NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2009
STAND VAN ZAKEN
In de vorige nieuwsbrief is met behulp van financiële gegevens uitgelegd dat de productie van
brandhout verliesgevend is geweest. Het minimale verlies is tot nu toe ongeveer
200.000 Zloty. Dit is gefinancierd uit het onderhoudsfonds. Aangezien de kosten van
onderhoud teruglopen, komt dit hierdoor niet in gevaar.
Het is nu duidelijk dat kappen uitsluitend voor brandhout geen optie is om tot opbrengsten
voor de beleggers te komen.
De tussenkappen van de aanplant van 1999 tot en met 2001 hebben daarom nog geen positief
resultaat opgeleverd.
Wij wijzen er nog eens op dat wij contractueel niet verplicht zijn deze kappen zelf te
verrichten. Echter, omdat er geen potentiële kopers voor het hout op stam gevonden konden
worden, zijn wij er zelf in het belang van de beleggers toch toe overgegaan.
Zoals gezegd wordt een deel van de negatieve resultaten betaald uit het onderhoudsfonds. De
rest is uit externe middelen gefinancierd. Het betreft ondermeer een gebouw, opslagruimte,
transportmiddelen en zaagmachines. Hiermee kan het hout gekapt, getransporteerd, geschild
en gepunt worden. Dit verhoogt de waarde van de palen.
Sommige investeringsgoederen hebben wij gehuurd, andere gaan meer dan een jaar mee,
zodat erop wordt afgeschreven.
Niettemin zijn de jaarlijkse lasten die hieruit voortvloeien voor ons aanzienlijk. Het is nu
duidelijk dat wij met de verkoop van brandhout niet op deze wijze kunnen doorgaan. Het hout
is nog te dun en brengt ook te weinig op.
Het positieve nieuws is dat er inmiddels een Duitse afnemer voor paalhout is gevonden. Wij
hopen dat wij op deze manier wel tot positieve resultaten voor de deelnemers kunnen komen
en houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte. De resultaten met de productie van paalhout
zijn bemoedigend, al moet ook weer niet teveel worden verwacht.
Een deelnemer zond ons nog een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat de heffingen van de
AFM (Autoriteit Financiële Markten) excessief hoog zijn en kunnen leiden tot een beslag van
een derde deel van de inleg van de deelnemers. Dit bevestigt onze mening dat deze
overheidsinstelling slechts uit is op de ondergang van de groenfondsen in plaats van het
verbeteren van de positie van de deelnemer.

ANDERE MANIER VAN KAPPEN
Bij de tussenkap ter verkrijging van paalhout gaan wij als volgt te werk. Wij kappen de
dikkere bomen omdat deze het meest opbrengen. Dat betekent echter wel dat men de bomen
met het grootste groeipotentieel kapt. Uit schattingen blijkt dat het verstandiger is om juist
dikkere bomen niet te kappen omdat zij later als zaaghout per kubieke meter meer opbrengen
dan nu als paalhout. Het is dan beter nu de zwakkere exemplaren te kappen alsmede de
dikkere indien die laatste een fout hebben zoals krommingen of rotte plekken. Deze
dunningen zullen echter geen netto- opbrengst voor de deelnemers brengen.
Wat onder dit kopje vermeld staat geldt alleen voor contracten met een looptijd van 22 jaar.
De kappen die nu plaatsvinden zijn voor deze beleggers tussenkappen. Voor hen die een
contractduur hebben van 8 jaar geldt het voorgaande dus niet. Het is niet nodig om hierop
actie te ondernemen. De beleggers waar het bovenstaande betrekking op heeft zullen door
middel van een persoonlijke brief geïnformeerd worden.

CONTACT
Aangezien wij niet altijd telefonisch bereikbaar zijn verzoeken wij bij contact zo veel
mogelijk gebruik te maken van ons postadres of om te reageren per email:
Polish Robinia Foundation
Postbus 88
2820 AB Stolwijk
t. 0655188735
e. info@robiniafoundation.nl
U kunt natuurlijk ook het contactformulier op de website gebruiken.

VANUIT HET BESTUUR
De e-mails en brieven die wij van de beleggers ontvangen zijn soms bemoedigend, maar niet
altijd. Voor de mensen die teleurgesteld zijn over de tegenvallende resultaten hebben wij alle
begrip. Dat zijn wij zelf ook: Robiplant heeft zelf ook 240 hectare die veel te weinig
opbrengen.
Echter, wij hebben helemaal geen begrip voor sommige negatieve reacties waarin beleggers
door te schelden hun ongenoegen over het project uiten, reacties waarin het project als
oplichterij wordt bestempeld en waarin soms zelfs gesuggereerd wordt dat het hele project
niet bestaat!
Om deze ontwikkeling te keren stellen wij u het volgende voor.
Wie twijfelt of er plantages zijn is van harte welkom om te komen kijken. Men kan dan ook
het houtverwerkingsproces zien. Enkele deelnemers hebben zich hier al voor aangemeld en
zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen. Voorts dient men te bedenken dat de overheid
er alles aan doet om de groenfondsen het werken onmogelijk te maken. Alleen al de heffingen
van de AFM zijn voor vele groenfondsen funest geweest. Vandaar ook dat wij, tot onze spijt,
ons product niet meer aanbieden.
Zonder daartoe verplicht te zijn is uit eigen en externe middelen door ons geïnvesteerd om een
bedrijf op te zetten dat in staat is om grote hoeveelheden (paal-) hout te verwerken. Slechts
tegen onkostenvergoeding worden de plantages beheerd, het hout verwerkt en het transport
verzorgd.
Positief- kritische bijdragen zijn altijd welkom, van louter scheldpartijen welke gelukkig maar
sporadisch voorkomen zijn wij minder enthousiast.
Echter, zolang dat ons niet onmogelijk wordt gemaakt, blijven wij ons inzetten om de
overeenkomsten die zijn afgesloten ruimhartig na te komen. Wij zijn hiermee één van de
weinige, wellicht het enige, houtfonds(en) die volledig haar verplichtingen nakomt.
Diegene die slechts kritiek uiten in plaats van constructief met het project mee te denken,
gelieven dit te bedenken.
Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2010.
Polish Robinia Foundation,
J. Berkouwer

