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Voorwoord
Dit jaar, 2015, is uitgeroepen tot het jaar van de bodem. Dit betekent dat het belang van een
gezonde bodem als basis voor het voortbestaan van het leven op aarde wordt onderkend.
Maar de manier waarop we de bodem gezond dienen te maken en te houden brengt veel
discussie teweeg. Biologische boeren nemen al decennia lang een gezonde bodem tot
uitgangspunt van hun bedrijfsvoering. Hun ervaring dient in deze discussie daarom zwaar te
wegen.
De bodem dient ook gezien te worden in het licht van het totale ecosysteem, dat op veel
plaatsen in de wereld hersteld moet worden. Dit leidt tot versterking van de biodiversiteit en
herstel van een gezonde toplaag die ook weer geschikt is voor de opvang van regenwater.
Het New Thracian Gold project in de Oostelijke Rhodopen van Bulgarije, waar Avalon met Ark
heeft gewerkt aan biologische landbouw, natuurontwikkeling en duurzaam toerisme, is met
succes afgerond. Naar mogelijkheden voor een vervolg wordt gezocht.
Het Natura 2000 project in Kroatië werd ook in 2014 voortgezet, en leidde tot verdere
stappen voor de introductie van landbouwmilieuprogramma’s in deze jongste EU-lidstaat
Farming for the Future, het project voor biologische stadslandbouw in Zuid-Afrika, is in 2014
voortgezet, en begint geleidelijk, maar langzaam, resultaten op te leveren.
Avalon blijft pleiten voor een geïntegreerde aanpak van bodem,
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
Visie
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.

Missie
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.
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Projecten
Farming for the Future

New Thracian Gold

NATURA 2000 in Kroatië
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Farming for the Future
Stadslandbouw kan mensen inspireren om hun leven een
goede wending te geven. Het maakt mensen gezonder
doordat ze toegang hebben tot gezond lokaal voedsel, het
biedt mogelijkheden om een inkomen te genereren en het
draagt
bij
aan
de
lokale
biodiversiteit
en
bodemvruchtbaarheid. In Zuid-Afrika is de behoefte aan
zulke positieve veranderingen groot. De stedelijke
gebieden kampen met uitdagingen als voedselonzekerheid,
werkloosheid en (chronische) ziektes door een ongezonde
levensstijl.
Met het project Farming for the Future wil Avalon
stadslandbouw stevig verankeren in Zuid-Afrikaanse
steden. Het project is in 2013 begonnen in Kaapstad.
Avalon coördineert trainingsprogramma’s op verschillende
niveaus, zorgt voor levering van de compost en traint de
lokale trainers.
Met Farming for the Future beoogt Avalon, naast het verbeteren van de lokale voedselvoorziening en
de economische positie van de getrainde stadsboeren, bij te dragen aan een paradigmaverschuiving
op het gebied van voedsel en landbouw in Zuid-Afrika. Nu nog loopt het platteland leeg omdat dat een
laag aanzien heeft en het stadsleven gezien wordt als glamoureus, ook al is er geen werk en leven
velen er in armoe. Avalon wil met haar projectpartners laten zien dat juist het produceren van gezond
voedsel een hippe lifestyle is, die ook nog eens in voedsel en een inkomen voorziet. Naast de
trainingswerkzaamheden is daarom in 2014 sterk ingezet op een communicatiestrategie om dit
nieuwe beeld van voedselproductie uit te dragen. Stadsboeren worden gepositioneerd als lokale
helden en hun producten als juweeltjes… kostbaarheden uit de grond. Hiermee willen we eraan
bijdragen dat stadslandbouw wordt ingebed in een cultuur van bewust, gezond en biologisch eten,
gekocht bij een boer uit eigen buurt.

