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Avalon is in het bezit van het keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Dit geeft aan dat Avalon voldoet aan de regels voor
verantwoorde fondsenwerving en –besteding.
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Voorwoord
Voedselzekerheid is in grote delen van de wereld een probleem. De
oorzaak ligt niet zozeer in de productiecapaciteit, maar vooral in de
verdeling en logistiek. Korte lijnen in de voedselketen lijken een deel
van de oplossing te kunnen worden. Daarom verdient de ontwikkeling
van stadslandbouw ruim aandacht. Zeker in gebieden waar de
verstedelijking snel toeneemt kan stadslandbouw een manier zijn om
voedsel dichter bij de mensen te brengen. Het is om die reden dat
Avalon met steun van de COmON Foundation een project voor
biologische stadslandbouw in Zuid-Afrika is begonnen. Behalve in
gezond voedsel voorziet dit project ook in extra werkgelegenheid en
een groenere en veiligere leefomgeving. Het kan daarmee een
voorbeeld zijn dat in andere gebieden navolging krijgt.
De Braziliaanse overheid heeft recent nieuwe voedingsrichtlijnen uitgevaardigd. Hierin wordt
aangeraden meer verse en onbewerkte producten en minder kant-en-klare producten te gebruiken.
Ook dit is in feite een pleidooi voor kortere voedselketens en kan daardoor bijdragen aan een
groter bewustzijn voor voedselkwaliteit. Bij kortere ketens heeft de consument meer aandacht voor
de productiewijze, en zal een keuze voor biologische producten meer voor de hand liggen.
Ook in veel andere landen vraagt een toenemend aantal consumenten naar lokaal geproduceerd,
authentiek voedsel. Het dient ook goed te smaken (gestimuleerd door bijvoorbeeld de Slow Food
beweging). Ook hier geldt dat een verbinding tussen voedselkwaliteit en productiewijze steeds meer
voor de hand ligt.
Het Natura 2000 project in Kroatië werd in 2013 voortgezet, en leidde tot verdere stappen voor de
introductie van landbouwmilieuprogramma’s in deze jongste EU-lidstaat.
Het New Thracian Gold project in de Oostelijke Rhodopen van Bulgarije, waar Avalon met Ark
werkt aan biologische landbouw, natuurontwikkeling en duurzaam toerisme, loopt naar het eind.
Lokale boeren plukken hier inmiddels de vruchten van, zeker als ze hun bedrijf hebben weten te
combineren met duurzaam toerisme.
Avalon pleit voor een geïntegreerde aanpak van voedsel en landbouw in de toekomst, middels een
brede paradigmaverandering. Het tracht hiervoor andere organisaties te bewegen tot gezamenlijke
actie. In het nieuwe paradigma zal alleen plaats zijn voor voedselproductie die werkelijk duurzaam is,
gebaseerd op gezonde ecosystemen en met name de bodem. Aan de vorming van een brede coalitie
die deze paradigmaverandering helpt realiseren blijft Avalon werken.
Martien Lankester
Directeur Avalon
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Missie en doelstellingen
Visie
Naar een duurzaam platteland
Een gezond en veilig bestaan, nu en in de
toekomst, vraagt wereldwijd om een
maatschappelijk verantwoorde inrichting
van de samenleving. Een belangrijke
voorwaarde voor zo’n samenleving is een
duurzaam ontwikkeld platteland, dat zich
kenmerkt door economische, sociale en
biologische
diversiteit.
Biologische
landbouw en agrarisch natuurbeheer
leveren een wezenlijke bijdrage aan de
instandhouding en ontwikkeling van deze
onontbeerlijke diversiteit. Een duurzame
plattelandseconomie biedt boeren een
kans op een hoger inkomen, biedt
consumenten veilig voedsel en leidt tot
een beter milieu en meer natuur.

Avalon zet zich in voor duurzame
plattelandsontwikkeling in landen waar de
voorwaarden en kansen aanwezig zijn voor
duurzame plattelandshervormingen. Dit
doet zij door lokale initiatieven te
ondersteunen bij hun aanpak van
problemen en door te zoeken naar
oplossingen die zich bevinden op het
snijvlak van duurzame landbouw en
natuurbeheer. Vaak is hierbij een mix nodig
van een bottom up (initiatieven op de
grond) en top down (beleid) benadering
om werkelijk duurzaamheid te bereiken.
Deze benadering, waartoe het
verbinden van mensen behoort, staat
centraal in Avalons visie en praktijk.

