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Voorwoord

Vorig jaar was het jaar van de bodem. Er is veel aandacht geweest
voor het brede belang dat een gezonde bodem heeft voor niet alleen
onze voeding, maar ook veel andere aspecten die voor een duurzame
toekomst van belang zijn. Biodiversiteit, wateropslagcapaciteit en
milieu zijn daar maar enkele van.
Dit jaar, 2016, zou wel eens in het teken kunnen komen te staan van
de discussie over ‘true cost accounting’, het toerekenen van de
externe kosten aan de productiemethode van ons voedsel. Hoe meer
we dat doen, hoe meer de biologische landbouw als methode bewijst
werkelijk duurzame oplossingen te bieden.
Het Natura 2000 project in Kroatië wordt dit jaar afgerond. Nu al heeft het aangetoond
belangrijk bij te dragen aan de introductie van landbouwmilieuprogramma’s in deze jongste
EU-lidstaat
Farming for the Future, het project voor biologische stadslandbouw in Zuid-Afrika, is in 2015
voortgezet, en heeft bijgedragen aan een nieuw trainingsprogramma voor kansarme jongeren.
Een indrukwekkend bezoek aan Bhutan in 2015 heeft geleid tot nauwe contacten met de
overheid die naar 100% biolandbouw toewerkt en Avalon heeft gevraagd daarbij te helpen.
Avalon is consequent in haar pleidooi 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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Doelstellingen
Op weg 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.
In (Zuid)Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en ook in Afrika bestaat een dringende
noodzaak tot duurzame plattelandshervormingen én zijn de voorwaarden en kansen
daarvoor aanwezig. Avalon zet zich in voor duurzame plattelandsontwikkeling in deze
gebieden en in andere landen met een vergelijkbare problematiek. 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. Juist deze benadering, waartoe het
verbinden van mensen behoort, heeft altijd centraal gestaan in Avalon’s visie en praktijk.
Focus
In de afgelopen jaren zette Avalon zich vooral in voor de bevordering van biologische en
multifunctionele landbouw, landbouwmilieuprogramma's, agrobiodiversiteit en duurzame
plattelandsontwikkeling in Midden- en Oost-Europa, Centraal-Azië en Afrika, met name in
kwetsbare landbouwgebieden. De visie hierbij was om een solide netwerk te vormen waarbij
niet-gouvernementele organisaties, bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden
samenwerken aan projecten.
Brainstorm sessies in voorgaande jaren hebben geleid tot een speciale focus voor de
komende jaren: Avalon wil de dringend noodzakelijke paradigmaverschuiving in denken,
praktijk en beleid met betrekking tot voedsel en landbouw stimuleren. Aandacht voor de
bodem is daarin essentieel.
Doelen
Om deze paradigmaverandering te bewerkstelligen stelt Avalon zich ten doel
- strategische allianties met gelijkgestemde organisaties te vormen;
- op conceptueel niveau met deze partners samen te werken (bijvoorbeeld als denktank);
- scenariostudies voor bijvoorbeeld grootschalige invoering van biologische landbouw te
entameren;
- exemplarische projecten samen met partners uit te voeren.
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Projecten
Farming for the Future

NATURA 2000 in Kroatië

Bhutan
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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 2015 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.
Twee mensen verdienen het om hier in het bijzonder te worden genoemd:
- Dave Golding, onze lokale trainer, die onvermoeibaar doorgaat met zijn trainingsactiviteiten
voor de stadsboeren, en
- Chris D’Aiuto, bodemwetenschapper die de boeren voortdurend bijstaat met zijn degelijke
en verstandige adviezen.

Farming for the Future wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van the COmON
Foundation, the Department of Agriculture Western Cape en Reliance compost.
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Resultaten 2015
Moya we Khaya Peace Garden
Er wordt steeds meer vooruitgang geboekt op de
Khayelitsha
Moya we Khaya Peace Garden. Nadat deze tuin
van een hectare groot een showcase was tijdens
Cape Town Design Capital 2014, heeft de tuin veel
aandacht gekregen. De belangstelling voor de tuin
nam nog verder toe, toen initiatiefneemster
Mama Christina Kaba een nationale prijs kreeg
voor de beste vrouwelijke zelfvoorzienende boer.
Tot nu toe hebben al 32 stadsboeren training
gekregen op de Moya we Khaya Peace Garden.
Door hun werk is de productie op de tuin nog
verder toegenomen. Het merendeel van de oogst
wordt verkocht via het gemeenschapslandbouwsysteem Harvest of Hope van Abalimi.