Feiten en cijfers:
Land:
Duur:
Partners:

Zuid-Afrika
April 2013 – December 2015
Abalimi, SOS Children’s Villages South Africa, Baphumelele/Fountain of Hope,
Moya we Khaya, Tyisa Nabanye

Kosten 2014:

€ 127.504

Gefinancierd door:

COmON Foundation, Department of Agriculture Western Cape, Reliance
compost company, bijdragen in natura van lokale partners
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Resultaten 2014
Family Strengthening programma
Het jaar 2014 is door de Verenigde Naties uitgeroepen als het internationale jaar van het
agrarische gezinsbedrijf. Juist in dit jaar heeft het project Farming for the Future ouders uit
het Family Strengthening programma van SOS Kinderdorpen geholpen om te starten met de
biologische teelt van groenten. Avalon zorgde voor training, materialen en organisatie die de
deelnemende ouders in staat stelde om voedsel te gaan telen op braakliggende grond vlakbij
een basisschool in het township Philippi. Het resultaat is enkele overvloedige oogsten. Niet
alleen voldoende voor het eigen gezin, maar zelfs overschotten om uit te delen aan familie of
te verkopen in de lokale gemeenschap.
Fountain of Hope
Jongeren van Fountain of Hope, onderdeel van het Baphumelele kinderthehuis, hebben in
2014 hun kennis en ervaring met biologische stadslandbouw verder uitgebreid. Daarnaast
heeft Avalon hen ondersteund met technische middelen en de levering van compost. Finaliste
Shannon Smuts van het TV-programma Masterchef SA (seizoen 2) bracht elke maand een
bezoek aan de jonge stadsboeren om hen te leren om hun producten gezond te bereiden en
te bewaren.

Tyisa Nabanye
Tyisa Nabanye is een stadslandbouwbedrijf midden in Kaapstad, op een helling van Signal Hill,
dat gerund wordt door acht jongeren. Na een kennismaking met Avalon-directeur Martien
Lankester in oktober zijn zij aangesloten bij Farming for the Future. Hun werkwijze sluit goed
aan bij de doelstellingen van het project Farming for the Future, omdat zij niet alleen voedsel
telen, maar ook een onderwijsplatform bieden en een ontmoetingscentrum zijn voor de
gemeenschap. Farming for the Future heeft een training verzorgd voor de jonge stadsboeren.
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Communicatiestrategie
Een verandering bereiken in kennis, houding en gedrag van een doelgroep bereik je niet van
de ene op de andere dag. Om stadslandbouw in het algemeen en het project Farming for
the Future in het bijzonder te positioneren als het aantrekkelijke alternatief om in het
levensonderhoud te voorzien, is dan ook een structurele, stevige communicatie inzet nodig.
De strategie is erop gericht om met een minimum aan middelen een maximaal effect te
bereiken. Naast reguliere activiteiten zoals projectborden, social media en een nieuwsbrief,
is daarom in 2014 o.a. het volgende ondernomen:

Natura 2000 in Kroatië

World Design Capital 2014

In 2014 was Kaapstad World Design Capital 2014. Aan een van de groentetuinen van het
project Farming for the Future, namelijk de Moya We Khaya Peace Garden, is de status van
WDC-project toegekend. Dat heeft gezorgd voor uitgebreide aandacht van pers en publiek.
In dit kader konden enkele stadsboeren die verbonden zijn aan het Farming for the Futureproject worden uitgelicht als lokale helden.
Documentaire van John D. Liu

De wereldberoemde ecoloog en filmmaker John
D. Liu heeft in 2014 een bezoek gebracht aan
enkele stadslandbouwprojecten in Kaapstad waar
Avalon bij betrokken is. Ze spelen een belangrijke
rol in zijn nieuwste eco-documentaire, “Finding
Common Ground”.
Filmvertoningen

In oktober 2014 heeft Avalon twee voorstellingen van de documentaire
Finding Common Ground verzorgd. Een doorlopende voorstelling
tijdens de World Design Capital Expo die in vier dagen tijd zo’n 15duizend bezoekers heeft getrokken, en een voorstelling in een bioscoop
in het centrum van Kaapstad. Tijdens deze –uitverkochte- voorstelling
werd vooraf een andere korte film vertoond over stadslandbouw in
Kaapstad. Na afloop was er gelegenheid tot vragen stellen aan Avalondirecteur Martien Lankester.
Logo

Om de herkenbaarheid te vergroten, is in 2014 voor Farming for the Future
een logo ontworpen dat sindsdien alle uitingen van het project opsiert.
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Natura 2000 Kroatië
tura 2000 in Kroatië

2014 was het derde jaar van het vierjarige project voor
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 2000-gebieden. 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.