Strategische doelen 2012-2019
Avalon heeft de missie en strategie vertaald in onderstaande lange termijndoelen, die in
2019 gerealiseerd moeten zijn:
•Er is een paradigmaverandering op het gebied van voedsel en landbouw in gang gezet.
•Er is een coalitie/denktank/platform van diverse strategische partners gevormd die deze
paradigmaverandering stimuleert.
•Er zijn in enkele landen scenariostudies verricht naar grootschalige omschakeling naar
biologische landbouw.
•Er zijn enkele voorbeeldprojecten uitgevoerd op het gebied van bijvoorbeeld
multifunctionele landbouw, stadslandbouw en landbouw/natuur.
•Er is minstens één jaarlijks evenement georganiseerd rond een van deze thema’s.
•Het Avalon Netwerk is verder versterkt en uitgebreid.
•Er zijn enkele nieuwe financieringsbronnen aangeboord die kunnen bijdragen aan
langetermijn-financiering.
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Projecten
Farming for the Future

New Thracian Gold

NATURA 2000 in Kroatië
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Farming for the Future

Doel
In de stedelijke gebieden in Zuid-Afrika staan zowel voedselzekerheid als werkgelegenheid steeds
meer onder druk. Stadslandbouw kan voor beide problemen oplossingen bieden. Biologische
stadstuinbouw zorgt voor meer gezonde voeding en levert banen op. Daarnaast zorgt het voor een
groenere leefomgeving en voor meer veiligheid, omdat braakliggende terreinen een functie krijgen.
Met het project Farming for the Future wil Avalon stadslandbouw stevig verankeren in ZuidAfrikaanse steden. Het project gaat zes jaar duren en is in 2013 begonnen in Kaapstad. Avalon
coördineert de trainingsprogramma’s, zorgt voor levering van de compost en traint de lokale
trainers.
Feiten & Cijfers:
Land:
Duur:
Partners:

Zuid-Afrika
april 2013 tot maart 2019
Abalimi, SOS Kinderdorpen Zuid-Afrika,
Baphumelele/Fountain of Hope, Moya we
Khaya

Kosten 2013:

€ 127.571

Gefinancierd
door:

COmON Foundation, Department of
Agriculture Western Cape, Reliance
compost company, in kind bijdragen van
lokale partners
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Resultaten in 2013
 In 2013 hebben de eerste twee groepen uit de zogenaamde Family Strengthening Programmes
van SOS Kinderdorpen Zuid-Afrika les gekregen in het aanleggen en onderhouden van
biologische groentetuinen. Met de opbrengst kunnen ze niet alleen hun gezin voeden, maar ook
wat extra geld verdienen. Twee scholen in de sloppenwijk Philippi hebben voor hen grond op
hun (beveiligde!) terreinen beschikbaar gesteld, waarop zij hun groentetuinen zijn begonnen.
Reliance heeft de compost geleverd waarmee kon worden begonnen de bodem te verbeteren.
 Medewerkers van onze partnerorganisatie Abalimi zijn getraind om de trainingen voor de
aanstaande stadsboeren te kunnen verzorgen. Abalimi is de lokale NGO, die al twintig jaar
werkt met kleine biologische tuinders in de sloppenwijken rond Kaapstad. Zij zorgen voor
praktische en theoretische kennis, zaden en gereedschap. Experts van Abalimi trainen de
stadsboeren en helpen hen met praktische zaken zoals gereedschap, watervoorziening en zaaien pootgoed.
 Na een training door trainers van Abalimi heeft een groep van 20 meest jonge vrouwen naast
het Manyanani Peace Park in de sloppenwijk Khayelitsha een terrein van ongeveer 1 hectare in
gebruik genomen om hiervan een grote groentetuin te maken.
 Een leraar van de boerderij Fountain of Hope, die hoort bij het Baphumelele kindertehuis van
Rosie Mashale, is getraind om samen met de bewoners voedsel te verbouwen. Jongeren die
bijna toe zijn aan zelfstandigheid kunnen op deze boerderij ervaring opdoen met biologische
tuinbouw, die hen van pas komt als ze een zelfstandig bestaan gaan opbouwen.
Het traject dat in 2013 in gang is gezet wordt vervolgd met een component waarbij bestaande
stadslandbouwers verder worden opgeleid tot semi-commerciële boeren, en een derde
component die bestaat uit het opzetten van een beroepsopleiding voor commerciële boeren. Het
project Farming for the Future beoogt hiermee uiteindelijk de verbetering van meer dan 50
miljoen maaltijden in 10 jaar, en het scheppen van meer dan 500 vaste banen. Daarnaast kan het
dienen als een belangrijk voorbeeld voor replicatie in andere landen.
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Natura 2000 in Kroatië

Doel
Het ontwikkelen van milieumaatregelen in de landbouw ten behoeve van natuurbescherming in
Kroatië. Het project helpt de Kroatische regering bij het ontwerpen, implementeren, beheren,
monitoren en evalueren van landbouwmilieumaatregelen en -betalingen voor NATURA 2000gebieden. Naast het ontwikkelen van een pakket van beleids- en administratieve maatregelen, bestaat
het project uit een sterke capaciteitsopbouwcomponent en een demoprogramma voor het
monitoren van de biodiversiteit op het boerenbedrijf.
Feiten & Cijfers:
Land:

Kroatië

Duur:

april 2012 – maart 2016

Partners:

Ecologica, ÖKL, IEEP, EFNCP

Kosten 2013:

€ 205.592

Gefinancierd door:

