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Inleiding

2021 is een belangrijk jaar geweest in de verdere ontwikkeling van Riforest als organisatie,
hier in Nederland maar ook in ons werkgebied in Noord Marokko. Riforest heeft een team
van betrokken bestuursleden en vrijwilligers. Mensen die op vrijwillige basis onvoorwaardelijk
meehelpen om de doelstelling te realiseren: ecologisch en economisch herstel van de Rif.
Naast een hele groep vrijwilligers hebben we drie nieuwe bestuursleden kunnen
verwelkomen.

In de Rif heeft onze zusterorganisatie hard gewerkt aan het structureren van de eigen
organisatie. In het begin van het jaar heeft Perma Rif een essentiële rol gespeeld in onze
kernactiviteit het boomplantseizoen. Dankzij Perma Rif hebben we ondanks de
corona-epidemie, net als in 2020, een succesvol boomplantseizoen kunnen realiseren.

In 2020 hebben we qua aantal iets minder bomen kunnen verdelen dan het jaar daarvoor,
circa 20.000 bomen. Het netwerk van betrokken families en dorpen hebben wel kunnen
vergroten. Dit netwerk is essentieel voor de komende jaren.

Met de mensen die betrokken zijn Riforest en het netwerk van boerenfamilies en lokale
verenigingen hebben we er alle vertrouwen in dat we ook grotere aantallen bomen kunnen
verdelen en grootschalige projecten kunnen uitvoeren in de toekomst.

Aziz Kaouass
Voorzitter Stichting Riforest
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Verslag van het bestuur

Activiteiten

Boomplantseizoen 2021-2022

Verdeelde bomen

Soort Aantal

olijf 3075

amandel 1527

granaatappel 1656

vijg 2044

druif 1077

carob 1023

moerbei (tout) 590

kweepeer 330

melouise 690

absint(shiba) 545

salmiya 330

rozemarijn 448

lavendel 873

pruim 867

walnoot 215

abrikoos 402

appel 224

citroen 837

sinaasappel 840

nectarine 490

perzik 254

peer 582

kers 65

Japanse mispel 210

Avocado 32

Kaki 29

Kiwi 26

Totaal 19281

Aantal dorpen
18 dorpen

Aantal boerenfamilies
ca 570
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Doelstelling 2022
Voor het nieuwe jaar zullen we focussen op het uitbreiden van onze activiteiten. Naast het
boomplantseizoen zullen we ons focussen op de aanleg van voedselbossen op
modellocaties. Om dit te realiseren zullen we op zoek gaan naar sponsoring door duurzame
bedrijven en fondsen.

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 - per 20 oktober 2017
Penningmeester : Mohammed Arab - per  20 oktober 2017
Secretaris : Malika Ahrouch per 1 augustus 2021
Bestuurslid : Mohamed al Ayachi per 1 juli 2021
Bestuurslid : Said el Kaddouri per 1 augustus 2021
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Financiële verantwoording

Balans per 31-12-2021
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Staat van Baten en Lasten

2021
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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 %

2021

172 %

99.4 %

3.3 %

0,6 %

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd,

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.
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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
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.
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