Het belangrijkste doel van het project is om maatregelen voor te bereiden voor agrarische
natuurbescherming. Deze maatregelen worden onderdeel van het Kroatische plattelandsontwikkelingsprogramma.
Daarnaast heeft het project tot doel om op
lokaal niveau de kennis en bewustwording te
ontwikkelen over de verschillende soorten en
habitats uit de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn, en activiteiten te ontwikkelen
om soorten en habitats in agrarische gebieden
te behouden of herstellen.
Feiten & Cijfers:
Land:

Kroatië

Duur:

april 2012 – maart 2016

Partners:

Ecologica, ÖKL, IEEP, EFNCP

Kosten 2014:

€ 205.982

Gefinancierd door:

Ministerie van Milieu en Natuurbescherming in Kroatië
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Resultaten 2014
In 2014 was het werk vooral gericht op het ontwikkelen en verfijnen van
landbouwmilieumaatregelen voor natuurbehoud
en het berekenen van de
compensatiebetalingen aan boeren daarvoor. Daarnaast hebben we een model ontwikkeld voor
de administratie van deze maatregelen en het berekenen van de bijbehorende vergoedingen.
Avalon en haar partners hebben de ministeries van Landbouw en van Natuur- en
milieubescherming ondersteund bij het definitief maken van deze maatregelen. Ook hebben we
geholpen bij het beantwoorden van vragen van de EC tijdens het onderhandelingsproces over
het Kroatische Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020.
Een belangrijk onderdeel van het project is het programma voor capaciteitsopbouw en
bewustwording
onder
verschillende
stakeholders,
zoals
boeren
en
natuurbeschermingsorganisaties. Hiervoor hebben we in 2014 een serie workshops
georganiseerd in vijf beschermde natuurgebieden, te weten: de Natura2000-gebieden Gajna
and Medjumirje, de nationale parken Krka en Plitvicemeren en Natuurpark Vranskomeer, het
grootste natuurlijke meer van Kroatië. Tijdens de workshops zijn best practices getoond van
samenwerkingsverbanden en –projecten in de EU waarin boeren en overheidsinstellingen met
elkaar beschermde natuurgebieden beheren, er zijn SWOT-analyses gemaakt voor elk van de vijf
gebieden en er zijn veel ideeën gegenereerd en uitgewerkt voor nieuwe activiteiten en
producten.
In de loop van 2014 is het projectonderdeel betreffende de randvoorwaarden voor
landbouwsubsidies (Cross Compliance) voor natuurbescherming voltooid. Naast een voorstel
voor wijzigingen en de verbetering van de bestaande voorschriften, hebben we checklists
opgesteld voor controles ter plaatse en een workshop verzorgd voor inspecteurs van het
betaalorgaan en het ministerie van Natuur- en milieubescherming. Deze workshop werd
georganiseerd in samenwerking met de experts van het Oostenrijkse betaalorgaan.
Ook is in 2014 de beleidsstrategie „Strategic options for EFA-measures beneficial for nature and
biodiversity in Croatia“ geformuleerd en de beleidsanalyse “EFA-measures beneficial for nature
and biodiversity: consideration of strategic options” voorbereid.
Ten slotte hebben ook in 2014 regelmatig bijeenkomsten plaatsgevonden van de
projectwerkgroep, die bestaat uit 18 vertegenwoordigers van ministeries, andere
overheidsinstellingen op het gebied van landbouw en natuur en diverse NGO’s op het gebied
van natuurbescherming.