Baphumelele | Fountain of Hope
Jongeren van Fountain of Hope, onderdeel van het Baphumelele kinderthehuis, hebben in
2015 hun kennis en ervaring met biologische stadslandbouw verder uitgebreid. Er is een
nieuwe groep jongeren getraind om biologisch boer te worden. Daarnaast heeft Avalon
gezorgd voor de levering van mest en compost van Reliance om de oogst te verbeteren.

Wynberg Organic Urban Farm
Mosima is pas in mei 2015 van start gegaan met zijn
stadslandbouwtuin aan Ottery Road in Kaapstad, maar aan het eind
van het jaar had hij al 2000 m2 grond in productie en haalde hij
daar al een bescheiden inkomen uit. Mosima is een inspirerend
voorbeeld van goed ondernemerschap. Hij verkoopt zijn oogsten
rechtstreeks aan restaurants en aan Harvest of Hope, en doet aan
klantenbinding via zijn Facebookpagina Wynberg Organic Urban
Farm. Vanuit het project Farming for the Future ontvangt hij
training en compost.
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Young Farmers Training Centre
Het Young Farmers Training Centre (YFTC) bij het volkstuincomplex Siyazama Community
Allotment Garden Association (SCAGA) in het township Khayelitsha township, is in mei 2015
van start gegaan met de eerste trainingen voor 15 jonge boeren. Daarvoor is het curriculum
van de opleiding voor semi-commerciële landbouw rond gekomen en zijn de
trainingsfaciliteiten opgeknapt. Bovendien is er een trainingsboerderij opgericht van ruim
2 hectare, met steun van Abalimi, Rotary, het Zuid-Afrikaanse Instituut voor
ondernemerschap en Avalon.

Natura 2000 in Kroatië

Het trainingsprogramma duurt zes maanden. Gedurende die periode krijgen de
deelnemers om de twee weken twee dagen training. De training workshops bestaan uit een
combinatie van theorie en praktijk.
De theorie omvat onder andere de volgende onderwerpen: Wat is biologisch? Waarom
biologisch? Bodem, zaaien, plantvoeding, teelt van groenbemesters, vloeibare mest en
composteren.
De praktijklessen gaan onder andere over:
verschillende manieren om te spitten,
te mulchen en compost te maken, groentebed
maken, groenbemesters zaaien, tussenteelten,
zaden oogsten en bewaren, jonge plantjes opkweken en uitplanten.
De eerste lichting getrainde jonge boeren heeft op
10 oktober 2015 het trainingscertificaat behaald.
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Communicatie
Na het leggen van de basis in 2014 stond de communicatieaanpak voor Farming for the
Future in 2015 in het teken van het verdiepen van de inhoud en relaties met de partners
in het project en het netwerk rondom biologische (stads-)landbouw. Hiervoor is gebruik
gemaakt van emailcampagnes, persberichten, het vernieuwen van de website etc.
Hoogtepunt op het gebied van communicatie dit
jaar was de deelname aan de expositie Garden of
the Future, waarin werd samengewerkt door een
sterk marketing- en mediateam om het project
Farming for the Future en het werk van Avalon te
delen met een breed en internationaal publiek.
De stand van Farming for the Future kreeg onder
andere bezoek van de kersverse staatssecretaris
van landbouw Martijn van Dam, die samen met
ambassadeur Marisa Gerards veel belangstelling
toonde voor het verhaal van de groentetuinen,
enthousiast verteld door Mama Christina Kaba.
De regelmatig verschijnende
email-nieuwsbrieven bevatten
niet alleen nieuws over het
project, maar ook over het werk
van onze partnerorganisaties,
over biologische stadslandbouw
in Zuid-Afrika in het algemeen,
en human interest verhalen over
stadsboeren. De nieuwsbrief is er
op gericht om de dialoog over
biologisch voedsel in brede zin te stimuleren. Er staan links in naar video’s en naar recepten
met lokale producten van het seizoen en verwijzing naar het groentekrat-systeem Harvest
of Hope van Abalimi. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de abonnees en via social media
zoals Twitter om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

10

Natura 2000 Kroatië
tura 2000 in Kroatië

In 2015 is het meerjarige project voor het
ontwikkelen van milieumaatregelen in de landbouw
ten behoeve van natuurbescherming in Kroatië
voortgezet. 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.