Ministerie van Milieu en
Natuurbescherming in Kroatië
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Resultaten in 2013
In 2013 was het werk vooral gericht op de ontwikkeling van landbouwmilieumaatregelen voor
natuurbehoud en het berekenen van de compensatiebetalingen daarvoor. De voorgestelde
maatregelen voor de bescherming van de biodiversiteit zijn:
• Het anders beheren van graslanden met grote natuurwaarde, met name door uitstel van
maaiwerkzaamheden;
• Het aanbrengen van bloemenranden en grasstroken langs akkers;
• Het beheren van fruit- en olijfboomgaarden met nieuwe manieren van bevruchting, snoei en
ziekte- en onkruidbeheersing;
• Het wijzigen van maai- en graasbeleid ten gunste van vogels, zoals Crex crex en vlinders zoals
Phenagris alcon alcon, Coenonympha oedippus, Phenagris nausithous en Phenagris teleius);
• Het behouden van landschapselementen zoals stenen muurtjes en heggen;
• Het extensieve beheer van karpervijvers.

Een belangrijk onderdeel van het project is het programma voor capaciteitsopbouw en
bewustwording onder verschillende land- en natuurbeschermingsstakeholders. In 2013 heeft Avalon
hiervoor het volgende bereikt:
 (Eerste) jaarlijkse workshop (in Zagreb);
 Afronding van een in 2012 gestart onderzoek naar trainingsbehoeften, waaraan 932 boeren en 24
experts uit de beschermde natuurgebieden hebben meegewerkt;
 Vijf focusgroepbijeenkomsten waarbij 78 experts betrokken waren van regionale en lokale
overheden, agrarische adviesdiensten, boerenorganisaties en het bedrijfsleven;
 Ontwikkeling van een gedegen, driejarige opleiding, gebaseerd op de uitkomsten van
bovengenoemde bijeenkomsten;
 Een voorstel voor verdere samenwerking tussen boeren, gebiedsbeherende organisaties en
Avalon + partners voor verdere capaciteitsopbouw.
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New Thracian Gold

Doel
Een impuls geven aan het platteland in de Rodopen, een van de meest spectaculaire plekken in
Europa als het gaat om biodiversiteit. Het project bestaat uit een serie initiatieven die biologische
landbouw, natuurherstel en ecotoerisme bevorderen en combineren. In dit project is Avalon
verantwoordelijk voor het onderdeel biologische landbouw en - voedselproductie.
Feiten & Cijfers:

Land:

Bulgarije

Duur:

april 2009 - april 2014

Partners:

Ark Natuurontwikkeling

Kosten 2013:

€ 349.841

Gefinancierd
door:

Nationale Postcode Loterij
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Resultaten in 2013
In 2013 lag de focus op het vergroten van de hoeveelheid en verscheidenheid aan biologische
producten, en op de verbetering van de kwaliteit van zowel producten in de omschakelingsfase als
volledig gecertificeerde biologische producten.
In 2013 heeft Avalon hiervoor het volgende bereikt:
 Vergrote omvang van de kuddes op de twee biologische modelboerderijen in de regio Madzharovo
(de dorpen Topolovo en Gorno Pole).
De ene boerderij heeft nu zo’n 150 schapen van het
beschermde Karakachan ras. De andere boerderij
heeft meer dan 450 runderen van het beschermde
ras ‘Rhodopi shorthorn’;
 De modelboerderijen worden volop gebruikt
als expertisecentrum;
 Twee maatwerktrainingen voor de producenten en verwerkende bedrijven met inzet van nationale
en internationale expertise. Eén bijeenkomst ging over vraagstukken rond bodemvruchtbaarheid,
het biologische productieseizoen en het monitoren van biodiversiteit op de boerderij en de
andere had als thema “Biologische teelt van kruiden in de regio Stambolovo”;
 Zo’n 75 deelnemers uit de doelgroepen van het project zijn in 2013 getraind;

 Voortzetting van agro-biodiversiteits onderzoek door middel van opleiding en monitoring op de
NTG landbouwbedrijven;
 Agrotechnisch- en productieadvies is geleverd aan de coöperatieve groepen in de regio’s Kondovo,
Stambolovo and Madzharovo. De adviezen hadden te maken met biologische graanproductie,
samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van machines, apparatuur, biologische
bestrijdingsmiddelen en biologische meststoffen, hygiëne-eisen bij de verwerking van voedsel etc.
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 Twee studiebezoeken door Oostenrijkse en Kroatische deskundigen aan de NTG boerderijen in
Gorno Pole, Kondovo en Stambolovo;
 Studiereis van 15 boeren van het NTG-project naar Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. De reis bood
hen inzicht in de verschillende biologische productie- en verwerkingsprocessen in die landen en
bood de gelegenheid om te leren en ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemde boeren daar;
 Het aantal deelnemende boeren en verwerkende partijen aan het NTG project is toegenomen tot
45, die allen worden ondersteund met vakliteratuur, knowhow en advisering op locatie;
 Het opzetten en in gebruik nemen van de fabriek 'Bioterra’-Ivaylovgrad Ltd. in Kondovo, waar
biologische tahin (sesampasta) wordt gemaakt, was een hoogtepunt in 2013. De fabriek is in mei
feestelijk in gebruik genomen;