Resultaten in 2014
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New Thracian Gold
Na vijf jaren waar in fantastische
resultaten zijn bereikt, is in mei 2014
een einde gekomen aan het project New
Thracian Gold (NTG) in Bulgarije. In 2009
zijn Avalon en ARK Foundation gestart
met de uitvoering van dit project voor
een groenere toekomst van het
oostelijke
Rodopegebergte.
Het
voornaamste doel van het project was
om duurzame initiatieven te ontwikkelen
die biologische landbouw, natuurherstel
en
ecotoerisme
combineren
en
stimuleren.
In dit project was Avalon verantwoordelijk voor het onderdeel biologische landbouw envoedselproductie.
Het belangrijkste doel van dit onderdeel was het introduceren en ondersteunen van biologische
landbouwpraktijken (inclusief oogsten uit de wilde natuur) en het helpen realiseren van een
biologische voedselmarkt in het oostelijke Rodopegebergte. Het Avalon-team van lokale en
buitenlandse adviseurs, met name Dr. Vladislav Popov van het Bulgaarse kantoor van Avalon, heeft
een breed scala aan diensten ontwikkeld om kennisuitwisseling te vergemakkelijken op het gebied
van techniek, management en marketing. De ondersteuning bestond onder andere uit een
uitgebreid en gestructureerd trainingsprogramma, demonstraties van beste biologische
productiemethoden, hulp bij biologische certificering, de oprichting van landbouwcoöperaties en
veel promotie en marketing van biologische producten uit de streek.
Feiten & Cijfers:
Land:

Bulgariie

Duur:

April 2009 - April 2014

Partners:

Ark Natuurontwikkeling

Kosten 2014:

€ 109.233

Gefinancierd door:

Nationale Postcode Loterij
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Projectresultaten
Het project begon in 2009 met slechts zeven gecertificeerde biologische boeren. Sindsdien
heeft het project een grote vlucht genomen. Van de 80 bedrijven in het gebied die in potentie
zouden kunnen omschakelen naar biologische productie en verwerking, zijn bij het einde van
het project in 2014 meer dan 40 boeren en 5 verwerkende bedrijven van biologische producten
aangesloten bij het biologische landbouwnetwerk van New Tracian Gold. Deels al gecertificeerd,
deels nog in de omschakelingsfase. Zij worden gecontroleerd door drie certificeringsorganen.
Hieronder volgt een greep uit de activiteiten en successen uit het onderdeel landbouw:

Er zijn vijf informatiedagen georganiseerd voor in totaal zo’n 170 mensen in de vijf gemeentes
in de oostelijke Rodopen, namelijk Kardzhali, Krumovgrad, Ivaylovgrad, Madzharovo en
Stambolovo. Daaruit zijn vijf focusgroepen met lokale belanghouders voortgekomen, die de
activiteiten van het NTG-project coordineerden in de vijf deelnemende gemeenten.
Het eerste dat zij gedaan hebben, is de meest veelbelovende productsoorten selecteren om
verder te ontwikkelen voor biologische productie, namelijk: druiven, wijn en azijn, sesam en
tahin, granen en meel, kruiden, specerijen, jam, honing en noten.