Het project wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Ministerie van Milieu en
Natuurbescherming in Kroatië. Partners in het project zijn Ecologica, ÖKL, IEEP en EFNCP.
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Resultaten in 2015
Gedurende het jaar heeft Avalon de Kroatische overheid verder geholpen met het
ontwikkelen, implementeren en verfijnen van landbouwmilieumaatregelen voor
natuurbehoud en het berekenen van de compensatiebetalingen aan boeren voor het afzien
van landbouwpraktijken die nadelig zijn voor de natuur.
De landbouwmilieumaatregelen voor de bescherming van de natuur en de berekening van
de bijbehorende compensatiebetalingen die Avalon en haar partners hebben voorbereid,
zijn opgenomen in het definitieve Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 van
Kroatië, en in mei 2015 overgenomen door de Europese Commissie. Avalon heeft het
Kroatische ministerie van Landbouw ondersteund bij het beantwoorden van de vragen en
opmerkingen van de Europese Commissie over de voorgestelde maatregelen en
vergoedingen.
Het project heeft een model ontwikkeld voor de administratie van deze maatregelen en
vergoedingen, dat zowel door het ministerie van Landbouw als door het betalingsorgaan in
gebruik is genomen. Er is ook een basismodel opgezet om de voortgang te meten aan de
hand van indicatoren voor natuurbescherming. Het Ministerie van Milieu en
Natuurbescherming gaat dit model gebruiken.
Een belangrijk onderdeel van het project is het programma voor capaciteitsopbouw en
bewustwording onder verschillende stakeholders, zoals boeren en natuurbeschermingsorganisaties. Hiervoor hebben we in 2015 een serie van zeven workshops
georganiseerd in Nationale parken, natuurparken en andere beschermde natuurgebieden in
heel Kroatië. Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor beheer en administratie van
beschermde natuurgebieden hebben een introductie gekregen over best practices op het
gebied van samenwerking met boeren in de EU. Ook is er een publicatie gemaakt over de
maatregelen voor natuurbescherming uit het Kroatische plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2015. Dit is voorgelegd aan de werkgroep ter goedkeuring.
De werkgroep overziet alle projectactiviteiten en stuurt deze aan. De groep bestaat uit
achttien vertegenwoordigers van diverse instellingen, waaronder het Ministerie van Milieu
en Natuurbescherming, het ministerie van Landbouw, het rijksinstituut voor
natuurbescherming, diverse NGO’s op het gebied van natuurbescherming. Er zijn door het
jaar heen diverse overleggen geweest met de werkgroep, ministeries en andere partijen.
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Bhutan
In het voorjaar van 2015 werd Avalon
uitgenodigd een bezoek te brengen aan
het kleine koninkrijk Bhutan in de
Himalaya. In dit land is Bruto Nationaal
Geluk (BNG) sinds enkele decennia het
leidende principe voor al het
overheidsbeleid. Dit betekent dat niet
alleen traditioneel economische, maar
ook duurzaamheids- en welzijns-criteria
worden meegenomen in alle aspecten
van de samenleving.
Burgers worden nauw betrokken bij het vertalen van
de uitgangspunten van BNG in het dagelijks leven.
Voor de landbouw betekent dit dat er is besloten om
voor de gehele landbouw binnen enkele decennia toe
te werken naar 100% toepassen van biologische
methodes.
Dit heeft nogal wat voeten in de aarde en Avalon is
gevraagd bij te dragen aan deze transitie. In 2016
worden daartoe de eerste stappen gezet.
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Netwerk
Het Avalon Netwerk is in 2015 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 wederom niet gelukt
financiering voor het netwerkprogramma te
realiseren. Wel heeft Avalon ook dit jaar
gebruikt om het netwerk en haar activiteiten
op diverse manieren voor het voetlicht te
brengen, onder andere door middel van
presentaties tijdens conferenties.
Voorbeelden hiervan in 2015 waren presentaties tijdens de conferentie Bodem Anders in
Den Bosch, bij een ondernemersbijeenkomst en de Bodembeleefdagen in Kollum en voor
de World Connectors in Amsterdam.
De directie blijft zoeken naar mogelijkheden voor financiering van het netwerk.
Speciale vermelding verdient een reis naar Bhutan waar contacten zijn gelegd met de
nationale overheid en verschillende organisaties die biologische landbouw hoog op de
agenda hebben staan in het kader van hun beleid rond Bruto Nationaal Geluk.
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 2015 geen medewerkers meer in loondienst. Om flexibelere te kunnen
opereren wordt alle expertise op freelance basis ingehuurd. Avalon heeft een
nevenvestiging in Bulgarije met één freelance medewerker projectmanagement en uitvoering met deeltijd secretariële ondersteuning.
Inhuur experts
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 2015 zetten de partnerorganisaties in totaal ongeveer 121 werkdagen in. Dit komt
neer op ongeveer 0,6 voltijdsfuncties (fte’s). Daarnaast maakt Avalon gebruik van de
diensten van een aantal internationaal opererende deskundigen.
Zij zetten ongeveer 157 werkdagen in, wat overeenkomt met ongeveer 0,8 fte’s. Zij
leveren regelmatig hun bijdrage aan Avalon activiteiten in de projectlanden in de vorm
van projectmanagement, projectondersteuning, technisch advies en trainingen.
CO2-compensatie
Avalon heeft in 2015 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 2015
heeft Avalon 8,8 ton CO2 gecompenseerd.

