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Jaarverslag
Hierbij bied ik de jaarrekening van Stichting Lister Foundation over 2019 aan.
Inleiding:
In 2011 is de Stichting Kadans Foundation opgericht. In 2018 is de naam gewijzigd in Stichting
COFFR Foundation. In 2019 is de naam gewijzigd in Stichting Lister Foundation. De Lister
Foundation heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen – in
de meest ruime zin des woords – in met name ontwikkelingslanden, door het verrichten van
handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Aan de Lister
Foundation is de ANBI-status toegekend.
Activiteiten 2019:
De Stichting Lister Foundation heeft in 2019 de volgende activiteiten verricht:
1. Conservation Agriculture Project, Simalaha Community Conservancy, Zambia
Samen met de Peace Park Foundation en de Zweedse Postcodeloterij participeert de
Lister Foundation nog steeds in het project Conservation Agriculture te Zambia. Dit is
een project waarbij lokale boeren in het Simalaha district (zuid-Zambia) worden
geassisteerd bij het toepassen van een innovatieve duurzame bio-landbouwmethode
(Conservation Agriculture) in plaats van de traditionele “slash and burn”-methode. De
initiële training geschiedde o.a. met de hulp van speciale, in samenwerking met Hitachi
Data Systems ontwikkelde, tablets waarop instructiefilms en –animaties staan. Het
resultaat is dat de gemiddelde opbrengst (m.n. mais) per getrainde boer hoger is dan
voorheen, waardoor deze boeren nu meer verbouwen dan geconsumeerd kan worden
waardoor lokale marktwerking ontstaat. Neveneffect is dat de grond die niet meer
nodig is natuurgebied kan worden en daardoor een wild-life corridor kan vormen
tussen grensoverschrijdende ecosystemen.
2. Landscape Business Plan / Community Development Facility / Simalaha, Zambia
Middels het Conservation Agriculture Project zijn er veel ervaringen opgedaan en is er
veel geleerd. Bijvoorbeeld dat boeren nog beter moeten leren hoe ze hun gronden
kunnen irrigeren én dat boeren nog beter dienen te worden begeleidt in o.a. de keuzes
voor de gewassen, het optimaliseren van opbrengsten, het opslaan van producten en
het vermarkten van producten. Ook blijkt dat alleen support van kleine boeren geen
succesvol model is gebleken om de benodigde transitie van de agri-sector in Afrika te
bewerkstelligen.
Daarom hebben de Peace Park Foundation, de Lister Foundation en de ComON
Foundation aan het bedrijf Grounded gevraagd een opzet te maken voor het oprichten
van een incubator farm. Grounded heeft voorgesteld de Simalaha Incubator Farm
Company (Simalaha I.F.C.) op te richten. De Simalaha I.F.C. gaat gronden verwerven
en zal deze gronden op basis van micropacht beschikbaar stellen aan bovengemiddeld
presterende boeren, ca. 5% van de boeren in Simalaha.
Voor het onderzoek en eventuele initiële implementaties zal de Lister Foundation
financiële middelen beschikbaar stellen.
Coebax Holding (de heer Boers) heeft toegezegd om in 2020 € 100.000 aan de Stichting te
schenken.
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Het bestuur:
Het bestuur van de Lister Foundation bestond eind 2019 uit:
Mevrouw Marlou Aarts - Timmermans
Mevrouw Ada Boers - Solares Pallares
Mevrouw Anke Schuitema - Dijkstra
De heer Frans van Rijn
De heer Willem Schellekens
In 2019 is de heer Wim Boers en mevrouw Sindy van Hooijdonk afgetreden.
Stichting Lister Foundation wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Nicole Verbakel.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Vught, 31 augustus 2020
Willem Schellekens
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Balans per 31 december 2019

2019

2018

EUR

EUR

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

-

143

13.495

23.644

13.495

23.787

13.495

23.756

-

31

13.495

23.787

PASSIVA

Vermogen
Schulden
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Staat van baten en lasten over 2019
2019
EUR

Giften

Bestedingen ten behoeve van de
doelstelling
Algemene kosten
Bankkosten

1

2

2018
EUR

EUR

EUR

-

10.000

200.000

199.199

-

-

261

361

Som der lasten

-10.261

199.560

Saldo van baten en lasten

-10.261

440
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
2019
Algemeen
De stichting is statutair gevestigd te Vught en is opgericht op 7 februari 2011. In
2019 is middels een statutenwijziging de naam gewijzigd in Stichting Lister
Foundation en de doelstellingen, zoals hieronder geformuleerd.
De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling.