In de gemeente Madzharovo zijn twee modelboerderijen opgezet, in de dorpen Topolovo en
Gorno Pole. Beide worden het hele jaar door gebruikt voor demonstraties, opleidingen en
open dagen voor boeren.
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Voor ongeveer 400 deelnemers werden vijftien cursussen en seminaries georganiseerd. Deze
werden verzorgd door vooraanstaande nationale deskundigen op het gebied van biologische
productie van honing, kruiden, vee, vruchten en groenten, noten, biologische certificering,
biologische gewasbescherming, biologische sesam en tahin, en de marketing van biologische
producten.
Er is een serie trainingshandboeken ontwikkeld over:
a) beginselen en praktijken van de biologische productie,
b) productie en de afzet van biologische kruiden,
c) biologische gewasbescherming met behulp van natuurlijke stoffen,
d) monitoring van agro-biodiversiteit op biologische boerderijen,
e) vormen van samenwerking tussen biologische boeren.
Een aantal moderne landbouwmachines en -apparatuur is aangeschaft voor coöperatief gebruik, om
de oogsten te verwerken tot producten. In Stambolovo heeft een groep druiventelers apperatuur
gekregen voor het maken van biologische wijn, in Rabovo heeft een groep graantelers een machine
gekregen om meel te maken, en een groep in Ivaylovgrad kreeg materiaal om biologische sesam te
verwerken tot sesampasta (tahin).
Er zijn twee culinaire dagen georganiseerd waar
Nederlandse topchefs traditionele gerechten uit het
Oostelijke Rodopegebergte bereidden met producten die
uit het NTG-project zijn voortgekomen. Eén vond plaats
op de Nederlandse ambassade in Sofia en de andere op
de Wild Farm in Gorno Pole. Het publiek kon er genieten
van allerlei culinaire creaties en ontving een culinaire gids
met 30 recepten en een overzicht van de plaatsen waar
deze producten kunnen worden geproefd.
Een hoogtepunt van het project was de opening van de eerste biologische tahinifabriek in Bulgarije
in Kondovo, gemeente Ivaylovgrad. Het was de kroon op het werk van het NTG-project om de
mogelijkheden te illustreren van samenwerking in een coöperatie, in dit geval Bioterra Ltd., om
lokaal geproduceerde biologische producten te vermarkten.
In 2014 kon het project dan ook met tevredenheid worden afgerond. Er is een stevig fundament
gelegd voor biologische geteelde steekproducten, waar de samenwerkende boeren nog jarenlang
op kunnen voortbouwen.
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Polen
De Commonland Foundation heeft een concept ontwikkeld voor vier manieren waarop
ecosysteembeheer rendement oplevert: natuurlijk, sociaal en financieel rendement en
inspiratie. Haar missie is het creëren van een grootschalige landschapherstelsector , aansluitend
bij internationale richtlijnen en beleid, in nauwe samenwerking met deskundigen en bestaande
initiatieven, en interessant voor investeerders. De aanpak is gebaseerd op een duurzaam
businessmodel, dat op bovengenoemde vier manieren rendement oplevert. (zie
www.commonland.org).

Momenteel
onderzoekt
Commonland
mogelijke pilotlocaties in verschillende
landen. Een geassocieerde expert van Avalon
werkt mee aan een haalbaarheidsstudie voor
diverse mogelijke locaties in Polen.

Feiten & Cijfers:
Land:

Polen

Duur:

Juli 2014- april 2015

Partners:

Dorota Metera, Polen

Kosten 2014:

€ 5.963

Gefinancierd door:

Commonland Foundation
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Netwerk
Het Avalon Netwerk is in 2014 qua grootte
stabiel gebleven op ongeveer 200 lidorganisaties in meer dan 30 landen.
Nu het al enkele jaren niet mogelijk is om
financiering voor het netwerkprogramma te
realiseren, zet Avalon er sterker op in om het
netwerk en haar activiteiten op diverse andere
manieren voor het voetlicht te brengen, onder
andere door middel van presentaties tijdens
conferenties.
Voorbeelden hiervan waren presentaties tijdens de conferentie van het Savory Institute in
Londen in augustus, tijdens een nationale conferentie in Armenië in oktober, en voor de staf
van het Louis Bolk Instituut in december.
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 & organisatie
Organisatiestructuur
Avalon heeft eind 2014 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.

Duurzame bedrijfsvoering
Avalon heeft in 2014 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 Oeganda en Kenia. In
2014 heeft Avalon 21,1 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 2014 zetten de partnerorganisaties in totaal ongeveer 198 werkdagen in. Dit komt neer op
ongeveer 0,9 voltijdsfuncties (fte’s). Daarnaast maakt Avalon gebruik van de diensten van een
aantal internationaal opererende deskundigen. Zij zetten ongeveer 414 werkdagen in, wat
overeenkomt met ongeveer 2,0 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 Avalon’s internationale Raad van Toezicht. In 2014 werd één conference call
gehouden en diverse overleggen met de beide voorzitters. Hierin stonden telkens de te volgen
strategie, de financiën en de continuïteit op de agenda.
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.