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 2015 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 drie 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.
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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 Volkert Engelsman

Nederland

De heer Helmy Abouleish

Egypte

Hoofdfunctie
Oprichter en voorzitter van Earth 3000;
CEO van GEXSI Global Exchange for Social
Investment
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 per 31 december 2015 geen medewerkers in loondienst.
Over 2015 is de inzet als volgt over de verschillende taakvelden verdeeld:

Projecten
Projecten – nevenvestiging
Netwerk/Acquisitie/Algemeen
Financiële administratie
Communicatie/PR
Office management

0,3
0,0
0,3
0,2
0,0
0,2

Verdeling van uren in 2015
Projecten
27%

Acquisitie
Netwerk

38%

Communicatie
Vakantie
0%
6%

25%
4%0%

Ziekte
Algemeen
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Financieel verslag
In 2015 werden de projecten van Avalon gefinancierd uit subsidieprogramma’s van de
Kroatische overheid (Ministerie van Milieu en Natuurbescherming), de COmON Foundation,
Reliance en het Department of Agriculture van Western Cape. 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 2015 ontving Avalon wel
enkele donaties. Avalon heeft haar jaarrekening opgesteld conform de richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen.

Foto: George Hodan, PublicDomainPictures.net
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Toelichting lastenverdeling 2015
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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. 69,7% van de kosten werd
besteed aan de projecten. In 2015 werden de projecten in Zuid-Afrika en Kroatië voortgezet.
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 28%. Dit is een stijging
ten opzichte van 2014.
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
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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Liquide middelen
De stand van de liquide middelen is eind 2015 91.439 euro (2014: 228.249 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 38.066 euro en dit is 27,9% van de jaarlijkse kosten van de
organisatie. De jaarlijkse kosten van de organisatie waren in 2015 136.070 euro (loonkosten
en uitvoeringskosten). Hiermee blijft de organisatie onder de door het CBF gehanteerde
maximum norm van 150%.

Continuïteit
Als gevolg van negatieve resultaten in voorgaande boekjaren is de continuïteitsreserve
afgenomen. Ingegeven door een wisselende en veranderend subsidielandschap kan dit
resulteren in een liquiditeitsdruk. Hierdoor behoeft de liquiditeitspositie van de stichting veel
aandacht. De traditionele inkomstenbronnen van Stichting Avalon Foundation zullen in de
toekomst mogelijk aan verandering onderhevig zijn en wellicht vervangen worden door
andere inkomstenbronnen. De directie blijft deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en
probeert, voor zover dat mogelijk is, er op te anticiperen.
Inmiddels heeft de directie onder andere de volgende maatregelen genomen om de kosten
de beperken: vermindering van het personeelsbestand en aanvullende afspraken met
betrekking tot managementvergoedingen. Daarnaast wordt door de directie actief
geacquireerd op eerder genoemde andere inkomstenbronnen, hetgeen inmiddels tot een
eerste opdracht heeft geleid door toewijzen project Zuid Afrika door de Stichting COmON.
Deze omstandigheden duiden op het bestaan van onzekerheid over de continuïteit van de
Stichting Avalon Foundation. Vooralsnog is de jaarrekening op basis van het
continuïteitsbeginsel opgesteld.
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Vooruitblik 2016
Ook voor 2016 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.
In Kroatië zal de uitvoering van het NATURA 2000 programma worden afgerond.
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.
Gezocht zal worden naar mogelijkheden om Bhutan te ondersteunen bij het volledig
overschakelen naar biologische landbouw.
Avalon zal in 2016 verder werken aan samenwerking met een of meer gelijkgestemde
organisaties.
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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.

Avalon is lid van IUCN en IFOAM.
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