Doel
De stichting heeft ten doel:
a. de aanplant en het beheer van duurzame bossen te stimuleren en te begeleiden,
zodat ook in de toekomst hout beschikbaar blijft en kan worden gebruikt;
b. het bevorderen van het duurzaam gebruik van grondstoffen voor een gezond
leefmilieu;
c. het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen (bosarealen) gemeengoed
maken;
d. armoedebestrijding in het algemeen en op het Afrikaanse continent in het
bijzonder;
e. het al dan niet financieel ondersteunen van Nederlandse fondsen en instanties die
zich inzetten voor culturele zaken en maatschappelijke zaken op het gebied van
zorg, welzijn en onderwijs;
f. het (doen) stimuleren en het financieel ondersteunen (van het zoeken naar)
oplossingen van maatschappelijke issues;
g. het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen;
h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. de ontwikkeling, het beheer en het management van projecten gerelateerd aan
bosbouw, bosbescherming, bosrealisatie en –herstel;
b. het bijeenbrengen van informatie over duurzame productie en verwerking van
hout;
c. het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven uit verschillende schakels
van de houtketen;
d. het opzetten van innovatieve projecten waarin de rol die kwaliteitshout in een
duurzame maatschappij vervult inzichtelijk wordt gemaakt;
e. het creëren van kansen voor minder gebruikte houtsoorten die de moeite waard
zijn voor duurzame toepassingen;
f. het adviseren over toepassingen van hout;
g. het verwerven van gronden in ontwikkelingslanden ten behoeve van elementaire
basisvoorzieningen (scholen, ziekenhuizen), het eventueel realiseren van deze
elementaire basisvoorzieningen en het al dan niet kosteloos ter beschikking stellen
daarvan;
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h. het verwerven van agrarische gronden ten behoeve van landbouw en veeteelt voor
boeren die leven onder het bestaans- casu quo welvaartsminimum. Pas nadat de
agrarische exploitatie leidt tot een zodanige verhoging van de welvaart dat een
menswaardig bestaan kan worden geleefd, zal een reële pachtvergoeding dienen
te worden betaald. Eventuele inkomsten uit pacht kunnen vervolgens weer worden
'teruggeploegd' in nieuwe gronden;
i. het creëren van fondsen die tot doel hebben het (doen) realiseren van de onder g
en h genoemde grondverwerving en de daaraan gerelateerde doelstellingen;
j. het samenwerken met andere (lokale) organisaties om mensen een menswaardig
bestaan te bieden;
k. het verstrekken van geldmiddelen aan maatschappelijk relevante partijen die
goede doelen voorstaan op het gebied van gezondheidszorg, medisch onderzoek,
ouderen mantelzorg, cultuur en jeugdontwikkeling middels sport, (bedrijfs-)
economische ontwikkeling en onderwijs.

7

Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva en verantwoording in de staat van baten en
lasten
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
de verantwoording in de staat van baten en lasten zijn gebaseerd op historische
kosten.
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben. Baten worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen dan wel
gefactureerd of toegezegd zijn. Lasten worden verantwoord wanneer de factuur is
ontvangen dan wel wanneer deze zijn betaald of wanneer een verplichting is
aangegaan.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.
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Giften

De volgende giften zijn ontvangen dan wel onvoorwaardelijk toegezegd:

Coebax Groep B.V.

2019

2018

EUR

EUR
-

200.000

-

200.000
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Bestedingen ten behoeve van de doelstelling
De volgende giften zijn verstrekt:

Agriculture Conservation Project van de Peace Parks
Foundation
VONK/hersentumoren (VUmc Onderzoek Naar
Kinderkanker)

2019

2018

EUR

EUR
-

199.199

10.000

-

10.000

199.199

Vught, 31 augustus 2020
Het bestuur:
A.F. Solares Pallares

Voorzitter

W.J.P.G. Schellekens

Secretaris/penningmeester

A.R. Schuitema-Dijkstra
L.A.M. Aarts-Timmermans
F.A.G. van Rijn
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