Aukje Eisma

Marianne Hut

Team Avalon Wommels in 2014

Martien Lankester

Hilda Feenstra

Douwe Yska
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Leden van de Raad van Toezicht:
Naam
De heer Alex Oostvogel
(co-voorzitter)
De heer Marcello Palazzi
(co-voorzitter)
De heer Piotr Krzyzanowski

Land
Nederland

Hoofdfunctie
Beroepscommissaris

Herkiesbaar in

Nederland

Oprichter en voorzitter
Progressio Foundation
Vice-voorzitter Social Fund,
Consultant Wereldbank, biologisch
boer

2018

Polen

2018

2015

Leden van de Raad van Advies:
Naam
Mevr. Maritta von Bieberstein
Koch-Weser

Land
Duitsland

De heer Boele Staal

Nederland

De heer Volkert Engelsman

Nederland

De heer Helmy Abouleish

Egypte

Hoofdfunctie
Oprichter en voorzitter van Earth 3000;
CEO van GEXSI Global Exchange for Social
Investment
Beroepscommissaris
Oprichter en directeur van 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 2014 zijn de in
totaal 2,2 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
0,36
0,6
0,2
0,6

Verdeling van uren in 2014
Projecten
Acquisitie
29%
Netwerk
Communicatie

49%

Vakantie
10%

1% 5%

0%
6%

Ziekte
Algemeen

Arbeidsvoorwaarden
De medewerkers van Avalon ontvingen in 2014 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 2014 bedraagt 1,75 % (2013: 0,75 %).
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Financieel verslag
In 2014 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 2014 ontving Avalon wel een
enkele donaties. Avalon heeft haar jaarrekening opgesteld conform de richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen.
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Toelichting lastenverdeling 2014
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming
Lasten

Doelstelling
Advocacy

Projecten

Externe kosten
Loonkosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Publiciteit en communicatie
Bestuurskosten
Afschrijving en rente
Overige algemene kosten

7.916

355.290
83.392

Totaal

7.916

Werving baten
Eigen fondsenwerving

Beheer en
administratie

-

Begroot 2014

Totaal 2013

94.001
13.755
10.324
320
2.853
6.334
7.149

355.290
185.309
13.755
10.324
320
2.853
14.744
7.149

395.722
259.200
15.660
10.740
6.500
9.874
23.400

377.511
240.983
13.863
9.383
2.689
12.625
25.242

134.736

589.744

721.096

682.296

Beleggingen

8.410
438.682

Totaal 2014

8.410

Kengetallen
Werkelijk 2014

Begroot 2014

Besteding baten doelstellingen t.o.v. totale baten

99,4%

100,0%

81,3%

Besteding lasten doelstellingen t.o.v. totale lasten

75,7%

54,9%

78,9%

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

22,8%

44,4%

19,9%

Kosten eigenfondsenwerving 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 2013

Aangezien Avalon geen echte fondsenwervende instelling is wordt dit % niet berekend.

1,4

2,7

2,7

75.830

173.183

159.539

-

-

-

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. 1,3% van de kosten
werden besteed aan het netwerk (advocacy) en 74,4% aan de projecten. In 2014 werden de
projecten in Zuid-Afrika en Kroatië voortgezet, werd een project in Polen gestart en afgerond
en eindigde het project in Bulgarije. 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 22,8%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2013.