 Er is serieuze belangstelling voor de bioproducten van NTG door handelaren, niet alleen uit eigen
land (Sofia), maar ook uit Griekenland, Turkije, Oostenrijk, Duitsland en Nederland.
 Promotie van het NTG-netwerk en hun producten, zoals:
 het maken en verspreiden van twee brochures. Eén over NTG
en de agrobiodiversiteit van de oostelijke Rodopen en een over het
samenwerkingsverband tussen de biologische boeren binnen het
NTG-project;
 deelname aan conferenties en seminars op landbouwbeurzen;
 beursstands op toonaangevende (biologische) voedsel- en
landbouwbeurzen zoals BIOAGRA, FoodTech en Vinaria International;
 NTG-stand op festivals zoals de Day of Тraditional Bread in Rabovo
en het festival voor traditioneel voedsel, ambachten en leefwijzen
Culinary heritage of Thrace in Ivaylovgrad.
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Netwerk
Het Avalon Netwerk is in 2013 qua grootte
stabiel gebleven op ongeveer 200 lidorganisaties in meer dan 30 landen.
Hoewel de belangstelling nog steeds groot is,
is het ook dit jaar helaas niet gelukt
financiering voor het netwerkprogramma te
realiseren. De aanvraag hiertoe bij de EU-DG
Environment werd wederom afgewezen. Dat
betekende dat veel van de geplande
activiteiten niet konden doorgaan. Wel heeft
Avalon dit jaar weer gelegenheden benut om
het netwerk en haar activiteiten op diverse
manieren voor het voetlicht te brengen, onder
andere bij presentaties tijdens conferenties.
Er wordt onderzocht of financiering in de toekomst weer tot de mogelijkheden behoort., maar die
mogelijkheden lijken vooralsnog niet groot.
In februari organiseerde Avalon een lunch voor haar netwerkleden tijdens de jaarlijkse Biofach in
Neurenberg. Veel netwerkleden maakten van de gelegenheid gebruik om informatie uit te wisselen.
Daarnaast werd er dit jaar verder gewerkt aan het smeden van nieuwe coalities die gezamenlijk gaan
werken aan de toekomst van voedsel en landbouw.
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Personeel en organisatie
Organisatiestructuur

Duurzame bedrijfsvoering

Avalon heeft in 2013 vijf medewerkers in de
vestiging in Wommels. Zij zijn werkzaam op het
gebied van projectmanagement en –uitvoering,
bestuurszaken, financiële administratie, PR &
communicatie en secretariaat. Tevens heeft Avalon
een nevenvestiging in Bulgarije waar één
medewerker werkzaam is op het gebied van
projectmanagement/- uitvoering met deeltijd
secretariële ondersteuning.

Avalon heeft in 2013 de CO2-uitstoot,
veroorzaakt door zowel de kantoor- en
organisatiekosten als de vliegreizen van
Avalon medewerkers, gecompenseerd
met bijdragen aan duurzame energie- en
bosprojecten
in Cambodja, India en Kenia.
In 2013 heeft Avalon 19,9 ton CO2
gecompenseerd.

In de projecten werkt Avalon nauw samen met experts uit de betrokken landen. Deze partners nemen
een groot deel van de projectactiviteiten voor hun rekening.
In 2013 zetten de partnerorganisaties in totaal ongeveer 316 werkdagen in. Dit komt neer op
ongeveer 1,5 voltijdsfuncties (fte’s). Daarnaast maakt Avalon gebruik van de diensten van een aantal
internationaal opererende deskundigen. Zij zetten ongeveer 776 werkdagen in, wat overeenkomt met
ongeveer 3,7 fte’s. Zij leveren regelmatig hun bijdrage aan Avalon activiteiten in de projectlanden in de
vorm van projectmanagement, projectondersteuning, technisch advies en trainingen.
Raad van Toezicht
De vaststelling van de strategie, het beleid van Avalon en het toezicht op de uitvoering ervan is in
handen van Avalons internationale Raad van Toezicht. In 2013 werden twee conference calls
gehouden.
Raad van Advies
Avalon kent een Raad van Advies van vier personen. Zij staan Avalon terzijde in de internationale,
politieke en economische omgeving waarin Avalon actief is. De samenstelling van de beide raden staat
vermeld op de volgende pagina.

Team Avalon Wommels

Tot 15 november

Tot 1 september

Vanaf 1 september
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Raad van Toezicht
Naam

Land

Hoofdfunctie

De heer Alex Oostvogel
(co-voorzitter)
De heer Marcello Palazzi
(co-voorzitter)
De heer Piotr Krzyzanowski

Nederland

Beroepscommissaris

2018

Nederland

Oprichter en voorzitter
Progressio Foundation
Vicepresident Social Fund;
Consultant Wereldbank:
biologisch boer

2018

Raad van Advies

Polen

Herkiesbaar in

2015

Raad van Toezicht

Alg. Directeur/Bestuur

Avalon
BG

Financiële
Administratie

Int. Organisatie &
Secretariaat

Expertise
Algemeen (inhuur)

Associate
Experts

PR &
Communicatie

Raad van Advies
Naam

Land

Hoofdfunctie

Mevrouw Maritta von Bieberstein
Koch-Weser
De heer Boele Staal
De heer Volkert Engelsman

