduur.  

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan 
ter vrije beschikking aan de stichting maar dienen alleen besteed te worden ter realisatie van 
de doelen van de Stichting. 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de 
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de 
doelstelling worden besteed. Ultimo 2020 is nog geen algemene reserve gevormd. 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
wordt dit deel aangemerkt als "bestemmingsfonds". In dit geval geeft niet het bestuur van de 
stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen. De bestemmingsfondsen 
bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn 
besteed. 
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Het saldo(resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

  

Toelichting op de staat van baten en lasten 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging 
voor hun werkzaamheden. Wel kan er vergoeding worden verstrekt voor gemaakte kosten. 
Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt 
voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de projectkosten. Zie tevens toelichting Frame, 
Voice Report. 

 

Ratio's 

Omschrijving 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 

2020 

74,2 % 

99,5 % 

0,0 % 

0,5 % 

2019 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

 

Niet uit de balans blijkende Activa en verplichtingen 
 
De Stichting heeft binnen het Frame, voice, Report! Project een laptop en camera in 
2019 aangeschaft voor de opname en bewerking van beeldmateriaal. Deze 
apparatuur is in 2020 volledig afgeschreven maar is nog wel in bezit en gebruik. 
 
 

Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 
vergadering op: 30 mei 2021 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle/samenstelling van de 
jaarrekening, daarom ontbreekt een samenstellingsverklaring/controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant. Dit is ook niet vereist voor onze kleine stichting (baten< € 
50.000). Echter wanneer de Stichting groeit en er middelen binnen komen ter afdekking van 
de overheadkosten zullen wij dit wel overwegen. 
 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / 
bestemming van het saldo van baten en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en 
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt 
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de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 
resultaatbestemming is opgenomen. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 
vermeld. 