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 december 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 1400 uur per jaar
(dit komt globaal overeen met een 80% 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
Voor de jaarrekening van de Stichting Avalon Foundation is door Bentacera
Registeraccountants B.V. een beoordelingsverklaring afgegeven.
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 december 2014

31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Materiële vaste activa
- benodigd voor bedrijfsvoering

4.370

8.414
4.370

Vorderingen
- vorderingen in projecten
- overige vorderingen

451.754
19.217

8.414

1.356.750
33.413
470.971

1.390.163

Liquide middelen

228.249

426.751

Totaal

703.590

1.825.328

Reserves en fondsen
- besteedbaar vermogen
• continuïteitsreserve

30.433

76.533

- vastgelegd vermogen
• bestemmingsreserve

4.370

8.414

PASSIVA

Schulden
- Schulden in projecten
- korte termijn
- lange termijn

599.042

1.540.309
599.042

- Overige schulden
- korte termijn

Totaal

69.745

1.540.309

200.072
69.745

200.072

703.590

1.825.328
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Liquide middelen
De stand van de liquide middelen is eind 2014 228.249 euro (2013: 426.751 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 30.433 euro en dit is 13% van de jaarlijkse kosten van de
organisatie. De jaarlijkse kosten van de organisatie waren in 2014 234.454 euro (loonkosten en
uitvoeringskosten). Hiermee blijft de organisatie onder de door het CBF gehanteerde
maximum norm van 150%.
Als gevolg van het negatieve resultaat in boekjaar 2014 is de continuïteitsreserve verder
verlaagd. 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.
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 2014

Baten:

Werkelijk
2014

Begroot
2014

Werkelijk
2013

- Baten uit eigen fondsenverwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden
- Subsidies van overheden
- Baten uit beleggingen
- Overige baten

536.404
2.710
486

687.596
-

1.000
349.841
205.560
2.449
123.973

Som der baten

539.600

687.596

682.823

Lasten :

Werkelijk
2014

Begroot
2014

Werkelijk
2013

Besteed aan doelstellingen
- Advocacy
- Projecten

7.916
438.682

395.722
446.598

Werving baten
- Kosten van beleggingen

8.410

17.531
520.657
395.722

5.500

538.188

8.355

8.410

5.500

8.355

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

134.736

319.874

135.753

Som der lasten

589.744

721.096

682.296

Resultaat

50.144-

33.500-

527

Resultaat vóór bestemming 2014

50.144-

33.500-

527

- bestemmingsreserve
- continuïteitsreserve

4.04446.100-

33.500-

4.2694.796

50.144-

33.500-

527

Onttrekking
Onttrekking
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Vooruitblik 2015
Ook voor 2015 blijft de missie van Avalon het uitgangspunt: het tot stand brengen van een
paradigmaverandering op het gebied van voedsel en landbouw. Avalon werkt verder aan het
samen met een coalitie van gelijkgestemde organisaties tot stand brengen van een platform
hiervoor. 2015 is het jaar van de bodem, dat zal ook een leidend thema zijn voor Avalon.
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 en nieuwe financieringsbronnen.
Gezocht zal worden naar mogelijkheden om een vervolg te geven aan het multifunctionele
project in Bulgarije, dat in 2014 afliep. In de regio bestaat grote belangstelling voor een
vervolgproject. Getracht zal worden financiering te vinden voor verdere initiatieven die
natuurherstel, biologische landbouw en ecotoerisme bevorderen en combineren. Hoewel
Avalon’s netwerk van belang is voor het uitwisselen van kennis en informatie is er ook in 2015
geen financiering beschikbaar om een Netwerk Programma uit te voeren.
Avalon zal in 2015 verder werken aan samenwerking met een of meer gelijkgestemde
organisaties.
Begroting 2015
Staat van baten en lasten 2015
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden
- Subsidies van overheden
- Baten uit beleggingen
- Overige baten

Lasten:
467.409
2.400

Besteed aan doelstellingen
- Advocacy
- Projecten

327.299
327.299

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving
- Kosten van beleggingen

-

Som der baten

469.809

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

139.150

Som der lasten

466.449

Resultaat

3.360
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Dankwoord
Avalon wil hierbij graag haar partners en sponsoren bedanken voor de prettige samenwerking
in het afgelopen jaar:

Abalimi, SOS Kinderdorpen Zuid-Afrika, Baphumelele/Fountain of Hope, Moya we Khaya,
Tyisa Nabanye, 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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