Duitsland
Nederland
Nederland

De heer Helmy Abouleish

Egypte

Oprichter en voorzitter van Earth 3000; CEO
van GEXSI Global Exchange for Social Investment
Beroepscommissaris
Oprichter en directeur Eosta, Nature & More,
Soil & More
Directeur Sekem Group
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Bestuur en medewerkers
De dagelijkse leiding over uitvoering en ontwikkeling van het beleid berust bij de Raad van Bestuur,
bestaande uit de directeur, de heer Martien Lankester, met een zittingsduur voor onbepaalde tijd.
De heer Lankester heeft een nevenfunctie als lid van de Raad van Advies van Zorgboerderij
Gerbrandastate te Pietersbierum.
Naast de directeur telt de organisatie vijf medewerkers. Per 31 december 2013 zijn de in totaal 2,1
fte’s als volgt over de verschillende taakvelden verdeeld:
Projecten
Projecten – nevenvestiging
Netwerk/Acquisitie/Algemeen
Financiële administratie
Communicatie/PR
Office management

0,33
0,1
0,37
0,5
0,2
0,6

Verdeling uren in 2013
Projecten
29%

Acquisitie
Netwerk

Communicatie

48%

Vakantie
12%

1% 6%

3%1%

Ziekte
Algemeen

Arbeidsvoorwaarden
De medewerkers van Avalon ontvingen in 2013 2,5 % prijscompensatie. Naast de primaire
arbeidsvoorwaarden kent Avalon voor zijn medewerkers een pensioenregeling. Ook wordt er een
woon-/werkvergoeding verstrekt.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2013 bedraagt 0,75 % (2012: 5,6 %).
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Verantwoordingsverklaring
De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het CBF. In
de nieuwe versie van het reglement is de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels)
vervlochten met het CBF-keur. Hierdoor is één beoordelingskader ontstaan waarbij de goede
elementen uit Code Wijffels en de bestaande elementen uit de CBF-keur elkaar versterken.
In de verantwoordingsverklaring legt het bestuur en/of de Raad van Toezicht verantwoording af over
de wijze waarop drie principes voor goed bestuur invulling hebben gekregen. De principes zijn:
•Duidelijke scheiding tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren;
•Optimalisatie van besteding van middelen, zodat effectief en efficiënt gewerkt kan worden aan het
realiseren van de doelstelling(en);
•Streven naar optimale relaties met belanghebbenden.
In dit jaarverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen.

1.Toezicht houden, besturen en uitvoeren
“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren
van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk
te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.”
De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht
worden benoemd door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden
benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vijf jaren en zijn na afloop van een
zittingsperiode terstond herbenoembaar voor een periode van eveneens ten hoogste vijf jaren.
In bijzondere – door de Raad van Toezicht te bepalen gevallen – is een lid van de Raad van
Toezicht twee maal herbenoembaar voor een periode van eveneens ten hoogste vijf jaren. De
Raad van Toezicht moet bestaan uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, allen natuurlijke
personen. De Raad van Toezicht bestaat eind 2013 uit drie personen van verschillende
nationaliteit en achtergrond. In 2013 is er sprake van gedeeld voorzitterschap. Aangezien de
Raad van Toezicht een groot aantal taken en verantwoordelijkheden heeft gemandateerd aan het
bestuur van Avalon, heeft het een grotendeels toezichthoudende taak gekregen. Belangrijke
bestuursbesluiten dienen goedgekeurd te worden door de Raad van Toezicht. De taken van de
Raad van Toezicht zijn deels vastgelegd in de statuten van de stichting.
De belangrijkste taak is het houden van toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken
binnen de organisatie. De Raad van Toezicht adviseert, ondersteunt en controleert het bestuur
en keurt -al dan niet na overleg- de jaarplannen en de begroting goed die het bestuur voorstelt.
Gedurende het jaar heeft het bestuur regelmatig contact met de voorzitters van de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld tweemaal per jaar. In deze vergadering
wordt de Raad van Toezicht door het bestuur op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in
de afgelopen periode en de actuele stand van zaken zowel op organisatorisch als financieel
gebied.
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In de vergaderingen wordt onder meer aandacht besteed aan bijvoorbeeld de strategie van Avalon,
het acquisitiebeleid, de voortgang van de lopende projecten en het personeelsbeleid. De Raad van
Toezicht houdt mede toezicht door tijdens de vergaderingen de financiële stukken, zoals jaarrekening
en begroting, vast te stellen. De begroting wordt dan weer gebruikt om de kwartaalrapportages te
analyseren en de forecast voor het resterende deel van het jaar te bepalen. Het jaarverslag kan als
resultante worden gezien van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het bestuur legt op deze
manier verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. De leden van de Raad
van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, behalve een redelijke vergoeding voor de door hen
gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden.
De Raad van Toezicht heeft een interne
auditcommissie ingesteld, bestaande uit de twee
voorzitters. Deze is in 2013 vier maal bijeen
geweest. In maart werd het eerste concept van de
jaarstukken 2012 besproken, evenals de scenario’s
voor de toekomst; in mei werd het definitieve
concept van de jaarstukken 2012 besproken en
goedgekeurd, tevens werd de liquiditeit besproken;
in juli werd de goedgekeurde jaarrekening en de
management letter 2012 met de externe
accountant besproken; in november werd een
aantal zaken besproken in verband met de
voorbereiding van de bijeenkomst van de Raad van Toezicht begin december: resultaten en
management report Q3, forecast 2013 en budget 2014.
Extern toezicht wordt uitgevoerd door diverse partijen. Allereerst wordt de jaarrekening door de
accountant, Bentacera te Bolsward, gecontroleerd. De jaarrekening wordt door de accountant
besproken met het bestuur. Door de accountant wordt daarna een managementletter afgegeven.
Verder dienen er voor subsidieverstrekkers periodiek rapportages ingediend te worden. Ook het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt middels haar periodieke inhoudelijke beoordeling
extern toezicht.
Het bestuur, dat in 2013 uit één persoon bestond, wordt aangesteld door de Raad van Toezicht en is
belast met het dagelijks bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en
heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De Raad van Toezicht regelt de beloning
en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het bestuur. Het bestuurslid werkt volgens een
managementcontract vanuit zijn eenmanszaak en ontvangt daarvoor een uurvergoeding. Daarnaast
ontvangt hij zo mogelijk een compensatie voor eerder geïnvesteerde bedragen. Beide worden met het
prijsindexatie cijfer jaarlijks verhoogd. Tevens worden de werkgerelateerde kosten vergoed.
Het bestuur geeft leiding aan de organisatie en vertegenwoordigt Avalon naar buiten. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid, stelt plannen,
begrotingen en de jaarrekening op en kent budgetten toe. De financiële taken gebeuren in nauwe
samenwerking met het financieel management. De taken van het bestuur zijn deels vastgelegd in de
statuten van de stichting. Van een aantal met name genoemde besluiten dient het bestuur vooraf
goedkeuring van de Raad van Toezicht te verkrijgen. Het gaat hier om zaken die een grote impact op
de organisatie kunnen hebben.
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De interne uitvoering van de doelstellingen gebeurde in 2013 naast het bestuurslid met drie
personen. Daarnaast vinden er in een aantal landen projecten plaats waar externe experts en de
lokale bevolking aan meewerken. Tevens is er een Raad van Advies die Avalon terzijde staat in de
internationale, politieke en economische omgeving waarin ze actief is. De Raad van Advies
bestond in 2013 uit vier personen.
2. Optimale besteding van middelen
“De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.”
Avalon stelt zich ten doel een solide raamwerk te bouwen voor duurzame plattelandsontwikkeling
en samen met een netwerk van lokale organisaties, overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven
de ontwikkeling van duurzame plattelandsgemeenschappen te bevorderen. Om dit te bereiken is
een strategisch beleidsplan vastgesteld. Naast dit beleidsplan geeft het bestuur richting aan de
doelstellingen via jaarplannen en begrotingen. Het beleid wordt getoetst aan de begrotingen en
jaarplannen via de kwartaalrapportages. Hier vindt dan een vergelijking plaats met de begroting en
voorgaande jaren. Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten vindt plaats door
een kritische beoordeling van het jaarverslag. Wat betreft de interne processen steunt het bestuur
in belangrijke mate op de bevindingen van de accountant. Verbeterpunten al dan niet op advies van
de accountant worden in het overleg van bestuur met de auditcommissie behandeld.
3. Optimale relaties met belanghebbenden
“De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de
informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.”
Avalon streeft naar een optimale relatie met alle belanghebbenden, netwerkleden,
subsidieverstrekkers, experts en projectpartners. De netwerkleden worden via de Avalon website
op de hoogte gehouden van onder meer de ontwikkelingen op het gebied van biologische
landbouw, agrobiodiversiteit en duurzame plattelandsontwikkeling. Het jaarverslag en de
jaarrekening zijn opvraagbaar. Het jaarverslag staat op de website van Avalon. Door Avalon
ontvangen klachten worden geregistreerd en binnen een redelijke termijn afgehandeld.

Alex Oostvogel

Marcello Palazzi

Co-voorzitter Raad van Toezicht

Co-voorzitter Raad van Toezicht

6 Mei 2014

6 Mei 2014
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Financieel verslag

In 2013 werden de projecten van Avalon gefinancierd uit subsidieprogramma’s van de Kroatische
overheid (Ministerie van Milieu en Natuurbescherming), de COmON Foundation en de Nationale
Postcode Loterij. Er werd ook dit jaar geen subsidie van de Europese Unie verkregen, hetgeen
wederom leidde tot een lagere omzet dan in eerdere jaren. Avalon verricht geen actieve
fondsenwerving onder particulieren. In 2013 ontving Avalon wel enkele donaties. Avalon heeft haar
jaarrekening opgesteld conform de richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen en is
aangesloten bij het CBF keur.
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Toelichting lastenverdeling 2013
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Lasten

Werving
baten

Doelstelling

Advocacy

Projecten

-

377.510

Externe kosten

Eigen
Fondsenwerving

Beheer en
administratie

Totaal 2013 Begroot 2013

Totaal 2012

Beleggingen
377.510

614.997

519.936

80.306
13.864

240.983
13.864

244.140
15.000

257.208
17.551

Kantoorkosten

9.384

9.384

9.694

9.692

Publiciteit en
Communicatie

-

-

-

7.500-

Bestuurskosten

2.689

2.689

6.500

5.070

4.270

12.625

7.497

13.228

25.242

25.242

21.480

39.065

135.754

682.296

919.308

854.251

Loonkosten
Huisvestingskosten

17.531

143.146

Afschrijving en rente

8.355

Overige algemene kosten

Totaal

17.531

520.656

-

8.355

Kengetallen
Werkelijk 2013

Begroot 2013

Besteding baten doelstellingen t.o.v. totale baten

81,3%

65,5%

86,5%

Besteding lasten doelstellingen t.o.v. totale lasten

78,9%

84,3%

81,2%

Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten

19,9%

15,5%

17,8%

Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving
Gemiddeld aantal personeelsleden ¹
Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders ²
Leningen, voorschotten en garantie verstrekt aan bestuurders en
toezichthouders

Werkelijk 2012

Aangezien Avalon geen echte fondsenwervende
instelling is, wordt dit pecentage niet berekend.
2,7

3,4

4,4

159.539

156.260

153.293

-

-

-

¹ Uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen.
2 Bedragen excl. BTW
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Gerealiseerde kosten
De kosten van Avalon zijn te verdelen in de besteding aan doelstellingen als advocacy, projecten,
werving baten, beleggingen en beheer en administratie. 3,2% van de kosten werden besteed aan
het netwerk (advocacy) en 78% aan de projecten. In 2013 werden de projecten in Bulgarije en
Kroatië voortgezet en startte het stadslandbouwproject in Zuid-Afrika. De kosten die besteed
zijn aan de doelstellingen zijn onder te verdelen in loonkosten en externe kosten. Het percentage
dat besteed is aan Beheer en administratie is 19,9%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van
2012.
Bezoldiging directie/bestuur
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de directiebeloning
vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in
januari 2014. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de
volgende regeling toegepast: Het jaarsalaris dient binnen de zgn. DG-norm te blijven. Dit wordt
betaald op uurbasis met een gemiddeld aantal uren van 1600 uur per jaar (dit komt globaal
overeen met een 90% dienstverband). Deze betaling is inclusief alle mogelijke aanvullende
componenten (zoals vakantiegeld, sociale verzekeringen en pensioen). Daarnaast wordt zo
mogelijk een gedeeltelijke compensatie betaald voor niet genoten salaris in de jaren 1991-2002.
Jaarlijks worden deze bedragen aangepast met een percentage dat niet hoger is dan de CBS-norm
voor aanpassing wegens prijscompensatie.
Bezoldiging Raad van Toezicht
In 2008 is een regeling voor bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vastgesteld. Hierin
is vastgelegd dat de leden een presentiegeld kunnen ontvangen voor het bijwonen van de
bestuursvergaderingen en een vergoeding voor het uitvoeren van bijzondere extra
werkzaamheden op verzoek van de directie. Deze laatste vergoeding kan nooit meer bedragen
dan 4.500 euro per jaar per lid.
Jaarrekening
De jaarrekening van de Stichting Avalon Foundation is gecontroleerd door Bentacera
Registeraccountants B.V. De controleverklaring is opgenomen op pagina 26 en 27. De volledige
jaarrekening is op aanvraag beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen een elektronische versie
opvragen bij Avalon per email (office@avalon.nl) of telefoon (+31(0)515 331955).
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Balans per 31-12-2013
31 december
2013

31 december
2012

Activa
Materiële vaste activa
- benodigd voor bedrijfsvoering

8.414

12.683
8.414

12.683

Vorderingen
- vorderingen in projecten
- overige vorderingen

1.356.750

1.135.092

33.413

34.831

Liquide middelen
Totaal

1.390.163

1.169.923

426.751

240.569

1.825.328

1.423.175

76.533

71.737

8.414

12.683

Passiva
Reserves en fondsen
- besteedbaar vermogen
• continuïteitsreserve
- vastgelegd vermogen
• bestemmingsreserve
Schulden
- Schulden in projecten
- korte termijn

1.540.309

1.194.927

- lange termijn
1.540.309

1.194.927

- Overige schulden
- korte termijn

Totaal

200.072

143.826
200.072

143.826

1.825.328

1.423.175
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Liquide middelen
De stand van de liquide middelen is eind 2013 426.751euro (2012: 240.569 euro).
Het grootste deel van deze middelen stond gedurende het boekjaar op een spaarrekening en is
direct opeisbaar. De renteopbrengst van deze rekening is opgenomen onder de baten in de staat van
baten en lasten in baten uit beleggingen. Avalon belegt niet en is niet in het bezit van aandelen en
obligaties.

Reserves en fondsen
Het eigen vermogen bestaat uit twee reserves. Er bestaat
een bestemmingsreserve voor de financiering van de
bedrijfsmiddelen (vaste activa) ten behoeve van de
bedrijfsvoering en er is een continuïteitsreserve gevormd
voor de dekking van de risico’s op korte termijn. De
continuïteitsreserve bedraagt 76.533 euro en dit is 22%
van de jaarlijkse kosten van de organisatie. De jaarlijkse
kosten van de organisatie zijn in 2013 305.214 euro
(loonkosten en uitvoeringskosten). Hiermee blijft de
organisatie onder de door het CBF gehanteerde maximum
norm van 150%.
Als gevolg van het vrijwel neutrale resultaat in boekjaar
2013 is de continuïteitsreserve onveranderd laag gebleven.
De liquiditeitspositie van de stichting blijft daarom veel
aandacht vragen.
De traditionele inkomstenbronnen van Avalon zijn aan
verandering onderhevig en dienen wellicht vervangen te
worden door andere inkomstenbronnen. De directie blijft
deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en probeert er op
te anticiperen voor zover dat mogelijk is.
Door deze omstandigheden is de continuïteit van Avalon
onzeker. Vooralsnog is de jaarrekening op basis van het
continuïteitsbeginsel opgesteld.
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Staat van baten en lasten 2013
Baten:
- Baten uit eigen fondsenverwerving

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2013

2013

2012

1.000

-

2.050

-

-

-

- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden

349.841

313.023

373.838

- Subsidies van overheden

205.560

276.390

225.922

- Baten uit beleggingen

2.449

4.500

6.097

- Overige baten

123.973

306.410

85.201

Som der baten

682.823

900.323

693.109

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2013

2013

2012

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Advocacy

17.531

-

27.337

- Projecten

520.656

775.001

666.731

538.187

775.001

694.068

Werving baten
- Kosten van beleggingen

8.355

1.500

8.289

8.355

1.500

8.289

- Kosten beheer en administratie

135.754

142.807

151.893

Som der lasten

682.296

919.308

854.251

527

-18.985

-161.142

Beheer en administratie

Resultaat
Resultaatbestemming 2013
- bestemmingsreserve, onttrekking

-4.269

-

-4.939

- continuïteitsreserve, onttrekking

4.796

-18.985

-156.203

527

-18.985

-161.142

De vastgestelde norm van kosten en beheer en administratie is 20% van de totale kosten. In 2013 blijft
Avalon met 19,9% onder deze norm.
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Accountantsverklaring
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Vooruitblik 2014
Ook voor 2014 blijft de missie van Avalon het uitgangspunt: bijdragen aan een paradigmaverandering
op het gebied van voedsel en landbouw. Avalon werkt verder aan het tot stand brengen van een
platform hiervoor. Zij doet dit samen met een coalitie van gelijkgestemde organisaties Ook zal een
aanzet worden gegeven tot minstens een scenariostudie voor grootschalige omschakeling naar
biologische landbouw.
Het multifunctionele project in Bulgarije loopt dit jaar ten einde, hieraan zal zowel in Bulgarije als in
Nederland aandacht worden besteed, omdat het een goed voorbeeld is gebleken van
plattelandsontwikkeling door middel van initiatieven die natuurherstel, biologische landbouw en
ecotoerisme bevorderen en combineren. Ook zal gezocht worden naar mogelijkheden om in de regio
door te gaan met het stimuleren van deze ontwikkeling.

In Kroatië zal de uitvoering van het NATURA 2000 programma worden voortgezet.
Het stadslandbouwproject in Zuid-Afrika zal doorgaan en gezocht zal worden naar
uitbreidingsmogelijkheden.
Hoewel Avalon’s netwerk van belang is voor het uitwisselen van kennis en informatie is er in 2014
geen financiering beschikbaar om een Netwerk Programma uit te voeren. We zoeken naar andere
manieren om hier invulling aan te geven.
Begroting 2014
Staat van baten en lasten 2014
Baten:

Lasten:

- Baten uit eigen fondsenwerving

-

Besteed aan doelstellingen

- Baten uit gezamenlijke acties

-

- Advocacy

-

- Baten uit acties van derden

109.641

- Projecten

395.722

- Subsidies van overheden

291.255

- Baten uit beleggingen
- Overige baten

-5.500
286.700

395.722
Werving baten
- Kosten eigen fondsenverwerving

-

- Kosten van beleggingen

-

Beheer en administratie

Som der baten

683.096

- Kosten beheer en administratie

319.874

Som der lasten

715.596

Resultaat

-33.500
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office@avalon.nl , www.avalon.nl , +31 (0)515 - 331 955
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Dankwoord
Avalon wil hierbij graag alle partners en sponsoren bedanken voor de prettige
samenwerking in het afgelopen jaar:
Abalimi, SOS Kinderdorpen Zuid-Afrika, Baphumelele/Fountain of Hope, Moya we Khaya,
COmON Stichting, Department of Agriculture Western Cape, Reliance compost company,
Ecologica, ÖKL, IEEP, EFNCP, Ministerie van Milieu en Natuurbescherming in Kroatië, Ark
Natuurontwikkeling, Nationale Postcode Loterij.

Avalon is lid van IUCN en IFOAM.
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